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جانابى ئالالھقا ھەمدۇ – سانا ،پەيغەمبىرىمز مۇھەممەد سەللەلالھۇ ئەلەيھى ۋەسەللەمگە
دۇئا ۋە ساالم يوللىغاندىن كېيىن؛
خەلقىمىز ئىسالمنى قوبۇل قىلغان دەسلەپكى چاغالردىن تارتىپال فىقھى ساھەسىدە،
ھەنەفىي مەزھىبىنىڭ كۆرسەتمىلىرىگە رىائيە قىلغان ھالدا ئىبادەت ،مۇئامىلە ،ئىش –
ھەرىكەت ...ۋاھاكازاالرنى ئىجرا قىلىپ كەلگەن بولغانلىقى ئۈچۈن ،ھەنەفىي مەزھىبى
بىلەن ئۇيغۇرالرنىڭ بىر قىسىم مەدەنىيەت ،ئۆرپ – ئادەت ،پىكىر – تەپەككۇر ،ھەتتا
ئىسالمىيەتنى قوبۇل قىلغاندىن بۇيانقى تارىخىنىڭ بىر – بىرى بىلەن گىرەلىشىپ
كەتكەنلىكىنى ھەممە بىلىدۇ .ھالبۇكى ،مىڭ يىلدىن ئارتۇق ۋاقىتتىن بويان خەلقىمىزنىڭ
دىنىي ئېڭى ۋە سەۋىيىسىگە ماس بىرەر فىقھى كىتابىنىڭ ،خۇسۇسەن ئۇيغۇر مۇسۇلمانلىرى
ئەگىشىپ كېلىۋاتقان ھەنەفىي مەزھىبىگە ئائىت ساغالم ۋە توغرا شەكىلدە يېزىلغان
بىرەر كىتابنىڭ ئۇيغۇر ئۆلىمالىرى تەرىپىدىن يېزىلمىغانلىقى ،ھېچبولمىغاندىمۇ تەرجىمە
قىلىنمىغانلىقىنى نادانلىق ئىبارىسى بىلەنمۇ ،چارىسىزلىك دېيىش بىلەنمۇ ئىزاھالپ
بەرگىلى بولمىسا كېرەك .مىڭ يىلدىن ئارتۇق ۋاقىتتىن بويان سۇ ۋە ھاۋاغا ئوخشاش
ئېھتىياجلىق بولۇپ كېلىۋاتقان ،بىراق ھېچبىر شەكىلدە روياپقا چىقىرىلمىغان بۇ خىل
بوشلۇقالرنى «يېڭى ئۇسلۇبتىكى ھەنەفىي فىقھىسى» ناملىق بۇ كىتابنى تەرجىمە قىلىش
ئارقىلىق بولسىمۇ تولدۇرۇشقا تىرىشىشنى ئەڭ جىددىي ۋەزىپە ،دەپ قارىغانلىقىمىز ئۈچۈن،
ئالالھقا تەۋەككۇل قىلغان ھالدا «بىسمىلالھ» دېدۇق ،نەتىجىدە جانابى ئالالھنىڭ
ياردىمى بىلەن كىتاب تەرجىمە قىلىندى...
ھۆرمەتلىك ئوقۇرمەن! كىتابنى ئوقۇش جەريانىدا تۆۋەندىكى ئىزاھات ۋە
ئەسكەرتىشلەرنى ئەستىن چىقارمىغايسىز...
بىرىنچى :چۈشۈنۈشلۈك بولسۇن ئۈچۈن ئەرەب تىلى گرامماتىكىسىغا دائىر بەزى
مەزمۇنالرنى بىرمۇ بىر ئەمەس ،بەلكى مەزمۇن بويىچە تەرجىمە قىلىندى .زۆرۈر بولمىغان
ئىنتايىن ئاز بىر قىسىم تەپسىالتالر چىقىرىپ تاشالندى.
ئىككىنچى :تەرجىمە جەريانىدا ،ئۇيغۇر تىلىغا ماس كەلمەيدىغان بەزى نۇقتىالرنى
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ئۆزگەرتكەننى ھېسابقا ئالمىغاندا ،ئامال بار كىتابنىڭ ئەسلى ئۇسلۇبىنى ساقالپ قېلىشقا
تىرىشتۇق.
ئۈچىنچى :ئاپتۇر« ،يېڭى ئۇسلۇبتىكى ھەنەفىي فىقھىسى» ناملىق بۇ ئەسىرىنىڭ
ئەتراپلىق ۋە بارلىق مەزمۇنالرنى ئۆز ئىچىگە ئالغان بىر پارچە ئەسەر بولۇشىنى مەقسەت
قىلغان بولسا كېرەك ،مەسىلىلەر ئۈستىدە ناھايىتى ئەتراپلىق توختالغان؛ ئوخشاش بىر
مەسىلە ئۈچۈن ,تارىختا ئۆتكەن كۆپ ساندىكى مەشھۇر ھەنەفىي ئۆلىمالىرىنىڭ ئوخشاش
بولمىغان قاراشلىرىنى ئۆز پېتى نەقىل كەلتۈرگەن .شۇڭا ئوقۇرمەنلەرنىڭ يۇقىرىدا تىلغا
ئېلىنغىنىدەك ئوخشاش بولمىغان مەزمۇندىكى پىكىرلەرنى ئۇچراتقىنىدا ،بىرىنى توغرا ،يەنە
بىرىنى خاتا ،دەپ يەكۈن چىقارماستىن ،بۇالرنىڭ ھەنەفىي مەزھىپىنىڭ پىكىر بايلىقى،
دەپ چۈشىنىشىنى ،نەقىللەرنىڭ بۇ نۇقتىنى كۆزدە تۇتقان ھالدا كەلتۈرۈلگەنلىكىنى
بىلىپ قېلىشىنى تەۋسىيە قىلىمىز.
تۆتىنچى :ناھايىتى ئاز بىر قىسىم جايالردا مۇناسىۋەتلىك مەسىلىنىڭ ئوقۇرمەنلەر
ئۈچۈن تېخىمۇ چۈشۈنۈشلۈك بولۇشنى كۆزدە تۇتۇپ ،بەزى يەر  -جاي ئىسىملىرى
ۋەتىنىمىزدىكى بەزى شەھەرلەرنىڭ ئىسمى بويىچە بېرىلدى ،بۇنىڭدىن ۋاقىپ بولۇپ
قېلىشىڭالرنى سورايمىز.
كىتابنى تەرجىمە قىلىش جەريانىدا سەھۋەنلىك ۋە خاتالىقالردىن خالىي بواللمىغان
بولۇشىمىز مۇمكىن .شۇڭا ئوقۇرمەنلەرنىڭ مەيلى تەرجىماننىڭ خاتالىقى ياكى تەھرىرنىڭ
سەۋەنلىكى سەۋەبىدىن ئوتتۇرىغا چىققان خاتالىقالر ياكى كەمچىلىكلەر بولسا،
قەتئىي ئىككىلەنمەستىن ئۇيغۇر تەرجىمە مەركىزىنىڭ مۇناسىۋەتلىك كىشىلىرىنىڭ
بىرىگە يەتكۈزۈپ قويۇشۇڭالرنى ،شۇنداقال دوستانە پىكىر ،تەلەپ ۋە تەۋسىيەڭالرنى
ئايىماسلىقىڭالرنى ئۈمىد قىلىمىز.
ئاخىرىدا بۇ كىتابنىڭ ئۇيغۇرچىغا تەرجىمە قىلىنىشىغا بىۋاسىتە كۈچ چىقارغان،
رىياسەتچىلىك قىلغان ،تەھرىرلىك خىزمەتلىرىنى ئۈستىگە ئالغان ،شۇنىڭدەك كىتابنىڭ
نەشىر قىلىنىشى ئۈچۈن ماددىي ۋە مەنىۋىي جەھەتتىن كۈچ چىقارغان بارلىق كىشىلەر
ۋە ئۇالرنىڭ ئاتا – ئانىلىرى ئۈچۈن ئوقۇرمەن دوستالرنىڭ دۇئالىرىنى ئايىماسلىقىنى
سورايمىز.
ھۆرمەت بىلەن :ئۇيغۇر تەرجىمە مەركىزى
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كعتابنعث ظىحعنحع تومعنعث كئرعش سأزع
بِس ِم َّ
الر ِحي ِم
الر ْح ِ
من َّ
الل ِه َّ
ْ

بارلعق هةمدذ ـ ساناالر ظالةملةرنعث صةرؤةردعضارع اهلل غا بولسذن!
ظةث كاتتا دذرذت ؤة ساالم صةيغةمبةرلةرنعث ظاخعرقعسع ؤة ظعمامع بولغان
يئتةكحعمعز مذهةممةد ظةلةيهعسساالمغا ،ظاظعلعسعدعكعلةرضة ،ساهابعلعرعغا ؤة
ياخشع ظعشالرنع قعلعش بعلةن ظذالرغا قعيامةت كىنعضة قةدةر ظةضةشكىحعلةرضة
بولسذن!
مةقسةتكة كةلسةك :اهلل تاظاالغا شىص قالماي ظارقعمذ ـ ظارقا كةلدع.
شذنعث بعلةن هةنةفعي مةزهةصعدعكع فعقهعي هأكىملةرضة ظاالقعدار قعسعملعق
بذ ظعلمعي خعزمعتعمنعث بعر نةححة تومع اهلل تاظاالنعث رعظايعسع ؤة ساقلعشع
بعلةن قوغدالغان ،ظذنعث ظذتذقلذق بئرعشع ؤة توغرعغا يىزلةندىرىشع بعلةن
ظذتذقلذققا ظئرعشكةن هالدا تامامالندع .اهلل تاظاال ماثا ساناص تىضةتكىسعز
ؤة حةك ـ حعضرعسعز نئمةتلةرنع بةرضةنلعكع ظىحىن ظذنعثغا هةمدذ ـ ساناالر
بولسذن!
مةن ظعسعملعرع كاتتا ،زاتع ظذلذغ ؤة سىصةتلعرع ظئسعل بولغان
اهلل تاظاالدعن ظأزعنعث ماثا قعلغان ياردةملعرعنع ؤة ظعهسانلعرعنع ظأزىص
قويماسلعقعنع ،ماثا بةرضةن ياخشع خعسلةتلعرعنع مةندعن توختذتذص
قويماسلعقعنع ؤة بذ خعزمعتعمنع (ياخشع ظعشالرنعث قاتارعدا) مةندعن قوبذل
قعلعشعنع تعلةيمةن! بذ خعزمةتلةر اهلل تاظاالدعندذر ؤة ظذنعث ظىحىندذر.
هةنةفعي مةزهةصعدعكع فعقهعي هأكىملةرضة ظاالقعدار قعسعملعق بذ
ظعلمعي خعزمعتعمنعث ظىحىنحع تومع ظذقذرمةنلةرضة بعرعنحع صةسلعدة ظعسالم
دعنعدعكع هأكىمدارلعقنعث تىزىملعرعنع ،جعهادنعث هأكىملعرعنع ؤة ظذنعث
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تىزىمعنعث ظاساسلعرعنع ،ظعككعنحع صةسلعدة ظعسالم دعنعدعكع قازعيلعقنعث
هأكىملعرعنع ،ظاساسلعرعنع ،ظاساسلعق صرعنسعصلعرعنع ،ظذنعث ظىحىن
كئرةكلعك بولغان نةرسعلةرنع ؤة ظذنعث ياخشع ؤة ظارتذقحعلعق تةرةصلعرعنع،
ظىحىنحع صةسلعدة بولسا ظعسالم دعنعدعكع جازاالرنعث تىزىملعرعنع ،ظذنعث
يولغا قويذلعشعنع ؤة يولغا قويذلذشتعكع هئكمةتلعرعنع ،ظادةملةرنع ؤة
جةمعيةتنع صةسكةش ؤة يامان ظادةملةرنعث كعرلعرعدعن ساقالص قئلعش
ظىحىن جازا تىزىمعنعث يولغا قويذلعشعنعث زأرىر ظعكةنلعكعنع بايان قعلعص
ظأتعدذ.
فعقهع )يةنع ظعسالم دعنعنعث قانذنع ؤة زاماننعث مةيدان ظعالن
قعلعشع(

هأرمةتلعك ظوقذرمةنلةرنعث ظعسالم شةرعظةتعنعث هأكىملعرعنعث
حوثقذرلذقعنع ،ظومذمعيلعقعنع ،ظةمةلعيةتحانلعقعنع ،ظذنعث كةث بعر زئمعنغا
يئيعلغانلعقعنع يةنع ظعنسان ظةؤالدع يئيعلغان هةممة يةرضة يئيعلغانلعقعنع،
ظعنسالرنعث هاياتع قانحعلعك دةرعجعدة بعر ـ بعرعدعن صةرقلعق بولذشعدعن
ؤة ظذالرنعث تىزىمضة بولغان ظئهتعياجلعرع قانحعلعك دةرعجعدة خعلمذ ـ خعل
بولذشعدعن قةتظعي نةزةر ظعسالم شةرعظةتعنعث هأكىملعرعنعث ظذالر بعلةن
ماسلعشعدعغانلعقعنع بعلعشع الزعم .ظعسالم شةرعظةتعنعث هأكىملعرع بولسا،
صىتىن ظعنسانالرنعث تىزىمضة بولغان ظئهتعياجلعرعنع ظةمةلعيةتحانلعق ؤة
مةنتعقلعق هالدا هةر زامان ؤة هةر يةردة قاندذرذشقا تةييار تذرغان كامالةتكة
يةتكةن ؤة ظومذمعي بعر تىزىمدذر .سةن ظعنسالر تةرعصعدعن تىزىلضةن قانذنالردا
بذنعث ظوخشعشعنع هةرضعز كأرىلمةيسةن .ظعسالم شةرعظةتع (يةنع ظعسالم
قانذنع) ظعنساننعث ياشاش شةكلعضة ظةضعشعص قعلعنغان تةرةققعيات سةؤةبع
بعلةن تةرةققعي قعلغان هايات كةلتىرىص حعقارغان زامانعؤعي قانذنالرنعث
مةيدان ظعالن قعلعشلعرعنعث ظالدعدا قولعنع قذرذشتذرذص تذرمايدذ .شذثا
ظعسالم شةرعظةتع (يةنع ظعسالم قانذنع) بولسا ،ظذنعث تىزىملعرعنعث سايعسع
ظاستعدا ظعنسانالرنعث بةخعتلعك بولذشع ظىحىن حىشىرىلضةن ؤة مةثضى داؤام
قعلعدعغان اهلل تاظاالنعث قانذنلعرعدذر .ظذ بولسا هاياتنعث قانذنغا بولغان
هةر قانداق ظئهتعياجعنع نوقسانسعز ؤة ظاجعز كةلمةستعن ظورذنالشقا تةييار
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تذرغان بعر تىزىمدذر.
ظعسالم فعقهعسع بولسا اهلل تاظاالنعث مةثضى داؤام قعلعدعغان شةرعظةتعدذر.
يةر يىزعدة يىز بةرضةن هةر قانداق بعر ظعشنعث قذرظان ،هةدعس ،ظالعمالرنعث
بعرلعكع (يةنع ظعجما) ؤة قعياس قاتارلعقالردعن ظعبارةت ظاساسعي مةنبةلةردعن
كئلعص حعققان اهلل تاظاالنعث شةرعظةتعدة (يةنع ظعسالم فعقهعسعدا) ظذ ظعشنعث
بعر هأكمع بار.
هةممعمعزضة مةلذم ،قعياس بولسا قذرظان ياكع هةدعستعن دةلعلع يوق بعر
نةرسعنعث قذرظان ياكع هةدعستعن دةلعلع بار بعر نةرسة بعلةن بعر سةؤةبتة
ظوخشعشعص قالغانلعقع ظىحىن قذرظان ياكع هةدعستعن دةلعلع يوق نةرسعضة
قذرظان ياكع هةدعستعن دةلعلع بار نةرسعنعث هأكمعنع بئرعشتعن ظعبارةتتذر.
قعياس قذرظان ياكع هةدعستعن دةلعلع يوق بعر نةرسة بعلةن قذرظان ياكع
هةدعستعن دةلعلع بار بعر نةرسعنعث ظارعسعنع ظوخشاش بعر هأكىمضة
ظئلعص كئلعدذ((( .ظعستعهسان قاظعدعسعمذ قعياسنعث ظعحعضة كعرعدذ .حىنكع
ظعستعهسان قاظعدعسع يذشذرذن قعياس هئسابلعنعدذ .يذشذرذن قعياس ظوحذق
قعياستعن كىحلىك بولغان يةرلةردة يذشذرذن قعياسقا ظةمةل قعلعنعدذ .ظالعمالر
يذشذرذن قعياسنع <ظعستعهسان> دةص ظاتاشقان .حىنكع يذشذرذن قعياس
كأصعنحع ؤاقعتتا ظوحذق قعياستعن كىحلىك بولعدذ .شذنعث بعلةن يذشذرذن
قعياس ظةث ياخشع قعياس بولعدذ .اهلل تاظاال بعر نةرسعنعث ظةث ياخشعسعغا
ظةضةشضةنلةر هةققعدة مذنداق دئدع» :سأزضة قذالق سئلعص ظذنعث ظةث
ياخشعسعغا ظةضعشعدعغانالرغا (يةنع تةقؤادار بةندعلعرعمضة) خذش خةؤةر
(((
بةرضعن«
هةنةفعي فعقهعسع قذرظان ؤة هةدعستعن ظئلعنغان فعقهعدذر
بذ يةردة شذنع بايان قعلعص ظأتىشكة توغرا كئلعدذكع ،هةنةفعي فعقهعسع
قذرظان ؤة هةدعسنعث هأكىملعرع داظعرعسع ظعحعدة ظايلعنعدعغان فعقهعدذر .ظذ
خذددع ظذنعث هةققعدة سأز تارعغانغا ظوخشاش كأز قاراش ؤة ظةقعلضعال تايانغان
((( مةسعلةن :مةيلع ظعحعملعك بولسذن مةيلع باشقا بعر نةرسة بولسذن مةست قعلعدعغان قانداق نةرسة بعلةن هاراق مةست قعلعش
دئضةن سةؤةبتة ظوخشعشعص قالغانلعقع ظىحىن ظذ نةرسعضعمذ هاراقنعث هأكمع بولغان هاراملعق هأكمع بئرعلعدذ .ت.
((( سىرة زىمةر  18ـ ظايةتنعث بعرقعسمع.
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ظعلعم ظةمةستذر .بذ فعقهعدة ظةقعل صةقةت قذرظان ياكع هةدعستعن هأكىم
حعقعرعلعشع ظىحىنال ظعشلعتعلعدذ .بذ فعقهعدة قذرظان ،هةدعس ،ظالعمالرنعث
بعرلعكع (يةنع ظعجما) ؤة قعياس قاتارلعقالردعن ظعبارةت ظاساسعي مةنبةلةرضة
تايانمعغان قاراشالرغا ظةمةل قعلعنمايدذ.
ظعمام ظةبذجةظصةر ظةلشعرابازعي ،شةقعق ظةلبةلةخعينعث مذنداق
دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ« :ظعمام ظةبذهةنعفة (اهلل تاظاال ظذنعثغا رةهمةت
قعلسذن!) ظعنسانالرنعث ظعحعدعكع ظةث تةقؤادار ،ظعبادةتنع كأص قعلعدعغان،
ظةث ظئسعل ،دعن ظعشلعرعدا ظةث ظعهتعياتجان ؤة دعن هأكىملعرعدة كأز
قاراشعغا تايعنعص بعرةر ظئغعز سأز قعلعص سئلعشتعنمذ بةك يعراق تذرعدعغان
ظادةم ظعدع .كعتابقا بعر مةسعلعنع هةتتا ظذ مةسعلعنع تارتعشعش ظىحىن
ظأزعنعث صىتىن شاضعرتلعرعنع يئغعص بعر سورذن تىزمةي تذرذص يازمايتتع.
ظةضةر شاضعرتلعرعنعث هةممعسع ظذ مةسعلعضة بئرعلضةن هأكىمنعث شةرعظةتكة
ظذيغذن ظعكةنلعكعدة بعر صعكعرضة كةلسة ،ظعمام ظةبذهةنعفة (اهلل تةظاال ظذنعثغا
رةهمةت قعلسذن!) ظةبذيىسىفكة ياكع باشقا بعرسعضة :بذ مةسعلعنع كعتابنعث
صذكذنع بابعغا يازغعن ،دةيتتع» .ظعمام ظةششةظرانعيمذ بذ هةقتة <معزان>
دئضةن كعتابعدا شذنداق دئضةن.
تةهتاؤعي بذ هةقتة خةؤارعزعمعينعث <مذسنةد> دئضةن كعتابعدا مذنداق
دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ« :ظعمام ظةبذهةنعفة (اهلل تةظاال ظذنعثغا رةهمةت
قعلسذن!) نعث معثدةك شاضعرتلعرع باردع .بذالرنعث ظعحعدعن  40كعشع
ظذالرنعث ظةث كاتتعلعرع ؤة ظعلعمدا يذقعرلعرع ظعدع .ظذالر ظعجتعهاد قعلعش
دةرعجعسعضة يةتكةن ظادةملةر ظعدع .شذنعث ظىحىن ظعمام ظةبذهةنعفة (اهلل
تةظاال ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!) بذ قعرعق شاضعرتعنع ظأزعضة ناهايعتع
يئقعن تذتاتتع ؤة ظذالرغا :مةن سعلةرضة بذ فعقهعنع بعر يىضةنضة ؤة حعراغقا
ظوخشاش قعلدعم((( .شذنعث ظىحىن سعلةر ماثا ياردةمحع بولذثالر .حىنكع
كعشعلةر مئنع دوزاختعن ظأتعدعغان بعر كأؤرىك قعلعؤالدع ،دئضةن .شذثا ظعمام
ظةبذهةنعفة (اهلل تةظاال ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!) نعث ظالدعغا بعرةر يئثع
مةسعلة كةلسة ،صىتىن شاضعرتلعرعنع بعر يةرضة توصالص بذ مةسعلة هةققعدة
ظذالر بعلةن تاالش تارتعش قعالتتع ،مذنازعرلعشةتتع ،ظذ مةسعلة هةققعدة
((( يةنع مةن فعقهعنع سعلةر ظىحىن مةن هأكىم حعقعرعشتا شةرعظةتنعث روهعدعن يعراقلعشعص كةتسةم مئنع توختذتعدعغان يىضةن ؤة
هأكىم حعقعرعشتا تةمتعرةص يولنع تاصالماي قالسام ،ماثا يورذق تاشاليدعغان حعراغ قعلعص بةردعم ،دئمةكحع بولذشع مذمكعن .ت.
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ظذالردعن سوظال سوراتتع ،ظذالرنعث هةدعس ؤة ظةسةرلةردعن توصلعغان دةلعل
ـ صاكعتلعرعنع تعثشايتتع ،ظاندعن ظأزعنعث ظذ هةقتعكع دةلعل ـ صاكعتلعرعنع
ظوتتذرعغا قويذص ظذالر بعلةن ظذ مةسعلعنع بعر ظاي ياكع ظذنعثدعن ظذزذن
بعر مذددةت تارتعشاتتع ،بذ مذنازعرة ؤة تاالش تارتعشعشالردعن توغرا دةص
قارار بئرعلضةن ظةث ظاخعرقع هأكىمنع كعتابقا يئزعشقا ظعمام ظةبذيىسىفنع
بذيرذيتتع .هةتتا هةنةفعي مةزهةصعنعث ظذسذل قاظعدعلعرعمذ بذ شةكعل بويعحة
تامامالنغان .هةنةفعي مةزهةصعنعث ظذسذل قاظعدعلعرعنع ظعمام ظةبذهةنعفة
(اهلل تةظاال ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!) ظأزع يالغذز قويغان ظةمةس».
ظعمام ظةبذيىسىف (اهلل تاظاال ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!) مذنداق دئدع:
«مةن بعر مةسعلعدة ظعمام ظةبذهةنعفة (اهلل تةظاال ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!)
ضة ،ظذ بذرذن دةص (كئيعن يانغان) قارعشعدعن باشقا بعرةر قارعشعغا زعت
قاراشتا بولمعدعم» .بذ هةقتة ظعمام زذصةر (اهلل تاظاال ظذنعثغا رةهمةت
قعلسذن!) مذ مذنداق دئدع« :مةن هئحبعر مةسعلعدة ظعمام ظةبذهةنعفة (اهلل
تةظاال ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!) ضة ،ظذ بذرذن دةص كئيعن ظذنعثدعن يانغان
قارعشعدعن باشقا بعرةر قارعشعغا زعت قاراشتا بولمعدعم».
هةنةفعي مةزهةصعدعكع بعر ظادةم ،توغرذلذق دةرعجعسعضة يةتكةن بعر
هةدعسنع كأرضةن ؤة ظذ هةدعس هةنةفعي مةزهةصعضة زعت بولسعمذ ظذنعثغا
ظةمةل قعلغان بولسا ،ظذ ظادةم يةنة ظعمام ظةبذهةنعفة (اهلل تاظاال ظذنعثغا
رةهمةت قعلسذن!) نعث مةزهةصعدة بولغان بولعدذ .ظذ ظادةم ظذ هةدعسكة ظةمةل
قعلعش بعلةن هةنةفعي مةزهةصعدعكع ظادةم بولذشعدعن حعقعص كةتمةيدذ.
حىنكع ظعمام ظةبذهةنعفة (اهلل تةظاال ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!) :توغرذلذق
دةرعجعسعضة يةتكةن هةدعس مئنعث مةزهةصعمدذر ،دئضةن .بذ صةقةت قذرظان ؤة
هةدعستعن هأكىم حعقعرااليدعغان ،قايسع ظايةت ؤة قايسع هةدعسنعث ظةمةلدعن
قالغان ؤة قايسعلعرعنعث ظةمةلدعن قالمعغان ظايةت ؤة هةدعسلةر ظعكةنلعكعنع
بعلةلةيدعغان ظادةملةر ظىحىن دئيعلضةن سأزدذر .هةنةفعي مةزهةصعدعكع بعر
ظادةم هةنةفعي مةزهةصعدعكع هأكىمضة زعت كئلعدعغان (هةدعسكة ظوخشاش)
توغرذلذق دةرعجعسعضة يةتكةن بعرةر دةلعلنع ظذحراتقان ؤة هأكىمنع ظذ دةلعلضة
قارعتا بةرضةن بولسا ،ظذ ظادةم هةنةفعي مةزهةصعدعكع ظادةم بولذشعدعن حعقعص
كةتمةيدذ .حىنكع بذ مةزهةصنع يولغا قويغان ظعمام <توغرذلذق دةرعجعسعضة
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يةتكةن هةدعس مئنعث مةزهةصعمدذر> دةص توغرذلذق دةرعجعسعضة يةتكةن
بعرةر هةدعسنع ظذحراتقان ظادةمضة هأكىمنع شذ بويعحة بئرعشكة رذخسةت
قعلغان (((.ظةضةر ظذ ظادةم هةنةفعي مةزهةصعضة زعت كئلعدعغان ،ظذحراتقان
دةلعلعنعث هةنةفعي مةزهةصعدة بار دةلعلدعن ظاجعز ظعكةنلعكعنع بعلسة ،ظذنعث
ظذ دةلعلنع تاشالص كىحلىك دةص قارالغان دةلعلضة ظةضعشعشعدة شةك يوقتذر.
مذجتةهعدلةرنعث ظعختعالصلعشعص قئلعشعنعث رةهمةت
ظعكةنلعكعنعث بايانع

فعقهع مةسعلعلةردة هأكىم حعقعرعدعغان مذجتةهعد ظالعملعرعنعث
ظعختعالصلعشعص قئلعشع اهلل تاظاالنعث رةهمعتعنعث ظةسةرلعرعنعث بعرعدذر،
ظعسالم شةرعظةتعنعث قاتمال ظةمةس بةلكع ظاسانالشتذرعدعغان شةرعظةت
ظعكةنلعكعنعث كأرىنىشلعرعدعن بعر كأرىنعشتذر .ظالعمالرنعث فعقهع
مةسعلعلةرع ظىستعدة قعلغان ظعختعالصع قانحعلعك كأص بولسا ،رةهمةتمذ
شذنحعلعك مذكةممةللةشكةن بولعدذ .حىنكع مذجتةهعد ظالعملعرعنعث
ظعختعالصلعشعص قئلعشع كعشعلةرضة كةثرعحعلعك ؤة ظاسانحعلعق ظئلعص كئلعدذ.
مانا بذ كعشعلةرنعث ظئغعزعدا مةشهذر بولغان صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث:
«مئنعث ظىممعتعمنعث ظعختعالصلعشعص قئلعشع رةهمةتتذر» دئضةن هةدعسعنع
كأرسعتعص بئرعدذ.
<ظةلمةقاسعدذل هةسةنة> دئضةن كعتابتا مذنداق بايان قعلعندع :ظعمام
بةيهةقعي بذ هةقتة ظىزىك بعر يول بعلةن ظعبنع ظابباس (اهلل تاظاال ظذالردعن
رازع بولسذن!) دعن صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤايةت
قعلعدذ« :اهلل تاظاالنعث كعتابعدعن (يةنع قذرظاندعن) كةلتىرىلضةن دةلعل
مةيلع قانداق بولسا بولسذن ظةمةل شذ بويعحة قعلعنعدذ .بعرةر ظادةمنعثمذ
ظذنعثغا ظةمةل قعلماسلعققا ظأزرعسع يوق .ظةضةر دةلعل اهلل تاظاالنعث كعتابعدا
بولمعسا ،مئنعث سىننعتعم كىحضة ظعضعدذر .ظةضةر مئنعث سىننعتعممذ بولمعسا،
ساهابعلعرعمنعث دئضةن سأزلعرع كىحضة ظعضعدذر .هةقعقةتةن ساهابعلعرعم
ظاسماندعكع يذلتذزغا ظوخشاش .ظذالرنعث قايسعسعنعث سأزعنع قوبذل
((( «رةددذلمذهتار» 1 ،ـ توم 46 ،ـ بةت.
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قعلساثالر توغرا يولنع تاصقان بولذسعلةر .ساهابعلعرعمنعث ظعختعالصلعشعص
قئلعشع سعلةر ظىحىن بعر رةهمةتتذر».
ظعبنع ظةلهاجعب بذ هةدعسنع <ظةلمذختةسةر>((( دئضةن كعتابعدا:
«مئنعث ظىممعتعمنعث ظعختعالصلعشعص قئلعشع رةهمةتتذر  ». . .دئضةن
شةكعلدة كةلتىرضةن.
ظعمام ظةسسذيذتعي بذ هةقتة ظأمةر ظعبنع ظابدذلظةزعزنعث مذنداق
دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ« :صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث ساهابعلعرعنعث
ظعختعالصلعشعص قالماسلعقع مئنع خذرسةن قعلمايدعغان بعر ظعش ظعدع .حىنكع
ظذالر ظعختعالصلعشعص قالمعغاندا ،رذخسةت ظوتتذرعغا حعقمعغان بوالتتع.
ظةلخةتعب بذ هةقتة مذنداق دةيدذ« :هارذن رةشعد ظعمام مالعككة :ظع
ظابدذلالهنعث دادعسع! بعز بذ كعتابالرنع (يةنع ظعمام مالعكنعث كعتابلعرعنع
دئمةكحع) كأصةيتعص ،ظعسالم دعنع يئتعص بارغان هةر بعر يذرتالرغا ظةؤةتعص
كعشعلةرنع مذشذ كعتابالرغا ظةمةل قعلعشقا بذيرذساق ،دئضةندة ظعمام
مالعك :ظع مأمعنلةرنعث خةلعصعسع! ظالعمالرنعث ظعختعالصلعشعص قئلعشع اهلل
تاظاالنعث بذ ظىممةتكة قعلغان رةهمعتعدذر .هةر بعر ظادةم ظأزع توغرا دةص
قارعغان هأكىمضة ظةضعشعدذ ،هةممة ظادةم توغرا يول ظىستعدة بولغان بولعدذ
ؤة ظذالرنعث هةممعسعنع اهلل تاظاال خالعغاندذر ،دئضةن».
هةنةفعي مةزهةصعدة قذرظان ؤة هةدعسنعث قعياس قاظعدعسعنعث
ظالدعدا تذرذدعغانلعقعنعث بايانع

هةنةفعي مةزهةصعدة قذرظان ؤة هةدعس قعياس قاظعدعسعنعث ظالدعدا
تذرعدذ .هةنةفعي مةزهةصعدعكع ظاساسعي قاظعدعنعث بعرع بولسا< :قذرظان ؤة
هةدعس بار يةردة ظعجتعهاد قعلعش يوق> دئضةن قاظعدعدذر.
ظعمام ظةبذجةظصةر شعرابازعي ظعمام ظةبذهةنعفة (اهلل تةظاال ظذنعثغا رةهمةت
قعلسذن!) نعث« :اهلل نعث نامع بعلةن قةسةم قعلعمةنكع ،بعزنع قعياسنع
قذرظان ؤة هةدعسنعث ظالدعدا قويعدذ ،دئضةن كعشعلةر يالغان سأزلعضةن ؤة
((( بذ هةنةفعي مةزهةصعدعكع <مذختةسةرذل ؤةقاية> دئضةن كعتاب ظةمةستذر.

21

كېرىش سۆز :ھەنەفىي مەزھىپىدە قۇرئان ۋە ھەدىسنىڭ قىياستىن مۇھىم ئورۇندا تۇرىدىغانلىقى

بعزضة بوهتان حاصلعغان بولعدذ ،قذرظان ؤة هةدعس بار يةردة قعياس قعلعشقا
ظئهتعياج بارمذ؟» دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلغان.
ظعمام ظةبذهةنعفة (اهلل تةظاال ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!)« :بعز قعياسنع
ظذنعثغا ناهايعتع ظئهتعياجعمعز حىشىص قالغان ؤاقتعدعال ظعشلعتعمعز .يةنع
(ظالدعمعزغا) بعر مةسعلة كةلسة ،بعز ظالدع بعلةن قذرظانغا ،ظذنعثدعن قالسا
هةدعسكة ،ظذنعثدعن قالسا ساهابعالرنعث حعقارغان هأكىملعرعضة قارايمعز.
ظةضةر بعز (قذرظان ،هةدعس ؤة ساهابعالرنعث هأكىملعرعدعن) ظذ مةسعلعنعث
دةلعلعنع تاصالمعساق ،بذ هالدا بعرةر سةؤةبتة ظوخشعشعص قالغانلعقع ظىحىن
قذرظان ياكع هةدعستعن دةلعلع يوق نةرسعنع قذرظان ياكع هةدعستعن دةلعلع بار
نةرسعضة قعياس قعالتتذق( ،يةنع ظذ مةسعلعدة قعياس قعالتتذق)» دئضةن.
ظعمام ظةسسذيذتعي <بذخارانعث تارعخع> دئضةن كعتابتعن نةظعم ظعبنع
ظأمةرنعث مذنداق دئضةنلعكعنع بايان قعلعدذ« :مةن ظعمام ظةبذهةنعفة (اهلل
تةظاال ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!) نعث :مةن كعشعلةرضة ظةجةبلعنعمةن!
ظذالر :مئنع صةتعؤاالرنع كأز قارعشعمغعال تايعنعص بئرعدذ ،دةيدذ .هالبذكع،
مةن صةتعؤاالرنع صةقةت قذرظان ياكع هةدعس ،ياكع ساهابعالرنعث سأزلعرعضة
تايعنعص تذرذص بئرعمةن ،دئضةنلعكعنع ظاثلعغان ظعدعم».
<مةناقعبذل قارع> دئضةن كعتابتا ظةبذيىسىفنعث مذنداق دئضةنلعكع
رعؤايةت قعلعنعدذ« :ظعمام ظةبذهةنعفة (اهلل تةظاال ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!)
نعث ظالدعغا (قذرظان ياكع هةدعستعن دةلعلع يوق) بعر مةسعلة كةلسة ،ظذ بذ
هةقتة سعلةر بعلدعغان (ساهابعالردعن قالغان) بعرةر ظةسةر بارمذ؟ دةيتتع.
ظةضةر ظذ مةسعلة هةققعدة مةيلع ظأزع بعلعدعغان ،مةيلع بعز بعلعدعغان بعرةر
ظةسةر بولسا ،ظذنع قوبذل قعلعص ظاالتتع .ظةضةر ظذ مةسعلة هةققعدة بعر ـ
بعرعضة زعت بعر نةححة ظةسةر بولسا ،بذ هالدا ظذ مةسعلعدة ظةسةر ظةث كأص
بولغان تةرةصتة تذرذص هأكىم حعقعراتتع».
بذ يةردة شذنع بايان قعلعص ظأتىشكة توغرا كئلعدذكع ،ظعمام ظةبذهةنعفة
(اهلل تةظاال ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!) نعث ظةث ظاخعردعكع قارارع بولسا،
ظارعلعقتا بعر ساهابة تاشلعنعص كةتكةن هةدعسنع دةلعل دةص قاراش ؤة
ظذنع قعياسنعث ظالدعدا قويذشتذر .ظةمما ظعمام شافعظعي (اهلل تاظاال ظذنعثغا
رةهمةت قعلسذن!) ظارعلعقتا بعر ساهابة تاشلعنعص كةتكةن هةدعسنع دةلعل
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دةص قارعمايدذ.
مانا بذالر ظعمام ظةبذهةنعفة (اهلل تةظاال ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!) نعث
فعقهعسعضة ؤة ظذنعث دةلعل ـ صاكعتلعرعغا قارعغان ؤاقتعدا ظةسلةص تذرذشعمعز
ؤة دعققةتكة ظئلعشعمعز الزعم بولغان هةقعقةت ؤة مذهعم نوقتعالدذر.
مةن اهلل تاظاالدعن بعزضة صايدعلعق بعلعملةرنع بعلدىرىشعنع ،بعلدىرضةن
بعلعملةر بعلةن بعزضة صايدا يةتكىزىشعنع ؤة بعزنعث بعلعمعمعزنع زعيادة
قعلعشعنع تعلةيمةن! ظع اهلل! تعلعكعمنع ظعجابةت قعلغعن! اهلل نعث ساالمع ؤة
رةهمعتع يئتةكحعمعز مذهةممةد ظةلةيهعسساالمغا ،ظاظعلعرعضة ،ساهابعلعرعضة
ؤة ظةضةشكىحعلةرضة بولسذن!
اهلل تاظاالنعث رعزاسعغا ظئهتعياجلعق بةندة:
ظابدذلهةمعد مةهمذد تاهماز.
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بعرعنحع بألىم

ظعسالم دعنعدعكع هأكىمدارلعق تىزىملعرع،
ظةهمعيعتع ؤة زأرىرلعكع توغرعسعدا

ظعسالم دعنعدعكع هأكىمدارلعقنعث تىزىملعرع ،ظذنعث مذهعملعقع ؤة
زأرىرلعكع

مذسذلمانالر ظىحىن بعر باشلعقنعث تعكلعشع ظعسالم دعنعدا قعلعش ظةث
مذهعم بولغان ظعشالرنعث بعرعدذر .شذنعث ظىحىن <ظةقاظعدذن نةسةفعي> دئضةن
كعتابنعث ظاصتورع كعتابعدا« :مذسذلمانالر ظىحىن ظذالرنعث هأكىملعرعنع
يىرضىزعدعغان ،ظذالرغا جازاالرنع ظعجرا قعلعدعغان ،ظذالرنعث حعضرالعرعنع
(دىشمةننعث هذجذم قعلعشعدعن) قوغدايدعغان ،ظةسكةر تةيياراليدعغان،
ظذالرنعث سةدعقة ـ زاكاتلعرعنع توصاليدعغان ،ظذالرنعث ظعحعدعكع زالعمالرنع،
ظذغرع ـ يانجذقحعالرنع ؤة قاراقحعالرنع قعلعؤاتقان ظعشلعرعدعن توختعتعدعغان،
جىمة ؤة هئيت نامازلعرعنع ظوقذص بئرعدعغان ،هةق ـ هوقذقالر توغرعسعدا
بئرعلضةن ضذؤاهلعقالرنع قوبذل قعلعدعغان ،ظعضة ـ حاقعلعرع يوق كعحعك
ظوغذل ـ قعزالرنع ظأيلةندىرعدعغان ؤة غةنعمةتلةرنع تةقسعم قعلعدعغان بعر
باشلعقنعث بولذشع ظعنتايعن زأرىردذر» دئضةن.
شذنعث ظىحىن ساهابعالر (اهلل تاظاال ظذالردعن رازع بولسذن!) صةيغةمبةر
ظةلةيهعسساالم ؤاصات بولذص كةتكةن ؤاقتعدا ،صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنع
يةرلعكعدة قويماي تذرذصال ظةبذبةكعر (اهلل تاظاال ظذنعثدعن رازع بولسذن!)
نع مذسذلمانالرنعث باشلعقلعقعغا سايالص ظذنعثغا بةيظةت بةرضةن ظعدع.
صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم دأشةنبة كىنع ؤاصات بولذص كةتتع .ساهابعالر ساظعدة
جةمةتعنعث سايعؤةنلعكعنعث ظاستعدا ظةبذبةكعرضة ،ظذنعث خةلعصة بولذشعغا
بةيظةت بئرعص بولذص ظاندعن صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنع سةيشةنبة كىنع ياكع
(((
حارشةنبة يذرذيدعغان كئحة ،ياكع حارشةنبة كىنع يةرلعكعضة قويغان.
اهلل تاظاال مذنداق دئدع» :ظع داؤذد! سئنع بعز هةقعقةتةن يةر يىزعدة
(((

«رةددذلمذهتار» 1 ،ـ توم 863 ،ـ بةت.
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خةلعصة قعلدذق ،كعشعلةرنعث ظارعسعدا ظادعللعق بعلةن هأكىم حعقارغعن،
نةصسع خاهعشقا ظةضةشمعضعنكع ،ظذ سئنع اللةنعث يولعدعن ظازدذرعدذ ،اللةنعث
يولعدعن ظازغانالر هئساب كىنع (يةنع قعيامةت كىنع) نع ظذنتذغانلعقلعرع
ظىحىن هةقعقةتةن قاتتعق ظازابقا دذحار بولعدذ(((« يةنع بعز ساثا يةر يىزعدة
كعشعلةر ظارعسعدا هأكىم قعلعش هوقذقعنع بةردذق .مانا بذ ظايةت كعشعلةر
ظارعسعدا ظادعللعق بعلةن هأكىم قعلعدعغان بعر باشلعقنع سايالص حعقعشنعث
زأرىر ظعكةنلعكعنع ؤة كعشعلةرضة قعلعنغان زذلذم ؤة يولسذزلعقالرنعث سةؤةبع
بولسا هأكىمرانالرنعث ظأز خاهعشلعرعغا ظةضعشعش ظعكةنلعكعنع كأرسعتعص
بئرعدذ.
ظعسالم دعنعدعكع هأكىمدارلعقنعث شةرتلعرع
مذسذلمانالرغا باشلعق بولعدعغان ظادةمدة تأؤةندعكع شةرتلةرنعث
تئصعلعشع الزعم:
 1ـ مذسذلمان بولذشع الزعم .حىنكع كاصعرنعث مذسذلمانالرغا باشلعق
بولذشع توغرا ظةمةس.
 2ـ هأر ـ ظازات ظادةم بولذشع الزعم .حىنكع قذل ظأزعضة ظأزع ظعضة
بواللمايدعغان هالةتتة تذرسا ،قانداقمذ باشقعالرغا باشلعق بوالاليدذ؟
 3ـ باالغةتكة يةتكةن بولذشع الزعم .حىنكع باالغةتكة يةتمعضةن كعحعك
باال ظأزعضة ظأزع ظعضة بواللمايدذ .شذنعث ظىحىن ظذنعث باشقعالرغا باشلعق
بولذشع توغرا ظةمةس.
 4ـ ظةقلع ـ هذشع جايعدا بولذشع الزعم.
 5ـ ظةر بولذشع الزعم .حىنكع ظعسالم دعنعدا ظايالالر سعرتقا حعقماي ظأيلةردة
ظولتذرذشقا بذيرذلغان .ظايالالر سعرتالردا كأص كأرىلمةي ظأزعنع ظادةملةرنعث
كأزلعرعدعن يعراق ساقلعشع الزعم .باشلعقع ظايال بولغان معللةتنعث هالعنعث
قانداق بولعدعغانلعقع هةققعدة صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم مذنداق دئدع:
(((
«باشلعقع ظايال بولغان معللةت هةرضعز نعجات تاصالمايدذ».
((( سىرة ساد  26ـ ظايةت.
((( بذ هةدعسنع ظعمام بذخارع ظةبذبعكرةدعن بذ شةكعلدة رعؤايةت قعلدع .ظةبذبعكرة مذنداق دةيدذ :صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم
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مذسذلمانالرغا باشلعق بولعدعغان ظادةمنعث ظعسالم دعنعنعث هأكىملعرعنع
ظعجرا قعالاليدعغان ،كعشعلةرضة زذلذم قعلغان ظادةمدعن ظذالرغا هةقلعرعنع ظئلعص
بئرةلةيدعغان ،حعضراالرنع (دىشمةننعث هذجذم قعلعشعدعن) قوغدعيااليدعغان،
مذسذلمانالرغا بعرةر خةتةرنعث كئلعشعدعن ظذالرنع ساقلعيااليدعغان ،ظعسالم
دألعتعنعث تذصراقلعرعنع (باشقعالرغا تاتقذزذص قويماي) ساقلعيااليدعغان
ؤة الزعم بولغاندا ظةسكةر تارتعص ظةسكةرنعث ظالدعدا ماثااليدعغان ظادةم
بولذشع الزعم .صاسعق ظادةمنع باشلعق سايالش مةكرذهتذر .ظةضةر باشلعق
بولغان ظادةم باشلعقلعققا سايالنغان ؤاقتعدا تةقؤادار ،كئيعن صاسعق بولذص
قالغان بولسا ،ظذ ظادةمنع باشلعقلعقتعن ظئلعؤئتعش الزعم .يىز بئرعدعغان
قااليمعقانحعلعقنعث ظالدعنع ظئلعش ظىحىن باشلعقلعققا (سايالم بعلةن ظةمةس)
كىح بعلةن كئلعؤالغان ظادةمنعث باشلعقلعقعمذ توغرا بولعدذ.
<ظةلمذسايةرة> دئضةن كعتابتا بايان قعلعنغعنعدةك :بعر ظادةمنع
باشلعقلعققا تةيعن قعلعش خذددع ظةبذبةكعر (اهلل تاظاال ظذنعثدعن رازع
بولسذن!) نعث ظأمةر ظعبنع خةتتابنع تةيعن قعلعص قويغعنعدةك ،باشلعق
بولعؤاتقان ظادةمنعث ظأزع كئيعن باشلعق بولعدعغان ظادةمنع تةيعن قعلعص
قويعشع بعلةن ،ياكع بعر قعسعم ظالعمالرنعث ياكع ظأتكىر صعكعرلعك بعر تىركىم
كعشعلةرنعث بعر ظادةمضة بةيظةت بئرعشع بعلةن بولعدذ .ظةشظةرعيلةر« :بعر
ظادةمنعث باشلعق بولذشع ظىحىن ظذنعثغا بةيظةت بئرعدعغان كعشعلةرنعث
سانع ،ظةضةر ظذ ظادةم كعشعلةر ظارعسعدا تونذلغان ظالعم بولسا بعر بولسعمذ
بولعدذ .لئكعن ظذ ظالعمنعث كئيعن كعشعلةرنعث (ظذنعث باشلعق بولذشعغا
بةيظةت بةرضةنلعكعنع) ظعنكار قعلعؤئلعشعنعث ظالدعنع ظئلعشع ظىحىن بعر
توص كعشعلةرنعث ظالدعدا بةيظةت بئرعشع شةرتتذر» دةيدذ .مأتةزعيلةر« :بعر
ظادةمنعث باشلعق بولذشع ظىحىن ظذنعثغا بةيظةت بئرعدعغان ظادةملةرنعث
صارعسالرنعث (يةنع ظعرانلعقالرنعث صادعشاهع كعسرا ظألىص كةتكةندعن كئيعن) ظأزلعرعضة كعسرانعث قعزعنع صادعشاه سايلعغانلعقعنع
ظاثالص« :ظأزلعرعنعث ظعشعنع ظايال كعشعضة تاصشذرغان معللةت هةرضعزمذ نعجات تاصالمايدذ» دئضةن سأزع ماثا ظاظعشة (اهلل تاظاال
ظذنعثدعن رازع بولسذن!) بعلةن ظةلع ظعبنع ظةبذتالعبنعث ظارعسعدا ظذرذش يىزبةرضةن كىنع بةكمذ صايدا يةتكىزدع.
(ظةبذبعكرة (اهلل تاظاال ظذنعثدعن رازع بولسذن!) ظذسمان ظعبنع ظةففاننع شةهعد قعلغان ظادةمنع تئصعشنع ظةلع ظعبنع ظةبذتالعبتعن تةلةص
قعلعؤاتقان ظاظعشة (اهلل تاظاال ظذنعثدعن رازع بولسذن!) نعث سئصعدا ظعدع .كئيعن بذ ظعش حوثعيعص ظاظعشةنعث تةرةصدارلعرع بعلةن
ظةلع ظعبنع ظةبذتالعبنعث تةرةصدارلعرع ظارعسعدا ظذرذش صارتالص حعقعشقا سةؤةب بولعدذ .ظةبذبعكرة ظاظعشةنعث تةرةصدارلعرع بعلةن ظةلع
ظعبنع ظةبذتالعبنعث تةرةصدارلعرع ظارعسعدا ظذرذش صارتاليدعغان كىنع ،ظاظعشةنعث تةرةصدارلعرعنعث صىتىن هةربع قذماندانلعق ظعشعنعث
ظاظعشةنعث قولعدا ظعكةنلعكعنع كأرىص صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث مةزكذر هةدعسعنع ظئسعضة ظئلعص ظاظعشةنعث تةرةصدارلعرعنعث
يئثعلعدعغانلعقعنع صةرز قعلعدذ ،ظذرذشنع تاشالص قايتعص كئلعدذ ؤة يذقعرعدعكع سأزعنع قعلعدذ .ظةبذبعكرة صةرز قعلغاندةك بذ ظذرذشتا
ظاظعشةنعث (اهلل تاظاال ظذنعثدعن رازع بولسذن!) تةرةصدارلعرع يئثعلعدذ .ت).
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سانعنعث بةش بولذشع الزعم» دةيدذ .هةنةفعي مةزهةصعدعكعلةردعن بعر
قعسعم كعشعلةر« :بعر ظادةمنعث باشلعق بولذشع ظىحىن ظذنعثغا بةيظةت
بئرعدعغان ظادةملةرنعث مذظةييةن بعر ساندا بولذشع ظةمةس بعر جاماظةت
(((
كعشعلةر بولذشع شةرتتذر» دةيدذ.
يىز بئرعدعغان قااليمعقانحعلعقنعث ظالدعنع ظئلعش ؤة صةيغةمبةر
ظةلةيهعسساالمنعث« :سعلةرضة ظذ يةر ـ بذ يةرلعرع كئسعك هةبةشلعك (يةنع
نئضعر) قذل باشلعق قعلعنسعمذ ،سعلةر (ظذنعث سأزعضة) قذالق سئلعثالر
ؤة (ظذنعثغا) بويسذنذثالر» دئضةن سأزع ظىحىن باشلعقلعققا (سايالم
بعلةن ظةمةس) كىح بعلةن كئلعؤالغان ظادةمنعث باشلعقلعقعمذ توغرا بولعدذ.
ظعمام بذخارع بذ هةدعسنع ظةنةس ظعبنع مالعك (اهلل تاظاال ظذنعثدعن رازع
بولسذن!) دعن بذ شةكعلدة رعؤايةت قعلدع .ظةنةس ظعبنع مالعك (اهلل تاظاال
ظذنعثدعن رازع بولسذن!) صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث مذنداق دئضةنلعكعنع
رعؤايةت قعلعدذ« :سعلةرضة بئشع قذرذق ظىزىمدةك كعحعك هةبةشلعك (يةنع
نئضعر) قذل باشلعق قعلعنسعمذ ،سعلةر (ظذنعث سأزعضة) قذالق سئلعثالر ؤة
(ظذنعثغا) بويسذنذثالر».
ظعسالم دعنعدعكع هأكىمدارلعقنعث صعرنسعصلعرع
ظعسالم دعنعدعكع هأكىمدارلعق بعر نةححة مذهعم صعرنسعصلةرنعث
ظىستعضة قذرذلغاندذر .ظذالر تأؤةندعكعلةردعن ظعبارةتتذر:
 1ـ ظعسالم دعنعدعكع هأكىمدارلعقتا هاكعمعيةتلعك ؤة قانذن يولغا قويذش
صةقةت اهلل تاظاالغعال خاستذر .شذنعث ظىحىن كعم بولسا بولسذن بعر ظادةمنعث
ياكع بعرةر هةيظةتنعث ياكع بعرةر ظورضاننعث ظأزعضة بذ هةقنع داؤا قعلعشع ،اهلل
تاظاالنعث هأكىملعرعضة ؤة قانذنلعرعغا قارشع ؤة زعت كئلعدعغان هأكىملةرنع
ؤة قانذنالرنع يولغا قويعشع توغرا ظةمةس .يارعتعش ؤة ظةمر قعلعش شةك ـ
شىبهعسعز تةنها بولغان اهلل نعث ظعلكعدعدذر .حىنكع اهلل كاظعناتنعث ظعضعسع
ؤة بذيرذق بةرضىحعسع بولغان ظذلذغ زاتتذر .هاكعمعيةتلعكنعث اهلل تاظاالغا
خاس ظعكةنلعكع هةققعدة اهلل تاظاال مذنداق دئدع» :يارعتعش ؤة ظةمر قعلعش
((( كىنىمعزدة بةزع دألةتلةردة كأرىلعؤاتقان ظةركعن سايالم بةيظةتنعث ظورنعدا تذرعدذ .حىنكع ظةركعن سايالمدا مةسلعهةتلعشعشنعث
مةناسع بار.
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(يةنع كاظعناتنع تةسةررذص قعلعش) راستعنال اهلل نعث ظعلكعدعدذر(((« »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 ،كاال ،قويالر) نعث
هةممعسنع (زةبهع قعلعنغاندعن كئيعن يئيعش) هاالل قعلعندع .لئكعن سعلةر
ظعهرام (ياكع هةرةم) دة بولغعنعثالردا شعكارنع هاالل سانعماثالر ،شىبهعسعزكع
اهلل (هاالل هارام توغرذلذق) خالعغان نةرعسعنع هأكىم قعلعدذ(((« »ظعبادةت
ؤة دعن بارعسعدعكع بارحة هأكىملةر صةقةت اهلل غعال مةنسذص ،ظذ سعلةرنع صةقةت
ظأزعضعال ظعبادةت قعلعشقا بذيرذغان ،بذ توغرا دعندذر .لئكعن كعشعلةرنعث
تولعسع (بذنع) بعلمةيدذ(((«
اهلل تاظاال صةيغةمبةرلةرنعث كاتتعسع ؤة ظةث ظاخعرقعسع بولغان مذهةممةد
ظةلةيهعسساالمنع قذرظان كةرعمدة حىشىرىلضةن هأكىملةر بعلةن هأكىم قعلعشقا
بذيرذص مذنداق دئدع(» :ظع مذهةممةد!) بعز ساثا ظأزعدعن ظعلضعركع
(ساماؤع) كعتابالرنع ظئتعراص قعلغذحع ؤة ظذالرغا شاهعت بولغذحع هةق
كعتابنع (يةنع قذرظاننع) نازعل قعلدذق( .ظع مذهةممةد!) ظذالرنعث ظارعسعدا
اهلل ساثا نازعل قعلغان قذرظان (ظةهكامع) بويعحة هأكىم قعلغعن ،ساثا
كةلضةن هةقتعن بذرذلذص ،ظذالرنعث نةصسع خاهعشلعرعغا ظةضةشمعضعن( .ظع
ظىممةتلةر!) سعلةرنعث هةر بعرعثالر غا بعر خعل شةرعظةت ؤة ظوحذق يول
تةيعن قعلدذق .ظةضةر اهلل خالعسا ،ظةلؤةتتة ،سعلةرنع بعر ظىممةت قعالتتع
(يةنع صىتىن ظعنسانالرنع بعر دعندا قعالتتع) .لئكعن اهلل سعلةرضة بةرضةن
شةرعظةتلةر بارعسعدا سعلةرنع سعناش ظىحىن (كأص ظىممةت قعلعص ظايرعدع).
ياخشع ظعشالرغا ظالدعراثالر .هةممعثالر اهلل نعث دةرضاهعغا قايتعسعلةر،
سعلةر ظعختعالص قعلعشقان نةرسعلةرنع (ظذنعث قايسع هةق قايسع ناهةق
ظعكةنلعكعنع) اهلل سعلةرضة ظئيتعص بئرعدذ .ظذالر (يةهذدعيالر ؤة ناساراالر)
نعث ظارعسعدا اهلل ساثا نازعل قعلغان قذرظاننعث (ظةهكامع بويعحة هأكىم
قعلغعن ،ظذالرنعث نةصسع خاهعشلعرعغا ظةضةشمعضعن ،ظذالرنعث اهلل ساثا
نازعل قعلغان قذرظاننعث بعر قعسمعدعن سئنع ؤاز كةحىرعشعدعن ساقالنغعن.
((( سىرة ظةظراف  54ـ ظايةتنعث بعرقعسمع.
((( سىرة ماظعدة  1ـ ظايةت.
((( سىرة يىسىف  40ـ ظايةتنعث بعرقعسمع.
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ظةضةر ظذالر اهلل ساثا نازعل قعلغان هأكىمدعن) يىز ظأرىسة (ظع مذهةممةد!)
بعلضعنكع ،ظذالرنعث بعر قعسعم ضذناهلعرع تىصةيلعدعن اهلل ظذالرنع جازاالشنع
ظعرادة قعلعدذ .شةك -شىبهعسعزكع ،كعشعلةردعن نذرغذنع صاسعقتذر (يةنع
صةرؤةردعضارعنعث تاظعتعدعن باش تارتعص ،هةققة خعالصلعق قعلعص ضذناهقا
حأمضىحعلةردذر) .ظذالر جاهعلعيةت دةؤرعنعث هأكمعنع تةلةص قعالمدذ؟ (اهلل
غا) حعن ظعشعنعدعغان قةؤمنعث نةزعرعدة هأكىمدة اهلل دعنمذ ظادعل كعم
بار(((« ظذنداق ظعكةن اهلل تاظاالنعث هأكمعضة قارشع ؤة زعت كئلعدعغان هةر
قانداق هأكىم جاهعلعيةت دةؤرعنعث هأكمعدذر.
 2ـ ظعشنع كئثعشعش ؤة مةسلعهةت بعلةن قعلعش .بذ هةقتة اهلل تاظاال
مذنداق دئدع» :ظعشلعرعنع مةسلعهةت بعلةن قارار قعلعدعغانالرغا (اللةنعث
هذزذرعدعكع ساؤاب تئخعمذ ياخشعدذر ،تئخعمذ باقعدذر)(((« »ظعشتا ظذالر
بعلةن كئثةشكعن(((«
كئثعشعش ؤة مةسلعهةت سئلعش ظعشعنع صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالممذ بعر
نةححة قئتعم ؤة كأصلعضةن ظورذنالردا قعلغان .مةسعلةن :صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم
بةدعر كىنع قذرةيش بعلةن ظذرذش قعلعش ياكع قعلماسلعق هةققعدة ساهابعالر
بعلةن مةسلعهةتلةشكةن .كئيعن بةدعر ظذرذشعدا كاصعرالردعن مذسذلمانالرنعث
قولعغا ظةسعرضة حىشىص قالغانالرنع قانداق قعلعش هةققعدعمذ ساهابعالرغا
مةسلعهةت سالغان .صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمدعن كئيعن ظذنعث كةينعدعن
كةلضةن خةلعصعلةرمذ صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث شذ يولع بويعحة ماثغان.
مةسلعهةت سئلعش ؤة كئثعشعش بعر ظعشقا بةل باغالشتعن بذرذن بولعدذ.
ظعمام بذخارع (اهلل تاظاال ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!) مةسلعهةت سئلعش ؤة
كئثعشعش قاحان بولعدذ؟ دةص اهلل تاظاال(« :كئثةشكةندعن كئيعن) بعر ظعشقا
بةل باغلعساث ،اهلل غا تةؤةككىل قعلغعن(((« دئضةنلعكع ظىحىن مةسلعهةت
سئلعش ؤة كئثعشعش بعر ظعشقا بةل باغالشتعن بذرذن بولعدذ» دئدع .شذثا
صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم بعر ظعشقا بةل باغالص بولغاندعن كئيعن هئحبعر
ظادةمنعث (تذسذش نعيعتع بعلةن) اهلل نعث ؤة صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث
(((
(((
(((
(((

سىرة ماظعدة  48ــــ  50ـ ظايةتكعحة.
سىرة شذرا  38ـ ظايةتنعث بعرقعسمع.
سىرة ظالع ظعمران  159ـ ظايةتنعث بعرقعسمع.
سىرة ظالع ظعمران  159ـ ظايةتنعث بعرقعسمع.
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ظالدعغا ظأتعشع توغرا ظةمةس .صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم ظوهذد كىنع قذرةيش
كاصعرلعرع بعلةن (ظوهذدقا ظذالرنعث ظالدعغا حعقعص) ظذرذش قعلعش ياكع
مةدعنعدة تذرذص ظذالردعن مذداصعظةلعنعش هةققعدة ساهابعالرغا مةسلعهةت سالدع.
ساهابعالر (اهلل تاظاال ظذالردعن رازع بولسذن!) صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمغا ظذالر
بعلةن (ظوهذدقا ظذالرنعث ظالدعغا حعقعص) ظذرذش قعلعش مةسلعهةتعنع بةردع.
صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم ساؤذتعنع كئيعص ؤة قولعغا ظذرذش سايمانلعرعنع
ظئلعص ظذرذش قعلعشقا بةل باغالص بولغاندعن كئيعن ساهابعالر ظذنعثغا:
(مةدعنعدة) تذرساث( ،يةنع مةدعنعدة تذرذص ظذالردعن مذداصعظةلةنسةك)
دئدع .بذ ضةص صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمغا ،ظذ ظذرذشقا بةل باغالص بولغاندعن
كئيعن قعلعنغانلعقع ظىحىن صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم ظذالرنعث ضعصعضة قذالق
سالمعدع ؤة ظذالرغا« :بعر صةيغةمبةرضة ،ظذ (ظذرذش ظىحىن ساؤذتنع كئيعص
ظذرذش سايمانلعرعنع قولعغا) ظئلعص بولغاندعن كئيعن هةتتا اهلل تاظاال (ظذ
صةيغةمبةر بعلةن ظذنعث دىشمعنعنعث ظارعسعدا) هأكىم قعلغانغا قةدةر (ظذرذش
سايمانلعرعنع) تاشلعؤئتعشع اليعق ظةمةس» دئدع .تأهمةتخورالر ظاظعشعضة
(اهلل تاظاال ظذنعثدعن رازع بولسذن!) بوهتان حاصلعغاندا صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم
(ظاظعشةدعن ظايرعلعص كئتعش ياكع ظذنداق قعلماسلعق هةققعدة) ظةلع ظعبنع
ظةبذتالعص بعلةن ظذسامعضة (اهلل تاظاال ظذالردعن رازع بولسذن!) مةسلعهةت
سالغان ؤة ظذالرنعث بةرضةن مةسلعهةتعنع تعثشعغان ظعدع .ظاخعردا بذ هةقتة
ظايةت حىشتع .شذنعث بعلةن صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم كعشعلةرنعث تاالش ـ
تارتعشعشعغا قارعماستعن بوهتان حاصلعغذحعالرنع قامحعلعغان .صةيغةمبةر
ظةلةيهعسساالم شذنداق قعلعش بعلةن اهلل تاظاالنعث بذيرذقع بعلةن هأكىم قعلغان.
صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمدعن كئيعن كةلضةن مذسذلمان باشلعقلعرع قعلعشقا
بولعدعغان ظعشالردا ظذ ظعشالرنعث ظةث يةثضعلعنع قوبذل قعلعص ظئلعش ظىحىن
ظةث ظعشةنحعلعك ظعلعم ظعضعلعرعضة مةسلعهةت ساالتتع .ظةضةر ظذ ظعشالر
هةققعدة قذرظان ياكع هةدعستة هأكىم بولذص ظذ هأكىم ظذ باشلعقالرغا بايان
قعلعص بئرعلسة ،ظذالر صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنع ظأزعضة ظألضة تذتقانلعقتعن
ظذ هأكىمنعث سعرتعغا حعقعص كةتمةيتتع .ظةبذبةكرع (اهلل تاظاال ظذنعثدعن
رازع بولسذن!) خةلعصة بولغاندعن كئيعن ظذنعثغا زاكاتلعرعنع بئرعشتعن باش
تارتقانالر بعلةن ظذرذش قعلعشنعث الزعملعقعنع تونذص يةتكةن حاغدا ،ظذنعثغا
(ظذالر بعلةن ظذرذش قعلماسلعق هةققعدة مةسلعهةت بةرضةن كعشعلةرنعث)
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هئحبعرعنعث مةسلعهةتعضة قذالق سالمعغان .حىنكع ،ظةبذبةكرع (اهلل تاظاال
ظذنعثدعن رازع بولسذن!) ناماز بعلةن زاكاتنعث ظارعسعنع ظايرعغان (يةنع
نامازنعث صةرز ظعكةنلعكعنع قوبذل قعلعص ظذنع ظوقذيدعغان ،ظةمما زاكاتنعث
صةرز ظةمةسلعكعنع حىشىنىص ظذنع بةرمةيدعغان) ؤة شذنعث بعلةن دعن ؤة ظذنعث
هأكىملعرعنع ظأزضةرتمةكحع بولغانالر هةققعدة صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث
قانداق بعر هأكىمعنعث بارلعقعنع بعلةتتع .مةيلع قئرع بولسذن مةيلع ياش
بولسذن ظأمةر ظعبنع خةتتاب (اهلل تاظاال ظذنعثدعن رازع بولسذن!) نعث
مةسلعهةتحعلعرع ظأز ؤاقتعدعكع ظالعمالر ظعدع .ظأمةر (اهلل تاظاال ظذنعثدعن
رازع بولسذن!) قذرظاننعث كأرسةتمعلعرعدعن حعقعص كةتمةيتتع.
 3ـ اهلل تاظاالنعث ظالدعدا ضذناه بولمايدعغان ظعشالردا باشلعققا بويسذنذش.
باشلعققا بويسذنذش هةققعدة اهلل تاظاال مذنداق دئدع» :ظع مأمعنلةر! اهلل غا،
صةيغةمبةرضة ؤة ظأزةثالردعن بولغان ظعش ظىستعدعكعلةرضة ظعتاظةت قعلعثالر،
ظةضةر سعلةر بعر شةيظعدة ظعختعالص قعلعشعص قالساثالر ،بذ توغرعدا اهلل
غا ؤة صةيغةمبةرضة مذراجعظةت قعلعثالر ،ظةضةر سعلةر اهلل غا ؤة ظاخعرةت
كىنعضة (هةقعقعي) ظعشعنعدعغان بولساثالر ،بذ (يةنع اهلل نعث كعتابعغا ؤة
صةيغةمبعرعنعث سىننعتعضة مذراجعظةت قعلعش) سعلةر ظىحىن صايدعلعقتذر،
نةتعجة ظئتعبارع بعلةن ضىزةلدذر(((« اهلل تاظاال بذ ظايةتتة صةيغةمبةر
ظةلةيهعسساالمنعث ظعشعنعث مذهعملعقعغا كأثىل بىلىص <ظعتاظةت قعلعثالر>
دئضةن سأزنع صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم ظىحىنمذ قايتا تةكرارلعدع((( .ظةمما ظذ
سأزنع ظعش ظىستعدعكعلةر ظىحىن قايتا تةكرارلعمعدع .اهلل تاظاالنعث <ظعتاظةت
قعلعثالر> دئضةن سأزنع ظعش ظىستعدعكعلةر ظىحىن قايتا تةكرارلعماسلعقع
ظعش ظىستعدعكعلةرنعث هأكىمرانلعق ظعشعدا صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم
مذستةقعل بولغعنعدةك مذستةقعل ظةمةسلعكعنع بعلدىرىص قويذش ظىحىندذر.
ظعش ظىستعدعكعلةردعن باشلعقالر ؤة قذماندانالر كأزدة تذتذلعدذ .بةزع ظالعمالر
ظعش ظىستعدعكعلةردعن كأزدة تذتذلعدعغانالرنعث قاتارعغا ظالعمالرنعمذ قوشذص
قويدع .ظعش ظىستعدعكعلةرضة بويسذنذش ظذالرنعث اهلل تاظاالغا ؤة صةيغةمبةر
ظةلةيهعسساالمغا بويسذنذشعغا باغلعقتذر( .يةنع ظذالرغا بويسذنذش ظىحىن
((( سىرة نعسا  59ـ ظايةت.
((( يةنع ظةسلعدة ظايةتنعث مةنعسع» :ظع مأمعنلةر! اهلل غا ظعتاظةت قعلعثالر ،صةيغةمبةرضة ؤة ظأزةثالردعن بولغان ظعش ظىستعدعكعلةرضة
ظعتاظةت قعلعثالر« دئضةن شةكعلدة يةنع <ظعتاظةت قعلعثالر> دئضةن سأز اهلل تاظاال ظىحىن بعر قئتعم ؤة صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم
ظىحىن بعر قئتعم تةكرارلعنعدذ .ت.
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ظذالرنعث كعشعلةرنع اهلل تاظاال نعث ؤة صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث ظالدعدا
ضذناه بولمايدعغان ظعشالرغا بويرذشع شةرتتذر) .شذنداق ظعكةنلعكعنع مةزكذر
ظايةتنعث حىشىش سةؤةبعمذ كىحلةندىرعدذ .بذ هةقتة ظةلع ظعبنع ظةبذتالعب (اهلل
تاظاال ظذنعثدعن رازع بولسذن!) مذنداق دةيدذ :صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم بعر
قوشذننع ظةؤةتتع ،ظذنعثغا ظةنسارعالردعن بعر كعشعنع باشلعق قعلعص قويدع
ؤة ظذالرنع ظذ باشلعققا بويسذنذشقا بذيرذدع( .ظذالر يولغا حعققاندا ظذ باشلعق
بعر ظعش توغرعسعدا ظذالردعن ظاغرعنعص قئلعص) ظذالرغا غةزةصلةندع ؤة ظذالرغا:
صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم سعلةرنعث ماثا بويسذنذشذثالرنع بذيرذمعدعمذ؟
دئدع .ظذالر :شذنداق ،دةص جاؤاب بةردع .باشلعق (ظذالرغا) :ظوتذن يعغعثالر،
دئدع .ظذالر ظذتذن يعغدع .باشلعق :ظذتذنغا ظوت تذتاشتذرذثالر ،دئدع .ظذالر
ظذنعثغا ظوت تذتاشتذردع .ظاندعن باشلعق ظذالرغا :ظذ ظوتقا كعرعثالر ،دئدع.
شذنعث بعلةن ظذالر ظوتقا كعرمةكحع بولذص بعر ـ بعرعنع تذتذشذص :بعز ظوتتعن
قورقذص صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم تةرعصعضة قاحقان (يةنع بعز ظوتتعن قئحعص
صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمغا ظعمان كةلتىرضةنعدذق) ،دئيعشعشكة باشلعدع.
ظذالر تاكع ظوت ظىحكةنضة قةدةر شذنداق دئيعشعص تذردع .كئيعن ظذنعث
غةزعصعمذ ياندع .بذ خةؤةر صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمغا يةتكةن ؤاقتعدا صةيغةمبةر
ظةلةيهعسساالم« :ظةضةر ظذالر ظوتقا كعرضةن بولسا ،قعيامةت كىنعضة قةدةر
(((
ظذنعثدعن حعقالمايتتع ،بويسذنذش صةقةت ياخشع ظعشتا بولعدذ» دئضةن.
بذ هةقتة يةنة ظابدذلاله ظعبنع ظأمةر (اهلل تاظاال ظذالردعن رازع بولسذن!)
صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ« :بعر
مذسذلمان (ظأز باشلعقعغا باشلعق ظذنع) مةيلع ظذ ياقتذرعدعغان ظعشقا،
مةيلع ياقتذرمايدعغان ظعشقا (بذيرذسذن) ظذ يامان ظعشقا بذيرذلمعسعال،
(ظذ مذسذلماننعث) باشلعقعنعث سأزعنع ظاثلعشع ؤة (ظذنعثغا) بويسذنعشع
الزعمدذر .ظةضةر ظذ يامان ظعشقا بذيرذلسا ،ظذنعث (باشلعقعنعث كعصعنع)
(((
ظاثلعشع ؤة (ظذنعثغا) بويسذنعشع توغرا ظةمةس».
يذقعرعدا بايان قعلعنغان اهلل تاظاالنعث» :ظأزةثالردعن بولغان ظعش
ظىستعدعكعلةرضة ظعتاظةت قعلعثالر« دئضةن ظايعتعدعكع اهلل تاظاالنعث:
»ظأزةثالردعن بولغان« دئضةن سأزع مذسذلمانالرنعث باشلعقعنعث
(((
(((

ظعمام بذخارع رعؤايعتع.
ظعمام بذخارع رعؤايعتع.
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مذسذلمانالرنعث ظعحعدعن بولذشعنعث الزعم ظعكةنلعكعنع كأرسعتعص بئرعدذ.
حىنكع كاصعرالرنعث مذسذلمانالرغا هأكىمرانلعق قعلعشع توغرا ظةمةس.
حىنكع اهلل تاظاال مذنداق دئدع» :اهلل كاصعرالرغا هةرضعز مأمعنلةرضة قارشع
يول بةرمةيدذ(((«
 4ـ كعشعلةرنعث ظارعسعدا ظادعللعق قعلعش .ظادعللعق قعلعش اهلل تاظاالنعث
شةرعظةتعنعث هأكىملعرعنع كعشعلةرضة ظوخشاش ظعجرا قعلعش بعلةن بولعدذ.
اهلل تاظاال بذ هةقتة مذنداق دئدع» :شىبهعسعزكع ،اهلل سعلةرنع ظامانةتلةرنع
ظعضعسعضة قايتذرذشقا ،كعشعلةر ظارعسعدا هأكىم قعلغاندا ظادعل هأكىم
قعلعشقا بذيرذيدذ ،اهلل سعلةرضة نةسعهةت قعلغان ظعشالر نئمعدعضةن ياخشع،
اهلل هةقعقةتةن (سأزىثالرنع) ظاثالص تذرغذحعدذر( ،ظعشعثالرنع) كأرىص
تذرغذحعدذر(((«
ظىستعدة بعرسعنعث هةققع بار ظادةمدعن ظذ هةقنع ظئلعص ظذ هةقنعث
ظعضعسعضة قايتذرذش باشلعقنعث ؤةزعصعسعدذر .بذ هةقتة ظةبذبةكعر (اهلل
تاظاال ظذنعثدعن رازع بولسذن!) ظذنعثغا بةيظةت بئرعلعص بولذص كعشعلةرضة
تذنحع قئتعم سأزلعضةن سأزعدة مذنداق دئضةن« :ظعحعثالردعكع ظةث كىحلىك
ظادةم هةتتا ظذنعثدعن (كعشعلةرنعث) هةققعنع ظئلعص بولغانغا قةدةر مئنعث
ظالدعمدا ظةث ظاجعز ظادةمدذر .ظعحعثالردعكع ظةث ظاجعز ظادةم هةتتا ظذنعث
(باشقعالردعكع) هةققعنع ظئلعص بةرضةنضة قةدةر مئنعث ظالدعمدا ظةث كىحلىك
ظادةمدذر».
كعشعلةرضة باشلعق بولذش ظعسالم دعنعدا ناهايعتع حوث ؤة كاتتا
مةسظذلعيةت ؤة ظئغعر ظامانةت هئسابلعنعدذ .شذنعث ظىحىن يذقعرعدا بايان
قعلعنغان اهلل تاظاالنعث» :شىبهعسعزكع ،اهلل سعلةرنع ظامانةتلةرنع ظعضعسعضة
قايتذرذشقا ،كعشعلةر ظارعسعدا هأكىم قعلغاندا ظادعل هأكىم قعلعشقا بذيرذيدذ«
دئضةن ظايعتع كعشعلةر ظارعسعدا هأكىم قعلعشنعث بايانعغا كةلضةندة خذددع
ظامانةتلةرنع ظعضعسعضة قايتذرذص بئرعشكة بذيرذغانلعقعنع بايان قعلغعنعدةك
مذتلةق ظةمةس <ظادعل هأكىم قعلعشقا بذيرذيدذ> دةص كعشعلةر ظارعسعدا
ظادعل هأكىم قعلعشقا بذيرذص كةلدع.
((( سىرة نعسا  141ـ ظايةتنعث بعرقعسمع.
((( سىرة نعسا  58ـ ظايةت.
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كعشعلةرضة باشلعق بولذشنعث ظعسالم دعنعدا ناهايعتع حوث ؤة كاتتا
مةسظذلعيةت ؤة ظئغعر ظامانةت ظعكةنلعكعنع تأؤةندعكع هةدعستعنمذ
كأرىؤاالاليمعز :ظةبذزةر (اهلل تاظاال ظذنعثدعن رازع بولسذن!) صةيغةمبةر
ظةلةيهعسساالمنعث مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ« :ظع ظةبذزةر!
مةن سئنع ظاجعز كأرعمةن .مةن ظأزةم ظىحىن نئمعنع ياخشع كأرسةم سةن
ظىحىنمذ شذنع ياخشع كأرعمةن ،هةرضعز ظعككع ظادةمضعمذ باشلعق بولمعغعن
ؤة يئتعمنعث مئلعنعث مةسظذلعيةتحانلعقعنع ظىستعثضة ظالمعغعن» .يةنة بعر
رعؤايةتتة ظةبذزةر مذنداق دةيدذ :مةن صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمغا :ماثا ظةمةل
بةرمةمال؟ دئدعم .صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم مىرةمضة ظذرذص تذرذص« :ظع
ظةبذزةر! سةن ظاجعز ،ظةمةلنعث ظأزع بعر ظامانةت ،ظةمةل ظذنع ظأز يولعدا
ظئلعص ظأز يولعدا ظعشلةتكةن ظادةمدعن باشقعسعغا قعيامةت كىنع صذشايمان ؤة
(((
نادامةت ظئلعص كئلعدذ» دئضةن.
كعشعلةرضة باشلعق بولذش ظعسالم دعنعدا ناهايعتع حوث ؤة كاتتا
مةسظذلعيةت ؤة ظئغعر ظامانةت بولغانلعقع ظىحىن باشلعقلعق ظامانعتعنع
ظىستعضة ظئلعشقا ؤة ظذنع خةلقعضة تولذق ظادا قعلعشقا كىحع يئتعدعغان
ظادعل باشلعققا قعيامةت كىنعدة ناهايعتع كاتتا ؤة ظالعي ظورذن بار .ظادعل
باشلعق هةدعستة بايان قعلعنغعنعدةك اهلل تاظاال قعيامةت كىنع ظةرشعسعنعث
سايعسعدا سايعدعتعدعغان يةتتة خعل كعشعلةرنعث بعرعدذر .ظادعل باشلعق
هةققعدة صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم يةنة مذنداق دئدع« :هةقعقةتةن ظادعللعق
قعلغذحعالر قعيامةت كىنع ناهايعتع شةصقةتلعك اهلل تاظاالنعث ظوث يئنعدعن،
نذرلذق مذنبةرلةر ظىستعدعن ظورذن ظالعدذ ،اهلل تاظاالنعث هةر ظعككع تةرعصع
ظوثدذر((( ،ظذالر هأكىملعرعدة ،ظاظعلعسعدعكعلةرضة ؤة قول ظاستعدعكع
(((
كعشعلةرضة ظادالةت يىرضىزضةن كعشعلةردذر»
 5ـ بعر ظعش قعلعش صىرسةتلعرعدة ؤة شةرعظةتنعث هأكىملعرعنع ظعجرا
قعلعشتا هةممة كعشعنع ظوخشاش كأرىش .حىنكع هةممة ظادةم اهلل تاظاالنعث
شةرعظعتع ظالدعدا ظوخشاشتذر .ظعسالمنعث دعنعنعث قانذنلعرع هةممة ظادةمضة
ظوخشاش ظعجرا قعلعنعدذ .حىنكع ظعسالم دعنعنعث قانذنلعرعنع يولغا قويغان
((( ظعمام مذسلعم رعؤايعتع.
((( ظةةربلةرنعث ظادعتعدة ظوث تةرةص ياخشعلعقتعن بئشارةتتذر .ت.
((( ظعمام مذسلعم رعؤايعتع.
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زات اهلل تاظاالدذر .اهلل تاظاال هةممعنعث ظعضعسع ؤة هةممعنع ياراتقان زاتتذر.
ظعنسانالرنعث هةممعسع ظذنعث قذلعدذر.
ظعسالم دعنعنعث قانذنلعرعنعث هةممة ظادةمضة ظوخشاش ظعجرا
قعلعنعدعغانلعقعنع تأؤةندعكع هةدعستعنمذ كأرىؤئلعشقا بولعدذ:
ظاظعشة (اهلل تاظاال ظذنعثدعن رازع بولسذن!) مذنداق دةيدذ :مةككعنع
صةتهع قعلعش ظذرذشعدا صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث زامانعدا ظوغرعلعق
قعلغان مةخزذمعية قةبعلعسعدعن بولغان ظايالنعث مةسعلعسع هةققعدة
قذرةيش قةبعلعسع باش قاتذرذص :كعم بذ هةقتة صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمغا
ضةص قعلعدذ؟ دئيعشتع .ظاندعن ظذالر بذ ظعشقا صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم
ياخشع كأرعدعغان ظذسامة ظعبنع زةيدال جىرظةت قعالاليدذ ،دئيعشتع .ظذ ظايال
صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث ظالدعغا كةلتىرىلضةندة ظذسامة ظعبنع زةيد
ظذ ظايال هةققعدة صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمغا ضةص قعلعؤئدع ،صةيغةمبةر
ظةلةيهعسساالمنعث حعرايع تاتعرعص ظذنعثغا« :اهلل تاظاال بةلضعلعضةن بعر
جازاغا شاصاظةت قعلماقحعمذسةن!» دئدع .بذنع ظاثلعغان ظذسامة دةرهال :ظع
اهلل نعث صةيغةمبعرع! ضذناهعمنعث كةحىرىؤئتعلعشعنع تعلعضعن ،دئدع .كةح
بولغاندا صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم :سأز قعلعص اهلل تاظاالغا اليعق هةمدذ ـ
سانا ظئيتقاندعن كئيعن مةقسةتكة كةلسةك ،دةص سأزعنع باشالص« :سعلةردعن
ظعلضعرعكعلةر ،ظذالرنعث ظئسعل زادعلعرع ظوغرعلعق قعلسا جازالعماي تاشالص
قويذص ،ظاجعز بعحارعلعرع ظوغرعلعق قعلسا جازالعغانلعقع ظىحىن هاالك بولذص
كةتكةن ،جئنعم قولعدا بولغان زات اهلل نعث نامع بعلةن قةسةم قعلعمةنكع،
ظةضةر مذهةممةدنعث قعزع فاتعمة ظوغرعلعق قعلغان بولسعمذ ،مةن حوقذم ظذنعث
قولعنع كةسكةن بوالتتعم» دئدع ـ دة ،هئلعقع ظوغرعلعق قعلغان ظايالنعث
(((
قولعنع كئسعشكة بذيرذدع .شذنعث بعلةن ظذ ظايالنعث قولع كئسعلضةن.
ظعسالم دعنعنعث قانذنلعرعدا خذددع ظعنسانالر تةرعصعدعن تىزىلضةن
قانذندا بولغعنعدةك بةزع ظةمةلدارالرنع ؤة قانذن ظادةملعرعنع (ظذالر جعنايةت
ظأتكىزضةن تةقدعردعمذ ظذالرنعث جازالعنعشعدعن) قوغدايدعغان قانذن يوق.
شذنعثدةك يةنة ظعسالم دعنعنعث قانذنلعرع ظعحعدة كعشعلةرنع تىرضة ظايرعص
مذظامعلة قعلعدعغان قانذنمذ يوق .حىنكع ظعنسانالرنعث ظةسلع يعلتعزع بعردذر.
(((

ظعمام مذسلعم رعؤايعتع.
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شذثا ظذالر قانذن ظالدعدعمذ ظوخشاش بولعدذ .اهلل تاظاالنعث قانذنع بعلةن
هأكىم قعلعدعغان قازعغا هئحبعر ظادةمنعث كىح ظعشلعتعص ظذنع كعشعلةرنعث
ظارعسعدا ظادعللعق قعلماسلعققا مةجبذرالش هةققع يوق .هئحبعر ظادةمنعث
قازعغا بئسعم ظعشلعتعشع توغرا ظةمةس .حىنكع قازع اهلل تاظاالنعث يولغا
قويذص بةرضةن هأكىملةر بعلةن هأكىم قعلعدذ .قازعيلعق ؤة قازعخانا بعرةر
ظورضانغا باغلعنعص قالعدعغان ظةمةس ظايرعم مذستةقعل بعر ظورذندذر .ظعسالم
دعنعدا قازعنعث هةتتا خةلقنعث بعرةرسع ظىستعدعن شعكايةت ظئيتعص كةلضةن
خةلعصعنعث ظىستعدعن هأكىم حعقعرعش هوقذقع بار .ظعسالم قازعيلعقعنعث تارعخع
قازعالرنعث خةلعصعلةرنعث ظىستعدعن هأكىم حعقارغانلعق هادعسعلةر بعلةن
توشذص كةتكةندذر .تأؤةندة بايان قعلعنماقحع بولغان قعسسة ظذ هادعسعلةرنعث
بعرعدذر:
ظةلع ظعبنع ظةبذتالعب (اهلل تاظاال ظذنعثدعن رازع بولسذن!) مذظاؤعية (اهلل
تاظاال ظذنعثدعن رازع بولسذن!) بعلةن ظذرذش قعلماقحع بولذص كئتعؤاتقاندا
ظأزعنعث ساؤذتعنع حىشىرىص قويعدذ .ظذرذش ظاياغلعشعص كذصعغا قايتعص كةلضةن
ؤاقتعدا ساؤذتنع بازاردا ظذنع ساتماقحع بولذص تذرذؤاتقان بعر يةهذدعينعث
قولعدا كأرىص قالعدذ .ظةلع (اهلل تاظاال ظذنعثدعن رازع بولسذن!) ظذنعثغا :ظع
يةهذدعي! بذ ساؤذت مئنعث ساؤذتذم ،مةن بذنع بعرةرسعضة سئتعصمذ ياكع سوؤغا
قعلعصمذ بةرضةن ظةمةسمةن ،دةيدذ .يةهذدعي :ساؤذت مئنعث ،مانا بذ مئنعث
قولذمدا تذرمامدذ ،دةيدذ .ظةلع (اهلل تاظاال ظذنعثدعن رازع بولسذن!) :ظذنداق
بولسا قازعنعث قئشعغا بارايلع ،دةيدذ .شذنعث بعلةن ظذالر قازع شذرةيهنعث
قئشعغا كئلعدذ .ظةلع (اهلل تاظاال ظذنعثدعن رازع بولسذن!) قازع شذرةيهنعث
يئنعدا يةهذدعي بولسا ظذنعث ظالدعدا ظولتذرعدذ .ظةلع (اهلل تاظاال ظذنعثدعن رازع
بولسذن!) :ظةضةر مئنعث داؤاضارعم يةهذدعي بولمعغان بولسا ،مةن ظذنعث بعلةن
ظوخشاش يةردة ظولتذرغان بوالتتعم ،مةن صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث« :سعلةر
ظذالرنع (يةنع يةهذدعي ؤة خعرعستعيانالرنع) خذددع اهلل تاظاال ظذالرنع كعحعك
كأرضةندةك كعحعك كأرىثلةر» دئضةنلعكعنع ظاثلعغان ظعدعم ،دةيدذ .ظةلع (اهلل
تاظاال ظذنعثدعن رازع بولسذن!) بذ سأزع بعلةن اهلل تاظاالنعث» :سعلةر ظةهلع
كعتابتعن اهلل غا ؤة ظاخعرةت كىنعضة ظعشةنمةيدعغانالر (يةهذدعيالر ظىزةيرعنع
اهلل نعث ظوغلع ،ناساراالر ظعسانع اهلل نعث ظوغلع دةص ظئتعقاد قعلغانلعقلعرع
ظىحىن ،ظذالر اهلل غا ؤة ظاخعرةت كىنعضة ظئتعقاد قعلعمعز دئضةن بعلةنمذ
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ظئتعقاد قعلمعغاننعث ظورنعدعدذر) بعلةن ،اهلل (ظأزعنعث كعتابعدا) ؤة ظذنعث
صةيغةمبعرع (سىننعتعدة) هارام قعلغان نةرسعلةرنع هارام بعلمةيدعغانالر ؤة
هةق دعن (يةنع ظعسالم دعنع) غا ظئتعقاد قعلمايدعغانالر بعلةن ،تاكع ظذالر
سعلةرضة بويسذنذص خار هالدا جعزعية تألعضةنضة قةدةر ،ظذرذش قعلعثالر(((«
دئضةن ظايعتعنعث مةنعسعنع مةقسةت قعلعدذ .قازع شذرةيه ظةلع (اهلل تاظاال
ظذنعثدعن رازع بولسذن!) غا :ظع مأمعنلةرنعث باشلعقع! دةيدذ .ظذ :خذش ،بذ
يةهذدعينعث قولعدعكع ساؤذت مئنعث ساؤذتذم ،مةن ظذنع بعرةرسعضة سئتعصمذ
ياكع سوؤغا قعلعصمذ بةرضةن ظةمةسمةن ،دةيدذ .قازع شذرةيه :ظع يةهذدعي! سةن
بذ هةقتة نئمة دةيسةن؟ دةيدذ .يةهذدي :ساؤذت مئنعث ،مانا بذ مئنعث قولذمدا
تذرمامدذ ،دةيدذ .قازع شذرةيه ظةلع (اهلل تاظاال ظذنعثدعن رازع بولسذن!) غا :ظع
مأمعنلةرنعث باشلعقع! سئنعث قولذثدا صاكعتعث بارمذ؟ دةيدذ .ظةلع (اهلل تاظاال
ظذنعثدعن رازع بولسذن!) :بار ،قةنبةر((( ؤة (ظوغلذم) هةسةن ساؤذتنعث مئنعث
ساؤذتذم ظعكةنلعكعضة ضذؤاهلعق بئرعدذ ،دةيدذ .قازع شذرةيه :بالعنعث دادا
ظىحىن بةرضةن ضذؤاهلعقع قوبذل قعلعنمايدذ ،دةيدذ .ظةلع (اهلل تاظاال ظذنعثدعن
رازع بولسذن!) :جةننةتكة كعرعدعغان كعشعلةرنعث قاتارعدعكع ظادةمنعث
ضذؤاهلعقع قوبذل قعلعنمامدذ! مةن صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث« :هةسةن
بعلةن هىسةين جةننةتتعكع ياشالرنعث خوجعسعدذر» دئضةنلعكعنع ظاثلعغان
ظعدعم ،دةيدذ .ظاندعن هئلعقع يةهذدعي :ظةلعنعث قازعسع مئنعث صايدام ؤة ظذنعث
زعيعنع ظىحىن هأكىم حعقاردع ،مةن بعر اهلل دعن باشقا هئح ظعالهنعث يوقلعقعغا
ؤة مذهةممةدنعث اهلل نعث صةيغةمبعرع ظعكةنلعكعضة ضذؤاهلعق بئرعمةن ،دةص
ظعمان ظئيتعص (ظع مأمعنلةرنعث باشلعقع!) ساؤذت سئنعث ساؤذتذث ،سةن
(ظذرذش قعلعش ظىحىن) سةصصةينضة كئتعؤاتقان حئغعثدا مةن سئنعث قارامتذل
تأضعثنعث ظارقعسعدعن كئتعص باراتتعم .ساؤذت كئحعدة حىشىص قالدع .شذنعث
بعلةن مةن ظذنع ظالغان ظعدعم ،دئدع (((.كئيعن ظذ يةهذدعي ظةلع (اهلل تاظاال
ظذنعثدعن رازع بولسذن!) بعلةن بعللة نةهرعؤاندعكع خاؤارعجالر بعلةن ظذرذش
(((
قعلعش ظىحىن حعقعص ظذ ظذرذشتا ظألىص كئتعدذ.
((( سىرة تةؤبة  29ـ ظايةت.
((( قةنبةر ظةلع (اهلل تاظاال ظذنعثدعن رازع بولسذن!) نعث ظازات قعلعؤاتقان قذلع ظعدع .ت.
((( ظةلع (اهلل تاظاال ظذنعثدعن رازع بولسذن!) ظذ ساؤذتنع ظذ يةهذدعينعث مذسذلمان بولغانلعقع ظىحىن ظذنعثغا بئرعؤاتعدذ .ت.
((( بذ ظةسةرنع ظةبذنةظعم رعؤايةت قعلدع.
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ظعسالمدا هأكىمدارنعث مةسظذلعيعتعنعث بايانع
مةزكذر بايانالردعن ظعسالم دعنعدا مذسذلمانالرنعث
مةسظذلعيعتعنعث ناهايعتع كاتتا ؤة خةتةرلعك مةسظذلعيةت
كأرىؤاالاليمعز .صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم بذنعث شذنداق
نذرغذنلعغان هةدعسلةردة بايان قعلدع .تأؤةندعكع هةدعس شذ
بعرعدذر:

باشلعقعنعث
ظعكةنلعكعنع
ظعكةنلعكعنع
هةدعسلةرنعث

ظعبنع ظأمةر (اهلل تاظاال ظذالردعن رازع بولسذن!) صةيغةمبةر
ظةلةيهعسساالمنعث مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ« :بعلعثالركع،
سعلةرنعث هةممعثالر صادعحع ،سعلةرنعث هةممعثالر ظأز صادعلعرعثالردعن
سوراق قعلعنعسعلةر ،كعشعلةرنعث خةلعصعسعمذ صادعحع ،ظذ ظأز صذقرالعرعدعن
سورعلعدذ ،ظةركعشعمذ صادعحع ،ظذ ظأيدعكعلعرعدعن سورعلعدذ ،ظايال كعشعمذ
صادعحع ،ظذ ظئرعنعث ظأيعدعن ؤة بالعؤاقعلعرعدعن سورعلعدذ ،خعزمةتحعمذ
صادعحع ،ظذ خوجايعنعنعث ماللعرعدعن سورعلعدذ ،دئمةك سعلةرنعث هةممعثالر
(((
صادعحع ؤة هةممعثالر ظأز صادعلعرعثالردعن سورعلعسعلةر».
بذ هةقتة ظةبذهذرةيرة (اهلل تاظاال ظذنعثدعن رازع بولسذن!) صةيغةمبةر
ظةلةيهعسساالمنعث مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ« :سعلةر كةلضىسعدة
ظةمةلدارلعققا قعزعقعسعلةر ،ظذ قعيامةت كىنع صذشايمان ظئلعص كعلعدذ.
(((
ظئمعتعش نئمعدعضةن ياخشع! ظايرعش نئمعدئضةن يامان!((( »
صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث< :ظذ قعيامةت كىنع صذشايمان ظئلعص
كعلعدذ> دئضةن سأزعنعث مةنعسع :ظةمةلدارلعق ظذنع ظأز اليعقع بويعحة
ظئلعص بارمعغان ظادةمضة قعيامةت كىنع صذشايمان ظئلعص كعلعدذ ،دئضةنلعك
بولعدذ .بذ مةنانع بةززار ؤة تةبرانعي ظةؤف ظعبنع مالعكتعن رعؤايةت قعلغان
صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث« :ظةمةلدارلعقنعث بئشع ماالمةت ،ظوتتذرسع
صذشايمان ،ظايعغع قعيامةت كىنعنعث ظازابعدذر ،لئكعن ظادعللعق قعلغان ظادةم
بذنعث سعرتعدعدذر» دئضةن هةدعسع كىحلةندىرعدذ.
((( ظعمام بذخارع رعؤايعتع.
((( بذ ظةمةلدارالرنعث هالعنع تةسؤعرلةشتذر .ت.
((( ظعمام بذخارع رعؤايعتع.
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صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث< :ظئمعتعش نئمعدعضةن ياخشع! ظايرعش
نئمعدئضةن يامان!> دئضةن سأزعنعث مةنعسع :ظئمعتعش (يةنع ظةمةل تذتذش
دئمةكحع بولذشع مذمكعن) دذنيادا نئمعدعضةن ياخشع! ظايرعش ظألضةندعن
كئيعن نئمعدئضةن يامان! حىنكع ظةمةل تذتقان ظادةمنعث ظألضةندعن كئيعن
ظذنعث هئسابعنع بئرعشعضة توغرا كئلعدذ .ظةمةل تذتقان ظادةمنعث هالع
خذددع ؤاقتع كئلعشتعن بذرذن ظةمحةكتعن ظايرعلعص كعتعص ظألىص قالغان
بالعنعث هالعغا ظوخشاش ،دئضةنلعك بولعدذ .بعر قعسعم ظالعمالر صةيغةمبةر
ظةلةيهعسساالمنعث< :ظئمعتعش نئمعدعضةن ياخشع! ظايرعش نئمعدئضةن
يامان!> دئضةن سأزعنعث مةنعسع :ظئمعتعش (يةنع ظةمةل تذتذش) نئمعدعضةن
ياخشع! حىنكع بعر ظادةم ظةمةل تذتقان ؤاقتعدا يىز ظابرذيغا ،مال ـ دذنياغا،
ظعناؤةتكة ؤة ظئرعشكةن ؤاقتعدا ظذنعث لةززةت ظعكةنلعكع خعيال قعلعنعدعغان
هئسسع لةززةتلةرضة ظئرعشعدذ .ظألىص قئلعش ياكع باشقا ظعشنعث سةؤةبع
بعلةن مةزكذر نةرسعلةردعن ظايرعلعص قئلعش ؤة ظذ نةرسعلةرنعث قعيامةت
كىنعدعكع سوراقلعرع نئمعدئضةن يامان! دئضةنلعك بولعدذ ،دئدع.
مةظقةل ظعبنع يةسار (اهلل تاظاال ظذنعثدعن رازع بولسذن!) مذنداق دةيدذ:
مةن صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث« :قايسع بعر كعشعنع اهلل بعر قةؤمضة
باشلعق قعلغان ،ظاندعن ظذ ظأز قةؤمعنع سةمعمعيةت بعلةن ساقلعمعغان
بولسا ،ظذ باشلعق جةننةتنعث صذرعقعنعمذ صذرعيالمايدذ» دئضةنلعكعنع
ظاثلعغان ظعدعم .يةنة بعر رعؤايةتتة صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث مذنداق
دئضةنلعكع رعؤايةت قعلعنعدذ« :قايسع بعر كعشعنع اهلل بعر قةؤمضة باشلعق
قعلغان ،ظاندعن ظذ ظأز قةؤمعضة خعيانةتكار هالدا ظألضةن بولسا ،اهلل ظذنعثغا
(((
جةننةتنع هارام قعلعدذ».
ظعبنع بةتتال« :مانا بذ خةلقلةرضة زذلذم قعلعدعغان ؤة ظذالرغا يولسذزلذق
قعلعدعغان ظةمةلدارالرغا قارعتعلغان قاتتعق بعر تةهدعددذر .اهلل تاظاال ظةمةل
تذتذشقا نعسعص قعلغانالردعن قايسع بعر ظادةم خةلقعضة يولسذزلذق ياكع
خعيانةت ،ياكع ظذالرغا زذلذم قعلسا ،قعيامةت كىنع ظذنعثدعن خةلقكة قعلغان
شذ ظعشلعرعنعث سورعقع سورعلعدذ ؤة ظذالرنع رازع قعلعشقا بذيرعلعدذ .ظذ
(((
ظادةم شذنحعلعك كأص ظادةمنع قانداقمذ رازع قعلعص بوالاليدذ؟» دةيدذ.
((( ظعمام بذخارع رعؤايعتع.
((( «فةتهذلبارع» 13 ،ـ توم 123 ،ـ بةت.
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اهلل تاظاالنعث دعنع ظىحىن ظذرذش قعلعش (يةنع جعهاد قعلعش) مذسذلمان
باشلعقعنعث ظىستعضة يىكلةنضةن ظةث حوث ؤة ظئغعر مةسظذلعيةتلةرنعث بعرع
بولغانلعقع ظىحىن فعقهعشذناسالر جعهادقا ظاالقعدار هأكىملةرنع هأكىمدارلعققا
(يةنع ظةمةلدارلعققا) ظاالقعدار بابنعث ظعحعدة بايان قعلدع.
ظعسالمدا مذسذلمانالرنعث باشلعقعنعث مةسظذلعيعتعنعث ناهايعتع كاتتا ؤة
خةتةرلعك مةسظذلعيةت ظعكةنلعكعنع تأؤةندعكع هةدعسمذ كأرسعتعص بئرعدذ:
صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم مذنداق دئدع« :باشلعق صةقةت ظارقعسعدا
تذرذص ظذرذش قعلعنعدعغان ؤة (دىشمةندعن) ساقلعنعدعغان قالقاندذر .ظةضةر
باشلعق خةلقعنع اهلل تاظاالدعن قورقذشقا بذيرذسا ؤة ظادعللعق قعلسا ،ظذنعثغا
قعلغان بذ ظعشع ظىحىن كاتتا ساؤاب بار .ظةضةر باشلعق ظذنعثدعن باشقا
(((
ظعشالرغا بويرذسا ،ظذنعثغا بذنعث ضذناهع بولعدذ».
صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم بذ هةدعستة باشلعقنع قالقانغا ظوخشاتتع.
حىنكع باشلعق مذسذلمانالرنع دىشمةنلةرنعث دىشمةنلعكعدعن ساقاليدذ.
كعشعلةرنعث بعر ـ بعرعضة زذلذم قعلعشعنعث ظالدعنع ظالعدذ .ظعسالم دألعتعنع
(كاصعرالرنعث بئسعؤئلعشعدعن) قوغدايدذ .كعشعلةر ظذنعث هةيؤعتعدعن
قورقذص (باشقعالرغا زذلذم قعاللمايدذ) .مذسذلمانالر ظذنعث ظارقعسعدا تذرذص
كاصعرالر ،مذسذلمانالرنعث سئصعدعن ظايرعلعص حعققان ظادةملةر ؤة يةر يىزعدة
بذزغذنحعلعق ظئلعص بارعدعغانالر بعلةن ظذرذش قعلعدذ ؤة ظذالر دىشمةنلةرنعث،
يةر يىزعدة بذزغذنحعلعق ظئلعص بارعدعغانالرنعث ؤة زالعمالرنعث تاجاؤذزعدعن
ؤة زذلذملعرعدعن ظذنعث ظارقعسعدا تذرذص ساقلعنعدذ.
مذسذلمان باشلعققا بةرضةن بةيظةتكة ؤاصا قعلعشنعث الزعم
ظعكةنلعكعنعث بايانع

بعز يذقعرعدا باشلعقنعث ظىستعدعكع مةسظذلعيةتلةرنع بايان قعلعص ظأتتذق.
بعز بذ يةردة مذسذلمانالرنعث باشلعققا قارعتا ظىستعدعكع مةسظذلعيةتلةرنع بايان
قعلعص ظأتعمعز .مذسذلمانالرنعث ظىستعدعكع مةسظذلعيةت بولسا ،ظأزلعرعنعث
باشلعقعغا ظعتاظةت قعلعشنعث الزعملعقعدذر .باشلعققا قارشع هةرعكةت قعلعش
((( ظعمام مذسلعم رعؤايعتع.
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هارامدذر .بعز بذ هةقتة اهلل تاظاال خالعسا ظالدعمعزدا توختذلذص ظأتعمعز.
صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم نذرغذنلعغان هةدعسلةردة مذسذلمان باشلعققا
بةرضةن بةيظةتكة ؤاصا قعلعشقا بذيرذدع .تأؤةندعكع هةدعسلةر مةزكذر
هةدعسلةرنعث قاتارعدعندذر:
ظةبذهذرةيرة (اهلل تاظاال ظذنعثدعن رازع بولسذن!) مذنداق دةيدذ :صةيغةمبةر
ظةلةيهعسساالم« :بةنع ظعسراظعلنع صةيغةمبةرلةر كةينع ـ كةينعدعن كئلعص
باشقذراتتع .قاحانكع بعرع ؤاصات بولسا ظورنعغا يةنة بعرع كئلةتتع .مةندعن
كئيعن صةيغةمبةر كةلمةيدذ .لئكعن كأصلعضةن خةلعصعلةر (يةنع مذسذلمان
باشلعقلعرع) كئلعدذ» دئدع .ساهابعالر :ظع اهلل نعث صةيغةمبعرع! ظذ حاغدا
بعزنع قانداق قعلعشقا بذيرذيسةن؟ دئدع .صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم(« :بعر
ظادةم باشلعقلعققا سايالنغاندعن كئيعن يةنة بعرسع باشلعقلعققا سايالنسا)،
باشتا سايالنغعنعغا بةرضةن بةيظعتعثلةرضة ؤاصا قعلعثالر ،كئيعن سايالنغعنعغا
(بةرضةن بةيظةتتة ؤاصا قعلعش الزعم ظةمةس .حىنكع ظذ ظئتعبارغا ظئلعنمايدذ)،
ظذالرنعث هةققعنع ظادا قعلعثالر .حىنكع اهلل ظذالردعن ،ظذالرنع ظعضة قعلغان
(((
ظعشالردعن سوراق سورعغذحعدذر» دئدع.
ظابدذلاله ظعبنع مةسظذد (اهلل تاظاال ظذنعثدعن رازع بولسذن!) مذنداق
دةيدذ :صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم« :مةندعن كئيعن شةخسعيةتحعلعك ؤة سعلةر
يامان كأرعدعغان كأصلعضةن ظعشالر مةيدانغا كئلعدذ» دئدع .ساهابعالر:
ظع اهلل نعث صةيغةمبعرع! بعزنعث ظعحعمعزدعن ظذ حاغنع كأرضةن ظادةمنع
نئمة ظعش قعلعشقا بذيرذيسةن؟ دئدع .صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم« :سعلةر
ظىستعثالردعكع هةقنع ظادا قعلعثالر ؤة ظأزةثلةرضة تئضعشلعك بولغان هةقنع
اهلل دعن تعلةثلةر (يةنع سعلةر باشلعقالرنعث ظادعل ؤة ظعنساصلعق بولذشعنع
(((
تعلةثلةر)» دئدع.
صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث< :مةندعن كئيعن شةخسعيةتحعلعك . . .
مةيدانغا كئلعدذ> دئضةن سأزعدعن باشلعقالرنعث دألةت خةزعنعسعدعكع مال
ـ مىلىكلةرنع ظأزلعرنعث شةخسعي مال ـ مىلكع قعلعؤالعدعغانلعقلعرع كأزدة
تذتذلعدذ .مانا بذ هةدعس صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث مأجعزعلعرعدعندذر.
((( ظعمام مذسلعم رعؤايعتع.
((( ظعمام مذسلعم رعؤايعتع.

44

ئىسالمدىكى ھۆكۈمدارلىق تۈزۈمى

حىنكع صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم خةؤةر بةرضةن ظعشالرنعث هةممعسع
ظةمةلعيةتتة يىز بةردع ؤة بئرعؤاتعدذ.
ظابدذرراهمان ظعبنع ظابدذرةببذل كةبة مذنداق دةيدذ :مةن هةرةم
مةسحعتعضة كعرسةم ،ظابدذلاله ظعبنع ظةمرع ظعبنع ظاس (اهلل تاظاال ظذنعثدعن
رازع بولسذن!) كةبعنعث سايعسع ظاستعدا ظولتذرؤاتقان ظعكةن .ظذنعث ظةتراصعدا
بعر توص كعشعلةرمذ بار ظعكةن .مةن ظذالرنعث قئشعغا بئرعص ظابدذلاله ظعبنع
ظةمرع ظعبنع ظاسنعث يئنعغا كعلعص ظولتذردذم .ظذ سأزعنع باشالص :بعز
صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم بعلةن بولغان بعر سةصعرعمعزدة بعر جايغا كعلعص
حىشتذق .بةزعلعرعمعز حئدعرلعرعمعزنع تىزةؤاتاتتذق .بةزعلعرعمعز ظوقيا
ظئتعص مذسابعقعلعشعؤاتاتتذق .بةزعلعرعمعز ظذالغالرنع ظوتلعتعؤاتاتتذق.
صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث حاقعرغذحعسع ظذشتذمتذتال« :جاماظةت
نامازغا هازعر بولذثالر» دةص حاقعردع .بعز صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث
ظةتراصعغا يعغعلدذق .صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم« :مةندعن ظعلضعرع قانداقال
بعر صةيغةمبةر ظأتكةن بولسا ،ظأز ظىممعتع ظىحىن ياخشع دةص بعلضةن ظعشقا
ظذالرنع يئتةكلعضةن ،يامان دةص بعلضةن ظعشتعن ظذالرنع ظاضاهالندذرغان
ظعدع .سعلةردعن ظعبارةت بذ ظىممةتكة كةلسةك ،ظذالرنعث صعتنعدعن ساقلعنعص
قئلعش ظذالرنعث ظالدعنقعلعرعدا بولعدذ .بذ ظىممةتنعث كئيعن كئلعدعغانالرغا
بولسا ،نذرغذن باال ـ قازا ؤة سعلةر ظوقمايدعغان نذرغذن يامان ظعشالر كئلعدذ.
شذنداق بعر صعتنعلةر كئلعدذكع ،باشتا كةلضةن صعتنعلةر كئيعن كةلضةن
صعتنعلةرنعث ظالدعدا هئح نةرسعضة ظةرزعمةي قالعدذ ،يةنة شذنداق صعتنعلةر
كئلعدذكع ،مأمعن كعشع بذ صعتنة مئنع هاالك قعلعدذ ،دةص تذرغاندا ظذ صعتنة
كأتىرىلىص كئتعدذ ؤة يةنة بعر خعل صعتنة كئلعص مأمعن كعشع مذشذ مئنعث
هاالكعتعم ،مذشذ مئنعث هاالكعتعم ،دةص قالعدذ .قانداق بعر كعشع دوزاختعن
قذتذالي ،جةننةتكة كعرةي دئسة ،ظذنعثغا ظذنعث ظألىمع ظذ اهلل غا ؤة قعيامةت
كىنعضة ظعشةنضةن هالعتعدة تذرغان ؤاقتعدا كةلسذن ؤة كعشعلةرنعث ظأزعضة
قانداق مذظامعلة قعلعشعنع كىتسة ،ظذ شذالرغعمذ شذنداق مذظامعلة قعلسذن.
كعمكع قانداق بعر باشلعققا بةيظةت قعلعص قولعنع ؤة حعن ظعخالسعنع ظذنعثغا
بةرضةن بولسا ،ظذنعثغا ظعمكانعيعتعنعث يئتعشعحة بويسذنسذن .ظةضةر كئيعن
باشقا بعر ظادةم كئلعص ظذ باشلعق بعلةن هوقذقنع تاالشسا ،كئيعن كةلضةن
ظذ ظادةمنعث ضةردعنعضة ظذرذثالر» دئضةن ،دئدع .ظاندعن مةن ظذنعثغا
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يئقعن بئرعص ظذنعثغا :مةن سةندعن اهلل تاظاالنعث نامع بعلةن سوراي ،سةن
بذالرنع صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمدعن ظاثلعغانمعدعث؟ دئدعم .ظذ قذالقلعرعنع
ؤة دعلعنع كأرسعتعص تذرذص :بذالرنع مئنعث قذالقلعرعم ظاثلعغان ؤة دعلعم
ياد ظالغاندذر ،دئدع( .يةنع مةن بذالرنع ظأز قذالقلعرعم بعلةن ظاثلعغان
ظعدعم ،دئمةكحعدذر) .مةن ظذنعثغا :اهلل تاظاال» :ظع مأمعنلةر! بعر-
بعرعثالرنعث ماللعرعنع (ظوغرعلعق ،خعيانةت قعلعش ،بذالش ،جازانعخورلذق،
قعمار ظويناش قاتارلعق) ناهةق يول بعلةن يةؤالماثالر ،ظعككع تةرةص رازع
بولذشذص قعلعشقان سودا  -سئتعق ظارقعلعق ظئرعشعلضةن نةرسة بذنعثدعن
مذستةسنا .سعلةر ظأزةثالرنع (يةنع بعر-بعرعثالرنع) ظألتىرمةثالر ،اهلل
هةقعقةتةن سعلةرضة ناهايعتع مئهرعباندذر« دةؤاتسا ،تاغاثنعث ظذغلع بذ
مذظاؤعية بعزنع بعر-بعرعمعزنعث ماللعرعنع ناهةق يول بعلةن يئيعشكة ؤة
بعر ـ بعرعمعزنع ظألتىرىشكة بذيرذيدذ( ،بذ هالدا ظذنعثغا ظعتاظةت قعلعمعزمذ
ياكع قعلمايمعزمذ) دئدعم .ظابدذلاله ظعبنع ظةمرع ظعبنع ظاس بعر دةم جعم
ظولتذرغاندعن كئيعن :ياخشع ظعشالردا ظذنعثغا ظعتاظةت قعلغعن ،يامان
(((
ظعشالردا ظذنعثغا ظعتاظةت قعلمعغعن ،دئدع.
شذنعثدةك يةنة صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم ظعنسانالرنع جاهاندا صعتنعلةر
يىز بةرضةندة مذسذلمان جاماظةتعنعث سئصعنع توتذشقا ،مذسذلمان باشلعقنعث
ظعتاظةتعدعن حعقعص كةتمةسلعككة ؤة مذسذلمان جاماظةتعدعن ظايرعلعص
كةتمةسلعككة بذيرذيدذ .بذ هةقتة ظةبذظعدرعس ظةلخذالنعي مذنداق دةيدذ :مةن
هذزةيفةتذل يةمانعنعث مذنداق دئضةنلعكعنع ظاثلعدعم :كعشعلةر صةيغةمبةر
ظةلةيهعسساالمدعن ياخشعلعق هةققعدة سذظال سورايتتع .مةن بولسام يامان
ظعش <صعتنة> هةققعدة سذظال سورايتتعم .حىنكع مةن بذ يامانلعقنعث ماثا
يذقذص قئلعشعدعن قورقاتتعم .مةن :ظةي اهلل نعث صةيغةمبعرع! بعز جاهعلعيةت
ؤة صعتنة ظعحعدة ياشايتتذق .اهلل بعزنع بذ ياخشعلعققا (يةنع ظعسالم دعنعغا)
مذيةسسةر قعلدع .بذ ياخشعلعقتعن كئيعن ،يامانلعق بارمذ؟ دةص سورعدعم.
صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم« :بار» دئدع .مةن :ظذ يامانلعقتعن كئيعن ياخشعلعق
بارمذ؟ دئدعم .صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم« :بار ،ظةمما بذ ياخشعلعققا ظعس
تىتةك ظارعالشقان» دئدع .مةن :بذ ياخشعلعقنعث ظعس تىتعكع دئضةن نئمة؟
دةص سورعدذم .صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم« :ظذالر ،مئنعث يولعمدعن باشقا
((( ظعمام مذسلعم رعؤايعتع.
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يولدا ماثغان ؤة كعشعلةرنع مئنعث سىننعتعم بويعحة يئتةكلعمةيدعغان
ظادةملةردذر .ظذالرنعث ظعشلعرعنعث بةزعسعنع ظئتعراص قعلعسةن ،بةزعسعنع
ظعنكار قعلعسةن» دئدع .مةن :بذ ياخشعلعقتعن كئيعن يامانلعق بارمذ؟
دئدعم .صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم« :بار ،بعر مذنحة دةؤةتحعلةر بولذص ،ظذالر
كعشعلةرنع جةهةننةمضة حاقعرعدذ ،ظذالرنعث حاقعرعقعغا كعم ظةضةشسة ،ظذالر
ظذنع جةهةننةمضة تاشاليدذ» دئدع .مةن :ظةي اهلل نعث صةيغةمبعرع! ظذالرنع
ماثا سىصةتلةص بةرسةث ،دئدعم .صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم« :بولعدذ ،دةص
ظذالر بعز ظةرةبلةردعن بولذص ،بعزنعث تعلعمعزدا سأزلةيدذ» دئدع .مةن :ظةضةر
مةن ظذالرغا يولذقذص قالسام ،مئنع نئمعضة بذيرذيسةن؟ دئدعم .صةيغةمبةر
ظةلةيهعسساالم« :ظذ حاغدا سةن مذسذلمانالرنعث باشلعقعغا ؤة بعرلعكعضة
(يةنع جاماظعتعضة) ظةضةشكعن» دئدع .مةن :ظةضةر مذسذلمانالر بعرلعكع
ؤة ظعمامع بولمعسعحذ؟ دئدعم .صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم« :ظذ حاغدا بارلعق
ضذرذهالردعن ظايرعلعص تذرغعن .ضةرحة سةن دةرةخ يعلتعزع يئضةن هالدا (يةنع
جاصا ـ مذشةققةت تارتساثمذ) ظألىص كةتسةثمذ »((( دئدع.
ظالعمالر :صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث <بعر مذنحة دةؤةتحعلةر بولذص،
ظذالر كعشعلةرنع جةهةننةمضة حاقعرعدذ> دئضةن سأزعدعن خةؤارعجعضة،
قةرامعتعضة ؤة قذرظاننع مةخلذق دةيدعغان كعشعلةرضة((( ظوخشاش
ظازغذنلذققا حاقعرعدعغان باشلعقالر كأزدة تذتذلعدذ ،دئدع .بذالرنعث ظعحعضة
يةنة كىنىمعزدعكع دعن بعلةن سعياسةتنع ظايرعم تذتذشقا حاقعرعدعغان ؤة
كعشعلةر ظارعسعدا ظعنسانالر تةرعصعدعن تىزىلضةن قانذنالر بعلةن هأكىم
قعلعدعغان باشلعقالر ؤة ظةمةلدارالرمذ كعرعدذ.
صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم بعرلعك ؤة باراؤةرلعك ظعحعدة ياشاؤاتقان
مذسذلمانالرنعث ظارعسعغا بألضىنحعلعك ظذرذغعنع حئحعص ظذالرنع بذزماقحع
بولغان ظادةمنع قانداق قعلعش الزعملعقعنع بايان قعلعص مذنداق دئدع:
«كئيعن صعتنعلةر ؤة دعن نامعدعن يئثع ظعشالر (يةنع بعدظةتلةر) يىز بئرعدذ.
كعم بعرلعك ظعحعدة ياشاؤاتقان مذسذلمانالرنعث ظارعسعنع بذزماقحع بولسا،
(((
ظذ كعم بولسا بولسذن ظذنعث ضةردعنعضة قئلعح بعلةن ظذرذثالر».
((( ظعمام بذخارع رعؤايعتع.
((( قذرظاننع مةخلذق دةيدعغان ظةمةلدارالر مأتةزعلعلةردذر .ت.
((( ظعمام مذسلعم رعؤايعتع.
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ظاشكارا كذصذرلذق
بذ يةردة شذنع بايان قعلعص ظأتىشكة توغرا كئلعدذكع ،باشلعققا ياكع
ظةمةلدارغا قارشع هةرعكةتكة ظأتىش صةقةت بعرال هالةتتة توغرا بولعدذ .ظذ
هالةت بولسعمذ ظذالر كاصعرلعقنع ظاشكارا ظعالن قعلغان ؤة ظوحذقلعغان ياكع
ظذحذق ظاشكارا كاصعرلعققا ظئلعص بارعدعغان ظعشنع قعلغان حاغدذر .بذ هةقتة
جذنادة ظعبنع ظةبذظذمةيية مذنداق دةيدذ :بعز ظذبادة ظعبنع سامعت (اهلل تاظاال
ظذنعثدعن رازع بولسذن!) كئسةل بولذص يئتعؤاتقان ؤاقتعدا ظذنعث كئسعلعنع
يوقالص كعرعص ظذنعثغا :اهلل تاظاال ساثا شعصالعق بةرسذن! سةن بعزضة اهلل تاظاال
ظذنعث بعلةن صايدا يةتكىزعدعغان ،صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمدعن ظاثلعغان
بعرةر هةدعس سأزلةص بةرضةن بولساث ،دئدذق .ظذ هةدعس سأزلةشنع باشالص
مذنداق دئدع :بعزنع صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم بةيظةت بئرعشعمعز ظىحىن
حاقعرتقان ظعكةن .اهلل تاظاال بعزدعن ظالغان ؤةدعنعث بعرع بعزنعث صةيغةمبةر
ظةلةيهعسساالمغا كةيصعياتعمعز ياخشع ؤة يامان حاغدا ،ظةهؤالعمعز ياخشع ؤة
يامان حاغدا ،ظذنعثغا قوالق سئلعش ؤة بويسذنذشقا ،ظذنع ظأزلعرعمعزدعنمذ
حوث كأرىشكة ؤة بعر ظعشنع (يةنع باشلعقلعقنع) ظذنعثغا الياقعتع بار
كعشعدعن تاالشماسلعققا بةيظةت بئرعشمعز بولدع .ظاندعن صةيغةمبةر
ظةلةيهعسساالم« :ظةضةر سعلةر باشلعقلعققا الياقعتع بار ظادةمدة كذصذرلعقعغا
اهلل تةرعصعدعن ظوحذق صاكعت بار بعر ظعشنع كأرضةن ؤاقتعثالردا ،باشلعقلعقنع
(((
ظذنعثدعن تاالشساثالر بولعدذ(((» دئدع.
ظعمام نةؤةؤعي (اهلل تاظاال ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!) مذنداق دةيدذ:
«مةزكذر هةدعسنعث مةنعسع :سعلةر ظةمةلدارالردعن ظةضةر ظذالردا دعندا
خاتا هئسابلعنعدعغان بعرةر ظعشنع كأرمعسةثالر ،ظذالرنعث هوقذقلعرعنع
تاالشماثالر ؤة ظذالرغا ظئتعراز بعلدىرمةثالر .ظةضةر سعلةر ظذالردا ظعسالم
دعنعدا خاتا هئسابلعنعدعغان بعرةر ظعشنع كأرسةثالر ،ظذالرنع تةنقعد قعلعثالر
ؤة قةيةردة بولساثالر بولذثالر هةق سأزنع ظئيتعثالر .ظةمما ظذالر صاسعق ؤة
زالعم بولغان تةقدعردعمذ ظذالردا ظازراق خاتالعق كأرىلىص بولغعحة ،ظذالرغا
((( يةنع مذسذلمان باشلعقتا دعندا حوث خاتالعق هئسابلعنعدعغان ،كذصذرغا ظئلعص بارعدعغان بعر ظعشنع كأرىص قالمعغعحة بويسذنذش
الزعم ،ظةضةر ظذنعثدا كذصذرلذققا ظئلعص بارعدعغان خاتالعق ظئنعق كأرىلسة ،ظذنعثغا بذيسذنمعسعمذ ؤة ظذنعثدعن باشلعقلعقنع تاالشسعمذ
بولعدذ .ت.
((( ظعمام مذسلعم رعؤايعتع.
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قارشع حعقعش ؤة ظذالر بعلةن ظذرذش قعلعش هارامدذر .بذ بارلعق مذسذلمان
ظالعملعرعنعث بعرلعككة كةلضةن قارعشعدذر».
لئكعن ظذالردا ظةضةر ظاشكارا كاصعرلعققا ياتعدعغان بعرةر ظعش كأرىلضةن
ؤاقتعدا ،ظذالرغا قارشع حعقعش ؤة ظذالر بعلةن ظذرذش قعلعش الزعمدذر .اهلل
تاظاال خالعسا بعز بذ هةقتة ظالدعمعزدا توختذلذص ظأتعمعز.
خةلعصعلةرنعث قذرةيشلةردعن بولعدعغانلعقعنعث بايانع
بعز بذ يةردة هةققعدة ظالعمالرنعث خعلمذ ـ خعل قاراشلعرع بولغان
بعر ماؤزذنع بايان قعلعص ظأتعشنع توغرا كأردذق .ظذ ماؤزذ بولسا بةزع
هةدعسلةر كأرسعتعص كةلضةن خةلعصعلةرنعث ؤة ظةمةلدارالرنعث قذرةيشلةردعن
بولذشعنعث الزعم ظعكةنلعكع توغرعسعدعكع ماؤزذدذر.
زأهرعي بذ هةقتة مذهةممةد ظعبنع جذبةيرعنعث مذنداق دئضةنلعكعنع
رعؤايةت قعلعدذ :مذظاؤعية ظالدعغا كةلضةن قذرةيش ظةلحعلعرع بعلةن بعللة
تذرعؤاتقان بعر ؤاقعتتا مذظاؤعيةضة ظابدذلاله ظعبنع ظةمرعنعث صات ظارعدا
قةهتانلعقتعن بعر خةلعصة حعقعدذ ،دئضةن خةؤعرع كةلدع .شذنعث بعلةن
مذظاؤعية قاتتعق غةزةصلعنعص ظورنعدعن تذرذص اهلل غا اهلل تاظاالنعث زاتعغا
اليعق بعر رةؤعشتة سانا ظئيتتع .ظاندعن سأزعنع باشالص مذنداق دئدع:
مةقسةتكة كةلسةك ،ظاراثالردعكع (بةزع) ظادةملةرنعث اهلل نعث كعتابعدا ؤة
صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث هةدعسلعرعدعمذ بولمعغان سأزلةرنع قعلعص
يىرضةنلعكعنع ظاثلعدعم .ظذالر ظعحعثالردعكع بعلعمسعز ظادةملةردذر .كعشعنع
ظازدذرعدعغان يالغان ياؤداق سأزلةردعن هةزةر ظةيلةثالر .مةن صةيغةمبةر
ظةلةيهعسساالمنعث« :خةلعصة قذرةيشتعن بولعدذ .ظةضةر ظذالر دعننع بةرصا
قعلسعال كعمعكع ظذالرغا قارشع حعقعدعكةن ،اهلل ظذ كعشعنع يىزع تأؤةن هالدا
(((
مةغلذص قعلعدذ» دئضةنلعكعنع ظاثلعغان.
ظعبنع ظأمةر (اهلل تاظاال ظذنعثدعن رازع بولسذن!) صةيغةمبةر
ظةلةيهعسساالمنعث مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ« :خةلعصعلعك
تاكع قذرةيشلةردعن ظعككع ظادةم قالغانغا قةدةر قذرةيشلةرنعث قولعدا
((( ظعمام بذخارع رعؤايعتع.
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بولعدذ»

(((

ظعبنع بةتتال« :مذظاؤعيةنعث ،ظابدذلاله ظعبنع ظةمرع بايان قعلغان
هةدعسكة ظعنكار قعلعشعنعث سةؤةبع ظذنعث ظذ هةدعسنع ظاشكارا مةنعسعضة
قاراتقانلعقعدذر .هةدعستعن :دألةتنعث بعرةر تةرعصعدة قةهتانلعق بعرسعنعث
ظةمةلدار بولذشع مذمكعن ،دئضةن مةنا كأزدة تذتذلعشعمذ ظئهتعمال .ظةضةر
هةدعستعن بذ مةنا كأزدة تذتذلسا ،هةدعس مذظاؤعية بايان قعلغان هةدعسلةرضة
زعت كةلمةيدذ .مذظاؤعية بايان قعلغان هةدعسلةردعكع ظعشتعن خعالصةت ظعشع
كأزدة تذتذلعدذ .بذ هةقتة مذهةللةب شذنداق دئضةن .مذهةللةبنعث بعر
ظادةمنعث خةلعصة سىصىتعدة ظةمةس صادعشاه سىصىتعدة كعشعلةرنعث بئشعغا
كئلعشع مذمكعن ،دئضةنلعكع نةقلة قعلعنغان .مذظاؤعيةنعث ،ظابدذلاله ظعبنع
ظةمرع بايان قعلغان هةدعسكة ظعنكار قعلعشع بعرةر كعشعنعث قذرةيشلةردعن
باشقا ظادةمنعثمذ خةلعصة بولذشع توغرا ،دةص ضذمان قعلعص قاالرمعكعن دةص
ظةندعشة قعلغانلعقع ظىحىندذر .مذظاؤعية بذ هةقتة كعشعلةرضة يذقعرعدعكع
سأزعنع قعلغان ؤاقتعدا ،كعشعلةرنعث قارعشعدعمذ خةلعصعنعث قذرةيشلةردعن
بولعدعغانلعقع بعلعنضةن .حىنكع مذظاؤعية مةزكذر سأزعنع قعلغان
ؤاقتعدا ،ظذنعثغا قارشع سأز قعلعدعغان بعرةر ظادةممذ حعقمعغان» دةيدذ.
مةن (يةنع ظعبنع هةجةر ظأزعنع دئمةكحعدذر) بذ هةقتة مذنداق دةيمةن:
«مذظاؤعيةنعث سأزعنع ظاثلعغان ظادةملةرنعث بعرةرسعنعث ظذنعث سأزعضة
قارشع حعقمعغانلعقتعن مذظاؤعيةنعث ،ظابدذلاله ظعبنع ظةمرع بايان قعلغان
هةدعسكة ظعنكار قعلعشعنعث توغرا بولغانلعقع حعقمايدذ .حىنكع ظعبنع تعن
(اهلل تاظاال ظذنعثدعن رازع بولسذن!) :مذظاؤعية ،ظابدذلاله ظعبنع ظةمرع
بايان قعلغان هةدعسكة ظعنكار قعلعص ظأزع بايان قعلغان هةدعستة ظابدذلاله
ظعبنع ظةمرعنعث سأزعنع كىحلةندىرعدعغان صاكعت بار .ظذ صاكعت بولسا،
صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث< :ظذالر دعننع بةرصا قعلسعال> دئضةن سأزعدذر.
قذرةيشلةردعن بولغان خةلعصة دعننع بةرصا قعاللماسلعقع مذمكعن .شذنعث بعلةن
اهلل تاظاال ظذنعثغا قةهتانلعق بعرسعنع ظةمةلدار قعلعص قويذشع مذمكعن،
(((
دئضةن».
((( ظعمام بذخارع رعؤايعتع.
«فةتهذلبارع» 13 ،ـ توم 115 ،ـ بةت.
(((
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توغرا يولغا يئتةكلةيدعغان خةلعصعلعك
صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم ؤاصات بولذص كةتكةندعن كئيعن توغرا
يولغا يئتةكلةيدعغان خةلعصعلعك خذددع صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم:
«مةندعن كئيعن خةلعصعلعك  30يعل بولعدذ ،ظاندعن ظذ صادعشاهلعققا
ظايلعنعدذ»((( دئضةن سأزع بعلةن خةؤةر بةرضعنعدةك  30يعل داؤام
قعلدع .توغرا يولغا يئتةكلةيدعغان خةلعصعلعك مذددعتعنعث ظعحعضة
تأت خةلعصعنعث زامانع ؤة مذظاؤعيةضة خةلعصعلعكتعن حىشىص بةرضةن
هةسةن (اهلل تاظاال ظذنعثدعن رازع بولسذن!) نعث خةلعصعلعككة
ظولتذرغان كىنلعرع كعرعدذ .هةسةن (اهلل تاظاال ظذنعثدعن رازع
بولسذن!) مذظاؤعيةضة خةلعصعلعكتعن حىشىص بةردع ،شذنعث بعلةن
اهلل تاظاال مذسذلمان ظعككع صعرقعنعث ظارعسعنع تىزدع .بذهةقتة
ظةبذبعكرة مذنداق دةيدذ :صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم بعزضة تةشؤعق
قعلعؤاتاتتع ،هةسةن صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث يئنعغا كةلدع.
صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم« :مئنعث بذ باالم خوجعدذر .اهلل تاظاال
بذنعث سةؤةبع بعلةن مذسذلمان ظعككع صعرقعنعث ظارعسعنع تىزىشع
مذمكعن» دئضةن.
ظعبنع بةتتال (اهلل تاظاال ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!) مذنداق دئدع:
«هةسةن (اهلل تاظاال ظذنعثدعن رازع بولسذن!) خةلعصعلعكنع مذظاؤعيةضة
تاصشذرذص بةردع ؤة مذظاؤعيةنعث اهلل تاظاالنعث كعتابعنع ؤة صةيغةمبةر
ظةلةيهعسساالمنعث سىننعتعنع تذرغذزذش شةرتع بعلةن ظذنعثغا بةيظةت
بةردع .شذنعث بعلةن مذظاؤعية كذصعغا كعردع ؤة كعشعلةر ظذنعثغا
بةيظةت بةردع .ظذ يعلع ظذرذش توختاص مذسذلمانالرنعث هةممعسع
بعريةرضة كةلضةنلعكع ظىحىن ظذ يعل <بعرلعشعش يعلع> دةص ظاتالدع.
ظعبنع ظأمةر ،سةظعد ظعبنع ظةبذؤاققاس ؤة مذهةممةد ظعبنع مذسلعمة
قاتارلعقالردةك ظذرذش بولعؤاتقانلعقع ظىحىن (كعشعلةردعن) ظايرعلعص
(((
تذرغان كعشعلةرمذ كئلعص مذظاؤعيةضة بةيظةت بةردع».
بذ هةدعسنع تعرمعزعي ،نةساظعي ،ظةبذداؤذد ؤة ظعبنع ماجة قاتارلعقالر رعؤايةت قعلدع .ظعبنع هةببان ؤة باشقعالر بذ توغرذلذق
(((
دةرعجعسعضة يةتكةن هةدعستذر ،دئدع.
«فةتهذلبارع» 13 ،ـ توم 63 ،ـ بةت.
(((
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جعهادنعث بايانع
جعهاد دئضةن سأزنعث ظوقذمع

<جعهاد> دئضةن سأز مةنا جةهةتتعن قعينالماق ؤة مذشةققةت تارتماق،
دئضةنلعك بولعدذ.
<جعهاد> دئضةن سأز ظعستعاله جةهةتتعن كاصعرالر بعلةن ظذرذش قعلعش
ظىحىن قول ،مال ـ مىلىك ؤة تعل بعلةن كأرةش قعلعش ،دئضةنلعك بولعدذ.
شذنعثدةك يةنة نةصسع ،شةيتان ؤة صاسعقالر بعلةن قعلعنغان كأرةشمذ <جعهاد>
دةص ظاتعلعدذ .اهلل تاظاال مذنداق دئدع» :بعز ظىحىن كىرةش قعلغانالرنع
ظةلؤةتتة يولعمعزغا يئتةكلةيمعز ،اهلل هةقعقةتةن ياخشع ظعش قعلغذحعالر بعلةن
بعللعدذر(((«
هةنةفعي مةزهةصعدعكعلةر اهلل تاظاالنعث دعنعغا قعلعنغان دةؤةتنعمذ
جعهادنعث ظوقذمعغا قئتعص مذنداق دئدع« :جعهاد ظعستعاله جةهةتتعن هةق
دعنغا حاقعرعش ؤة ظذنع قوبذل قعلمعغان ظادةملةر بعلةن ظذرذش قعلعش،
(((
دئضةنلعك بولعدذ».
<تةييارلعنعش> دئضةن سأزنعث ظوقذمع

جعهادنعث ظاساسلعرعنعث بعرع تةييارلعنعشتذر .تةييارلعنعش بولسا
دىشمةنلةرنعث مذسذلمانالرنعث ظىستعضة بئسعص كعرعشعنع توسذش ظىحىن
دىشمةنلةر كعلعدعغان تةرةصتعكع حعضرادا ،حعضرانع ساقالص تذرذش دئضةنلعك
بولعدذ .بذ تةييارلعنعش تأؤةندعكع ظايةتتة كةلضةن <جةث ظئتع تةييارالثالر>
دئضةن سأزدعن مةقسةت قعلعنعدذ .اهلل تاظاال مذنداق دئدع» :دىشمةنلعرعثالر
(بعلةن ظذرذش قعلعش) ظىحىن ،قولذثالردعن كئلعشعحة قورال كىحع ،جةث ظئتع
تةييارالثالر ،بذنعث بعلةن اهلل نعث دىشمعنعنع ،ظأزةثالرنعث دىشمعنعثالرنع ؤة
ظذالردعن باشقا دىشمةنلةرنع قورقعتعسعلةر ،ظذالرنع سعلةر تونذمايسعلةر ،اهلل
تونذيدذ ،سعلةرنعث اهلل يولعدا سةرص قعلغعنعثالر مةيلع نئمة بولسا بولسذن،
((( سىرة ظةنكةبذت  69ـ ظايةت.
((( «رةددذلمذهتار» 3 ،ـ توم 217 ،ـ بةت.
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سعلةرضة ظذنعث ساؤابع تولذق بئرعلعدذ ،سعلةرضة زذلذم قعلعنمايدذ (يةنع
بذ ساؤابتعن هئح نةرسة كئمةيتعلمةيدذ)(((« يةنع مذسذلمان دأشمعنعنع
قورقذتذش ظىحىن ظئتعنع تةييارالص حعضرادا تذرعدذ .قارشع تةرةصتة دىشمةنمذ
شذنداق قعلعدذ.
بذ يةردة شذنع بايان قعلعص ظأتىشكة توغرا كئلعدذكع ،مةيلع شةهةرنعث
ظعحعدة تذرسذن ،مةيلع حعضراغا يئقعن بعر يةردة تذرسذن ،قانداقال بعر يةردة
تذرذشتعن قةتظعي نةزةر زامانعمعزدعكع ظعلغار قذرالالر ؤة دىشمةنلةرنع
كأزىتعدعغان سايمانالر بعلةن دىشمةنلةرنعث مذسذلمانالرنعث ظىستعضة
بئسعص كعرعشعنع توسذش ظىحىن تةييار تذرذش دىشمةن كئلعدعغان تةرةصتعكع
حعضرادا ،حعضرانع ساقالص تذرذش دئضةن مةنانعث ظعحعضة كعرعدذ.
جعهادنعث ؤة حعضرانع ساقالص تذرذشنعث صةزعلعتع
جعهاد صةزعلعتع ناهايعتع كاتتا بعر ظعبادةتتذر .ظذنعث صةزعلعتعنع
بايان قعلعش ظىحىن اهلل تاظاالنعث بذ ظايعتع يئتةرلعكتذر» :شىبهعسعزكع،
اهلل مأمعنلةردعن ظذالرنعث جانلعرعنع ،ماللعرعنع ظذالرغا جةننةتنع بئرعص
سئتعؤالدع .ظذالر اهلل نعث يولعدا ظذرذش قعلعص (دىشمةنلةرنع) ظألتىرعدذ ؤة
ظألتىرىلعدذ (يةنع دىشمةنلةر بعلةن جعهاد قعلعص شئهعت بولعدذ)( ،جعهاد
قعلغذحعالرغا جةننةتنع ؤةدة قعلعش) تةؤراتتا ،ظعنجعلدا ؤة قذرظاندا زعكرع
قعلعنغان (اهلل نعث) راست ؤةدعسعدذر ،ؤةدعسعضة اهلل دعنمذ بةك ؤاصا قعلغذحع
كعم بار؟ (يةنع اهلل دعنمذ ؤاصادار ظةهةدع يوق) قعلغان بذ سوداثالردعن خذشال
بولذثالر ،بذ زور مذؤةصصةقعيةتتذر(((«
اهلل تاظاال حعضرانع ساقالص تذرذشنعث هةققعدة مذنداق دئدع» :ظع مأمعنلةر!
تاظةت  -ظعبادةتنعث مذشةققةتلعرعضة ؤة سعلةرضة يةتكةن ظئغعرحعلعقالرغا سةؤر
قعلعثالر ،دىشمةنلةرضة زعيادة حعداملعق بولذثالر( ،حعضرالعرعثالرنع ساقالص)
جعهادقا تةييار تذرذثالر ،مةقسعتعثالرغا يئتعش ظىحىن اهلل دعن قورقذثالر (يةنع
ظذنعث ظةمرعضة مذخالعصةتحعلعك قعلماثالر)(((«
((( سىرة ظةنفال  60ـ ظايةت.
((( سىرة تةؤبة  111ـ ظايةت.
((( سىرة ظالع ظعمران  200ـ ظايةت.
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ظةضةر بعر مذسذلمان جعهادقا تةييارلعق قعلعص حعضرانع ساقالص تذرغان
هالعتعدة ظألىص كةتسة ،اهلل تاظاال ظذنعثغا تاكع قعيامةت كىنعضة قةدةر
حعضرانع ساقالص تذرغانلعقنعث ساؤابعنع بئرعدذ .بذ هةقتة ظعمام ظةهمةد
صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ« :هةر
قانداق كعشع ظألضةندة ظذنعث ظةمةلعضة بئرعلعدعغان ظةجعر توختعتعص
قويعلعدذ .ظةمما اهلل نعث يولعدا جعهادقا تةييارلعق قعلغان كعشعنعث ظةمةلع
ظألضةندعن كئيعنمذ تاكع قعيامةت كىنعضعحة ظةجعر بئرعلعص تذرذلعدذ ؤة
ظذ كعشع قةبرة ظازابعدعن خاتعرجةم بولعدذ ».يةنع يةرلعكعدة قويذلغاندعن
كئيعن صةرعشتعلةر كعرعص سورايدعغان سذظالالردعن خاتعرجةم بولعدذ .بذنع
صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث بذ هةدعسع كىحلةندىرعدذ« :اهلل نعث يولعدا
بعر كئحة ـ كىندىز جعهادقا هازعرلعنعص تذرذش ،بعر ظاي روزا تذتقان ؤة
كئحعسع ناماز ظوقذغاندعن ياخشعدذر .ظةضةر ظذ كعشع شذ جةرياندا ظألىص
كةتسة ،ظذنعثغا قعلعؤاتقان شذ ظعشعنعث ساؤابع بئرعلعص تذرعدذ ،رعزقع
كئلعص تذرعدذ ،قةبرة ظازابعدعن خاتعرجةم بولعدذ (((».بذ هةدعس تةبرانعينعث
رعؤايعتعدة« :ظذ قعيامةت كىنع (قةبرعدعن) شةهعد سىصىتعدة تذرغذزعلعدذ»
دئضةن سأز قوشذص رعؤايةت قعلعندع.
تةبرانعي يةنة صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث مذنداق دئضةنلعكعنع
رعؤايةت قعلعدذ« :كعمكع جعهادقا تةييارلعق قعلعص حعضرانع ساقالص تذرغان
هالعتعدة ظألىص كةتسة ،ظذ حوث قورقذنحتعن (يةنع قعيامةتنعث دةهشعتعدعن)
خاتعرجةم بولعدذ ».بذ هةقتة ظعبنع ماجة ظةبذهذرةيرعدعن صةيغةمبةر
ظةلةيهعسساالمنعث مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ« :اهلل تاظاال قعيامةت
كىنع ظذنع قورقذنحتعن (يةنع قعيامةتنعث دةهشعتعدعن) خاتعرجةم قعلغان
هالدا (قةبرعدعن) تذرغذزعدذ».
بذ هةقتة يةنة ظةبذهذرةيرة (اهلل تاظاال ظذنعثدعن رازع بولسذن!) صةيغةمبةر
ظةلةيهعسساالمنعث مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ« :اهلل ظاتاال
ظأزعنعث يولعدا جعهاد قعلعشقا حعققان كعشع ظىحىن كئصعلدذر .ظذ كعشعنع
جعهادقا صةقةت اهلل نعث يولعدا جعهاد قعلعش ظعددعيةسع ،خالعس ظعمان ؤة
صةيغةمبةرلةرضة بولغان ظعشةنجعسعال ظئلعص حعققاندذر .اهلل تاظاال ظذ كعشعنع
جةننةتكة كعرضىزىشكة ياكع ظئرعشكةن ظةجرع ،ياكع ظولجعسع بعلةن ظأيعضة
((( ظعمام مذسلعم رعؤايعتع.
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قايتذرذشقا كئصعلدذر .مذهةممةدنعث جئنع ظذنعث قولعدا بولغان زات اهلل نعث
نامع بعلةن قةسةم قعلعمةنكع ،اهلل نعث يولعدا جاراهةتلةنضةن ظورذن قعيامةت
كىنع جاراهةتلةنضةن شذ هالعتعدة كئلعدذ .رةثضع قاننعث رةثضعدة ،صذرعقع
ظعصارنعث صذرعقعدا بولعدذ .مذهةممةدنعث جئنع ظذنعث قولعدا بولغان زات بعلةن
قةسةم قعلعمةنكع ،ظةضةر جعهادقا حعقالمعغان مذسذلمانالرغا قعيعن بولذص
قالمايدعغان بولسا ،اهلل نعث يولعدا جعهاد قعلعشقا ماثغان قوشذندعن هةرضعزمذ
ظايرعلعص قالمايتتعم .مةن ظذالرنع جعهادقا حعقعشقا تةييارلعيالمايمةن ،ياكع
ظذالر ظأزلعرعنع ظأزلعرع تةييارلعيالمايدذ .مةن جعهادقا حعقعص كةتسةم ظذالرغا
مةندعن ظايرعلعش قعيعن كئلعدذ ( شذنعث ظىحىن مةن ظذالرنعث كأثلعنع
دةص بةزع جعهادالردعن ظايرعلعص قالعمةن) ،مذهةممةدنعث جئنع ظذنعث قولعدا
بولغان زات اهلل نعث نامع بعلةن قةسةم قعلعمةنكع ،مةن هةقعقةتةن اهلل نعث
يولعدا غازات قعلعص ظألتىرىلىشنع ،يةنة غازات قعلعص ظألتىرىلىشنع ؤة يةنة
(((
غازات قعلعص ظألتىرىلىشنع ياخشع كأرعمةن».
ظةنةس (اهلل تاظاال ظذنعثدعن رازع بولسذن!) صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث
مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ« :اهلل نعث يولعدا ظةتعضعنع ياكع
ظاخشعمع بعر قئتعم جعهادقا مئثعش ،دذنيا ؤة ظذنعثدعكع نةرسعلةردعن
ياخشعدذر)(((».
جعهادنعث يولغا قويذلغانلعقع
جعهاد قعلعش صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم مةككعدة كعشعلةرنع اهلل
تاظاالنعث دعنعغا حاقعرعشنع باشلعغان ؤاقتعدا يولغا قويذلمعغان ظعدع.
صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم ظذ حاغالردا صةقةت كعشعلةرضة دعننع يةتكىزىشكة
ؤة مذشرعكلةردعن كةلضةن ظةزعيةتلةرضة سةؤر قعلعشقا بذيرذلغان ظعدع .اهلل
تاظاال بذ هةقتة مذنداق دئضةن» :ساثا بذيرذلغاننع (يةنع صةرؤةردعضارعثنعث
ظةمرعنع) ظاشكارا ظوتتذرعغا قويغعن ،مذشرعكالر (نعث مةسخعرةلعرعضة)
صةرؤا قعلمعغعن(((« »صةرؤةردعضارعثنعث يولعغا (يةنع ظعسالم دعنعغا)
((( ظعمام مذسلعم رعؤايعتع.
((( ظعمام مذسلعم رعؤايعتع.
((( سىرة هعجعر  94ـ ظايةت.
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هئكمةتلعك ظذسلذبتا ياخشع ؤةز  -نةسعهةت بعلةن دةؤةت قعلغعن ،ظذالر (يةنع
مذخالعصةتحعلعك قعلغذحعالر) بعلةن حعرايلعق رةؤعشتة مذنازعرعلةشكعن.
صةرؤةردعضارعث هةقعقةتةن ظذنعث يولعدعن ظازغانالرنع ظوبدان بعلعدذ ،هعدايةت
تاصقذحعالرنعمذ ظوبدان بعلعدذ(((«
صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم مةدعنة مذنةؤؤةرضة هعجرةت قعلعص ،مةدعنة
صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم ؤة ساهابعالر ظىحىن بعر تذرالغذ جايعغا ،دةؤةت
ظىحىن ظاتلعنعش يئرعضة ؤة ظذالرنعث يةرلةشكةن بعر ظورذنعغا ظايالنغاندعن
كئيعن كاصعرالر بعلةن جعهاد قعلعش يولغا قويذلدع .اهلل تاظاال صةيغةمبةر
ظةلةيهعسساالمنع ؤة ساهابعالرنع مةدعنعدة يةرلةشتىرضةنلعكع هةققعدة مذنداق
دةيدذ» :ياد ظئتعثالركع ،ظأز ؤاقتعدا سعلةر (مةككة) زئمعنعدا ظاز سانلعق
بولذص ،بوزةك قعلعنغان ظعدعثالر ،كعشعلةر (يةنع مذشرعكالر) نعث تاالن
 تاراج قعلعشعدعن قورقاتتعثالر ،شىكىر قعلعشعثالر ظىحىن اهلل سعلةرنع(مةدعنعدة) يةرلةشتىردع( ،بةدرع ظذرذشعدا) ظأز ياردعمع بعلةن سعلةرنع
كىحلةندىردع .سعلةرضة هاالل نةرسعلةر (يةنع غةنعمةتلةر) نع رعزعق قعلعص
بةردع(((« يةنع اهلل تاظاال سعلةرنع مةدعنة مذنةؤؤةردة يةرلةشتذردع ؤة مةدعنعنع
سعلةر ظىحىن جعهادقا ظاتلعنعدعغان ؤة ظذنعثغا ظاتلعنعش ظىحىن توصلعنعدعغان
بعر مةركةز قعلدع .مانا بذ اهلل يولعدا جعهاد قعلعدعغان مذجاهعدالرغا ،ظذالر
خالعسا ظعحعضة قايتعص كعرعص ظأزلعرعنع قوغدايدعغان ،خالعسا شذ يةردعن
دىشمةنضة ظاتلعنعص هذجذم قعلعدعغان بعر ظورذننعث بولذشعنعث ناهايعتع
زأرىر ظعكةنلعكعنع كأرسعتعص بئرعدذ.
صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم ؤة ساهابعالر مةدعنة مذنةؤؤةرضة بئرعص
ظورذنلعشعص بولغاندعن كئيعن اهلل تاظاال صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمغا ؤة ظذنعث
ساهابعلعرعضة كاصعرالرنعث تاجاؤذزعنع توسذش ؤة دىشمةنلعكعنع قايتذرذش
ظىحىنال ظورذش قعلعشقا رذخسةت قعلعص مذنداق دئدع» :هذجذم قعلعنغذحعالرغا،
زذلذمغا ظذحرعغانلعقلعرع ظىحىن( ،قارشعلعق كأرسعتعشكة) رذخسةت قعلعندع،
اللة ظذالرغا ياردةم بئرعشكة ظةلؤةتتة قادعر( .ظذالر) صةقةت صةرؤةردعضارعمعز
اللة دئضةنلعكلعرع ظىحىنال ظأز يذرتلعرعدعن ناهةق هةيدةص حعقعرعلدع،
ظةضةر اللة ظعنسانالرنع بعر  -بعرعضة قارشعلعق كأرسةتكىزمعضةن بولسا،
((( سىرة نةهل  125ـ ظايةت.
((( سىرة ظةنفال  26ـ ظايةت.
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راهعبالرنعث ظعبادةتخانعلعرع ،حئركاؤالر ،يةهذدعيالرنعث ظعبادةتخانعلعرع ؤة
اللةنعث نامع كأص يادلعنعدعغان مةسجعدلةر ظةلؤةتتة ؤةيران قعلعناتتع ،كعمكع
اللةنعث دعنعغا ياردةم بئرعدعكةن ،ظةلؤةتتة اللة ظذنعثغا ياردةم بئرعدذ ،اللة
ظةلؤةتتة كىحلىكتذر ،غالعبتذر(((«
كئيعن اهلل تاظاال صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنع ظةضةر دعن دىشمةنلعرع
بولغان كاصعرالر ظذنعثغا ظذرذش ظاحسا ،ظذالر بعلةن ظذرذش قعلعشقا بذيرذص
بذ ظايعتعنع حىشىردع» :سعلةرضة ظذرذش ظاحقان ظادةملةرضة قارشع اهلل يولعدا
جعهاد قعلعثالر ،تاجاؤذز قعلماثالر ،تاجاؤذز قعلغذحعالرنع اهلل هةقعقةتةن
دوست تذتمايدذ(((«
كئيعن اهلل تاظاال مذسذلمانالرنع ،كاصعرالر مذسذلمانالرنع دعنعدعن
ظازدذرااليدعغان ؤة دعنعنعث صاظالعيةتلعرعنع ظةركعن ظازادة قعلعشقا توسالغذ
بوالاليدعغان كىح ـ قذؤؤةتكة ظعضة بولغان مذددةت ظعحعدة كاصعرالر بعلةن
بولغان ظذرذشنع داؤامالشتذرذشقا بذيرذص بذ ظايةتنع حىشىردع» :تاكع
زعيانكةشلعك تىضعضةن ؤة اهلل نعث دعنع يولغا قويذلغانغا قةدةر ظذالر بعلةن
ظذرذشذثالر؛ ظةضةر ظذالر ظذرذشنع توختاتسا ،زذلذم قعلغذحعالردعن باشقعالرغا
دىشمةنلعك قعلعشقا بولمايدذ(((« يةنع سعلةر كاصعرالر بعلةن تاكع ظذالرنعث
مذسذلمانالرنع دعنعدعن ظازدذرذشقا كىح ـ قذؤذتع قالمعغانغا ،ظذالر يةككة
ـ يعضانة بعر اهلل نعث دعنعغا ؤة ظذنعث شةرعظةتعنعث هأكىملعرعضة تةسلعم
بولغانغا قةدةر ظذرذش قعلعثالر .ظذالرنعث تةسلعم بولذشع ياكع ظذالرنعث
ظعسالمغا كعرعشع بعلةن ياكع ظعسالمنعث (ظعمان ظئيتمعسعمذ مذسذلمانالر
بعلةن تعنح هالدا ياشاشقا كئلعشكةن كاصعرالر ظىستعدعكع) هأكىملعرعضة ؤة
ظعسالم دعنعنعث كةث قذرساقلعقع ؤة ظادعللعقع ظاستعدا (مذسذلمانالر بعلةن
ظذرذش قعلماي ظذالرغا بويسذنذص) ظذالر بعلةن بعللة ياشاشقا رازع بولذشع
بعلةن بولعدذ .حىنكع ظةسلعدة جعهاد كاصعرالرنع مةجبذرلعغان هالدا ظعسالمغا
كعرضىزىش ظىحىن يولغا قويذلمعغاندذر.
يذقعرعدا بايان قعلعنغان ظايةتتعكع اهلل تاظاالنعث» :تاكع زعيانكةشلعك
تىضعضةن ؤة اهلل نعث دعنع يولغا قويذلغانغا قةدةر ظذالر بعلةن ظذرذشذثالر«
((( سىرة هةج  39ــــ  40ـ ظايةتلةر.
((( سىرة بةقةر  190ـ ظايةت.
((( سىرة بةقةر  193ـ ظايةت.
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دئضةن سأزعنعث مةنعسع :تاكع اهلل نعث دعنعنعث صىتىن دعنالردعن ظىستىن
بولغانغا قةدةر ظذالر بعلةن ظذرذشذثالر ،دئضةنلعك بولعشعمذ مذمكعن.
لئكعن ظعبنع ظأمةر (اهلل تاظاال ظذنعثدعن رازع بولسذن!) مةزكذر
ظايةتنعث مةنعسعنع »اهلل نعث دعنع يولغا قويذلغانغا قةدةر« دئضةن
مةناغا قاراتتع .ظوسمان ظعبنع ظةففان (سىيقةست بعلةن) شةهعد قعلعنعص
كةتكةندعن كئيعن ساهابعالرنعث ظعحعدة صعتنة يىز بئرعص ظذالر ظأز ـ ظارا
ظذرذشذشقا باشلعدع .ظعبنع ظأمةر (اهلل تاظاال ظذنعثدعن رازع بولسذن!)
بذ ظذرذشقا قاتناشماي سعرتقا حعقعؤالغان ظعدع .شذنعث ظىحىن بعر ظادةم
ظعبنع ظأمةرنعث يئنعغا كئلعص ظذنعثدعن :ظع ظابدذرراهماننعث دادعسع!
(يةنع بذنعثدعن ظعبنع ظأمةرنع مةقسةت قعلعدذ) سئنعث بعر يعل هةج يةنة
بعر يعل ظأمرة قعلعشعثنعث ؤة اهلل تاظاال ظأزعنعث يولعدا جعهاد قعلعشقا
رعغبةتلةندىرضةنلعكعنع بعلعص تذرذص جعهاد قعلماسلعقعثنعث سةؤةبع نعمة؟
دئدع .ظعبنع ظأمةر ظذنعثغا :ظع دعنعي قئرعندعشعمنعث ظوغلع! ظعسالم دعنع
بةش نةرسعنعث ظىستعضة قورذلغان( ،ظذ بولسعمذ) اهلل تاظاالغا ؤة ظذنعث
صةيغةمبعرعضة ظعمان كةلتىرىش ،بةش ؤاخ ناماز ظوقذش ،رامعزان ظئيعنعث
روزعسعنع تذتذش ،زاكاتنع ظادا قعلعش ؤة هةج قعلعش ،دةص جاؤاب بةردع.
ظذ ظادةم :ظع ظعبنع ظأمةر! سةن اهلل تاظاال ظأزعنعث كعتابعدا كةلتىرضةن:
»تاكع زعيانكةشلعك تىضعضةن ؤة اهلل نعث دعنع يولغا قويذلغانغا قةدةرظذالر
بعلةن ظذرذشذثالر« دئضةن بذ ظايعتعنع ظاثلعمعدعثمذ؟ دئدع .ظعبنع ظأمةر:
بعز ظذرذشنع صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث زامانعسعدا ظعسالم دعنعنعث كىحع
ظاجعز ،بعر كعشع ظأزعنعث دعنع سةؤةبعدعن ظألتىرىلعدعغان ياكع قاتتعق
ظازابلعنعدعغان مةزضعللةردة ظعسالم دعنع كىحعيعص شئرعك ظةقعدة تىضعضعحة
(((
قعلغان ظعدذق ،دةص جاؤاب بةردع.
جعهادنعث هةتتا تولذق بعر هالةتتة يولغا قويذلذشع ظىحىن مذسذلمانالرنعث
جعهادقا ظاتلعنعدعغان بعر مةركعزع ؤة ظذالرنع جعهادتا يئتةكحعلعك قعلعدعغان
قوماندانع بولذشع ناهايعتع زأرىردذر.
كعشعلةرضة جعهادتا قوماندانلعق قعلعدعغان بعرةرسعنعث بولذشعنعث
ناهايعتع زأرىر ظعكةنلعكعنع ظعسراظعل ظةؤالدلعرع هةققعدة ظذالرنعث جعهاد
((( بذ ظةسةرنع ظعمام بذخارع رعؤايةت قعلدع.
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قعلماقحع بولغان ؤاقتعدعكع ظةهؤالعنع بايان قعلعص كةلضةن قذرظاندعكع بذ
قعسسة كأرسعتعص بئرعدذ» :ساثا مذسا (ؤاصاتع) دعن كئيعن ظعسراظعل
ظةؤالدعدعن بولغان بعر جاماظةنعث خةؤعرع يةتمعدعمذ؟ ظذالر ظأز ؤاقتعدا
ظأزلعرعنعث صةيغةمبعرعضة« :بعزضة صادعشاه تعكلةص بةرضعن( ،ظذنعث بعلةن
دىشمةنلةرضة قارشع) اهلل نعث يولعدا جعهاد قعاليلع» دئيعشتع .صةيغةمبةر:
«سعلةرضة جعهاد صةرز قعلعنسا جعهاد قعلماي قاالرسعلةرمذ؟» دئدع .ظذالر:
«يذرتلعرعمعزدعن هةيدةص حعقعرعلغان ؤة ظوغذللعرعمعزدعن جذدا قعلعنغان
تذرساق قانداقمذ اهلل نعث يولعدا جعهاد قعلمايلع؟» دئدع .ظذالرغا جعهاد صةرز
قعلعنغان حاغدا ،ظازغعنعسعدعن باشقا هةممعسع جعهادتعن باش تارتتع .اهلل
زالعمالرنع ظوبدان بعلضىحعدذر(((«
ظعسالم ؤة تعنحلعق
ظعسالم تعنحلعق دعنعدذر .جعهاد بولسا مذسذلمانالرنعث ظعززعتعنع
قوغداش ؤة كعشعلةر ظارعسعدا ظعسالم دعنعنع يئيعش ظىحىن يولغا قويذلغان
بعر ؤاستعدذر .شذنعث ظىحىن اهلل تاظاال مذسذلمانالرنع كاصعرالر بعلةن ظذرذش
قعلعشقا قذرال كىحع تةييارالشقا بذيرذص بولغاندعن كئيعن ظذرذش قعلماي
تعنح ياشاش ظىحىن ظذالر بعلةن كئلعشعم تىزسعمذ بولعدعغانلعقعنع بايان
قعلعص مذنداق دئدع» :ظةضةر ظذالر تعنحلعققا مايعل بولسا ،سةنمذ تعنحلعققا
مايعل بولغعن ،اهلل غا تةؤةككىل قعلغعن اهلل (ظذالرنعث سأزلعرعنع) ظاثالص
تذرغذحعدذر( ،نعيةتلعرعنع) بعلعص تذرغذحعدذر(((« يةنع ظةضةر كاصعرالر
تعنحلعققا ؤة كئلعشعشكة مايعل بولسا ،سةنمذ ظذنعثغا مايعل بولغعن،
اهلل تاظاالغا تةؤةككىل قعلغعن ،ظذالرنعث هئلة ـ معكعرلعرعدعن ظةندعشة
قعلمعغعن .حىنكع اهلل تاظاال ظذالرنعث سىيقةستعضة قارشع ساثا يئتةرلعكتذر
ؤة سئنع ظذالرنعث هئلة ـ معكعرلعرعدعن ساقاليدذ .هةممة ظعشتا ؤة هةممة
ظاهؤال ظاستعدا مذسذلماننعث هالعنعث شذنداق بولذشع الزعم .بعر ظعش
ظىحىن كئرةكلعك صىتىن ماددعي سةؤةبلةرنع تةيياراليدذ ،شذ ؤاقعتنعث ظأزعدة
اهلل تاظاالغا تايعنعدذ ؤة ظذنعثغا تةؤةككىل قعلعدذ ،ظذنعث دعلع ؤة جئنع اهلل
((( سىرة بةقةر  246ـ ظايةت.
((( سىرة ظةنفال  61ـ ظايةت.
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تاظاالغا باغلعق هالدا بولعدذ .حىنكع »اهلل (ظذالرنعث سأزلعرعنع) ظاثالص
تذرغذحعدذر( ،نعيةتلعرعنع) بعلعص تذرغذحعدذر«
صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمغا قارعتعلغان اهلل تاظاالنعث» :ظةضةر
ظذالر تعنحلعققا مايعل بولسا ،سةنمذ تعنحلعققا مايعل بولغعن« دئضةن
سأزع مذسذلمانالرنعث باشلعقلعرع ،ظةضةر كاصعرالر بعلةن تعنحلعق ظىحىن
تىزعشعدعغان كئلعشعم مذسذلمانالرغا صايدعلعق بولعدعغان بولسا ،ظذالرنعث
كاصعرالر بعلةن كئلعشعم تىزىشعنعث توغرا ظعكةنلعكعنع كأرسعتعص بئرعدذ.
بذ هةقتة ظعمام قذرتذبعي (اهلل تاظاال ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!) مذنداق دةيدذ:
«ظةضةر كاصعرالر بعلةن تعنحلعق ظىحىن تىزعشعدعغان كئلعشعم مذسذلمانالرغا
بعرةر صايدا ظئلعص كةلضةنضة ،ياكع ظذالردعن بعرةر زعياننع توسذص قالغانغا
ظوخشاش مذسذلمانالرغا صايدعلعق بولسا ،بذ هالدا ظةضةر مذسذلمانالر كئلعشعم
تىزىشكة ظئهتعياجلعق بولسا كئلعشعم تىزىشنع ظذالر بالدذر تةلةص قعلسعمذ
بولعدذ .حىنكع صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم قذرةيش كاصعرلعرع بعلةن <هذدةيبعة
كئلعشعمع> دةص ظاتعلعدعغان كئلعشعمنع تىزضةن ،بذ كئلعشعمدة ظعسالم
ؤة مذسذلمانالر ظىحىن ناهايعتع حوث صايدا بار ظعدع .هةتتا اهلل تاظاال بذ
كئلعشعمنع ظأزعنعث» :اللةنعث سئنعث ظعلضعرعكع ؤة كئيعنكع ضذناهلعرعثنع
كةحىرىشع ظىحىن ،ساثا بةرضةن نئمعتعنع مذكةممةللةشتىرىشع ظىحىن ،سئنع
توغرا يولغا باشلعشع ظىحىن ،ساثا كىحلىك ياردةم بئرعشع ظىحىن ،ساثا بعز
هةقعقةتةن روشةن غةلعبة ظاتا قعلدذق(((« دئضةن ظايعتعدة <روشةن غةلعبة>
دةص ظاتعدع .ظذنداق ظعكةن تعنحلعق ظىحىن كئلعشعم تىزىش ياكع ظذرذش
قعلعش باشلعقنعث قارعشعغا باغلعق بعر ظعشتذر .داؤاملعق هالدا كاصعرالر
بعلةن ظذرذش قعلعؤعرعشمذ الزعم ظةمةس .شذنداقال يةنة داؤاملعق تىردة ظذالر
بعلةن كئلعشعم ظعحعدة ياشاشمذ كئرةك ظةمةس».
جعهادنعث هأكمع
جعهادنعث هأكمع مذسذلمانالرنعث ظةهؤالعغا قارعتا ظأزضعرعدذ .مةسعلةن:
مذسذلمانالر دىشمةنلةرنعث هذجذمعغا ظذحرعمعغان نورمال حاغالردا جعهاد
قعلعش بعر قعسعم ظادةملةر قعلسا باشقعالرنعث ظىستعدعن حىشىص كئتعدعغان
((( سىرة فةتهع  1ــــ  3ـ ظايةتكعحة.
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صةرزدذر( .يةنع صةرز كذصايعدذر) .بذ هالدا مةسعلةن :صةقةت مذنتعزعم
ظةسكةرلةر جعهاد قعلسا ؤة باشقا مذسذلمانالر جعهاد قعلمعسعمذ بولعدذ.
باشقعالردعن جعهاد قعلعش بذيرذقعغا ظةمةل قعلعش مةسظذلعيعتع كأتىرعلعص
كئتعدذ .مذنتعزعم ظةسكةرلةرنعث جعهادقا حعقعشع بعلةن باشقعالرغا ظذالرنعث
جعهادقا حعقمعغانلعق سةؤةبع بعلةن ضذناه بولمايدذ .ظةضةر بذ هالدا بعر
قعسعم ظادةملةرمذ جعهادقا حعقمعسا ،بارلعق مذسذلمانالر ضذناهكار بولعدذ.
مذسذلمان ظةمةلدارلعرعنعث دىشمةنلةرنع ؤة ظذالرنعث هةرعكةتلعرعنع
كىزىتىص تذرذشع ؤة دىشمةن تةرعصعدعكع حعضراالرنع ،ظذالرنعث تاجاؤذزحعلعقعنع
توسذشقا قادعر ؤة يئتةرلعك كئلعدعغان بعر قعسعم ظةسكةرلةردعن خالعي
قويماسلعقع الزعم .ظذالرنعث تاجاؤذزحعلعقعنع توسذشقا قادعر ؤة يئتةرلعك
كئلعدعغان بعر قعسعم ظةسكةرلةر دىشمةن تةرعصعدعكع حعضراالردا تذرسا،
قالغان ظادةملةر ظذالرنعث ظئهتعياجلعرعنع ؤة ظذالرغا كئرةكلعك نةرسعلةرنع
تولذقالص بئرعشكة تذتذش قعلعشع الزعم .بذ هةقتة اهلل تاظاال مذنداق دئدع:
»مأمعنلةرنعث هةممعسعنعث جعهادقا حعقعشع اليعق ظةمةس (ظذالرنعث بعر
تىركىمع جعهادقا حعقتع) ،ظذالرنعث ظعحعدعكع هةر بعر جاماظةدعن يةنة بعر
تىركىمع دعنعي ظالعم بولذص ،ظذالر قةؤمعنعث قئشعغا قايتقاندعن كئيعن،
قةؤمنعث اهلل دعن قورقذشع ظىحىن ،ظذالرنع ظاضاهالندذرذش مةقسعتعدة نئمعشقا
(ظعلعم تةلةص قعلعشقا) حعقمعدع؟(((«
ظةضةر دىشمةننع توسذش ظىحىن حعضرادا تذرغان مذنتعزعم ظةسكةرلةر
ظذالرنعث ظالدعنع توسذشتعن ظاجعز كةلسة ،بذ ؤاقتعدا جعهاد قعلعش ظذ
حعضراغا ظةث يئقعن يةردعكع مذسذلمانالرغا صةرز بولعدذ .حىنكع اهلل تاظاال
مذنداق دئدع» :ظع مأمعنلةر! سعلةر ظأزةثالرغا يئقعن جايدعكع كاصعرالر
بعلةن ظذرذش قعلعثالر (يةنع سعلةرضة خةتةر بولماسلعق ظىحىن ،ظالدع
بعلةن ظةتراصعثالردعكع كذففارالرنع ظذجذقتذرذثالر) ،سعلةرنع ظذالر قاتتعق
هئس قعلسذن (يةنع ظذرذش ظىستعدة ظذالرغا قاتتعق قول بولذثالر ،ظذالرغا
ظعحعثالر ظاغرعمعسذن) ،بعلعثالركع ،اهلل تةقؤادارالر بعلةن بعللعدذر (يةنع اهلل
تةقؤادارالرغا مةدةتكاردذر)(((«
ظةضةر دىشمةنلةرنع توختذتذش ظىحىن ظذالرمذ يئتةرلعك بولمعسا ،بذ
((( سىرة تةؤبة  122ـ ظايةت.
((( سىرة تةؤبة  123ـ ظايةت.
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ؤاقتعدا جعهاد قعلعش هةممة كعشعلةرضة صةرز بولعدذ .شذنعث ظىحىن مذسذلمان
باشلعقنعث جعهاد قعالاليدعغان هةر بعر ظادةمنع جعهاد قعلعشقا حاقعرعشع
الزعم .كاصعرالر مذسذلمان يذرتعنع بئسعؤئلعش ظىحىن كعرعش ظالدعدا تذرغان
مذشذنداق صةيتتة جعهاد قعلعش خذددع ناماز ؤة روزا ظعبادةتلعرعضة ظوخشاش
صةرز ظةينضة ظايلعنعدذ .يةنع جعهاد مةيلع ظةر بولسذن مةيلع ظايال بولسذن هةر
بعر ظادةمضة صةرز بولعدذ .بذ هةقتة اهلل تاظاال مذنداق دئدع(» :ظع مأمعنلةر
جاماظةسع!) سعلةر يئنعك بولغان ياكع ظئغعر بولغان هالةتتة (يةنع مةيلع
ياش  -قئرع ،صعيادة ،ظذالغلعق بولذثالر ،ظوثذشلذق ؤة قعيعن شاراظعتتا
بولذثالر ،ظعختعيارعي ؤة ظعختعيارسعز بولذثالر ،هةممة ظةهؤالدا) جعهادقا
حعقعثالر ،اهلل نعث يولعدا مئلعثالر بعلةن ،جئنعثالر بعلةن جعهاد قعلعثالر،
ظةضةر بعلسةثالر مذنداق قعلعش سعلةر ظىحىن ياخشعدذر(((« يةنع سعلةر
مةيلع صعيادة ،ظذالغلعق ،ياش – قئرع ،كىحلىك ،ظاجعز بولذثالر ،هةممة
ظاهؤال ظاستعدا جعهادقا حعقعثالر ؤة مةيلع جان بولسذن مةيلع مال بولسذن
اهلل تاظاالنعث يولعدا بئرعثالر.
جعهاد قعلعش بعر قعسعم ظادةملةر قعلسا ،باشقعالرنعث ظىستعدعن
حىشىص كئتعدعغان صةرز (يةنع صةرز كذصاية) هالعتعدة بولسا ،ظاتا ـ ظانعسع
جعهادقا حعقعشنع حةكلعضةن ،باالغةتكة يئتعش ظالدعدا تذرغان ياكع باالغةتكة
يةتكةن كعحعك بالعالر جعهادقا حعقعشقا بذيرذلمايدذ .حىنكع بالعالرنعث ظاتا ـ
ظانعغا بويسذنعشع صةرز ظةيندذر ؤة ظذالرغا جعهاد قعلعش صةرز ظةين ظةمةس.
مذشذنداق ظةهؤال ظاستعدا صةرز ظةينضة ظةمةل قعلعش ياخشعدذر .جعهاد
قعلعش صةرز ظةين بولمعغان حاغدا بعر بالعنعث ظاتا ـ ظانعسعنعث رذخسعتعنع
ظالماي جعهادقا حعقعص كئتعشع مةكرذهتذر .بذ هةقتة ظابدذلاله ظعبنع ظةمرع
(اهلل تاظاال ظذالردعن رازع بولسذن!) مذنداق دئدع :بعر كعشع جعهاد قعلعشقا
رذخسةت سوراص صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث قئشعغا كةلدع .صةيغةمبةر
ظةلةيهعسساالم ظذنعثغا» :سئنعث ظاتا -ظاناث هاياتمذ؟« دئدع .ظذ كعشع:
هةظة ،دئدع .صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم» :ظذ ظعككعسعنعث خعزمعتعنع قعلعش
(((
ظارقعلعق جعهاد قعلغعن» دئدع.
ظعبنع هةجةر (اهلل تاظاال ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!) مذنداق دةيدذ:
((( سىرة تةؤبة  41ـ ظايةت.
((( ظعمام بذخارع رعؤايعتع.
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«هةدعستة بايان قعلعنغعنعغا قارعغاندا ظاتا ـ ظانعنعث خعزمعتعنع قعلعش
جعهاد قعلعشتعن ياخشعدذر .ظعمام مذسلعم ؤة سةظعد ظعبنع مةنسذر بذنعثغا
ظوخشعشعص كئتعدعغان بعر قعسسعنع ظابدذلاله ظعبنع ظةمرعدعن رعؤايةت قعلعدذ.
بذ قعسسعدة صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم قعسسعنعث ظعضعسعضة» :سةن ظاتا ـ
ظاناثنعث يئنعغا قايتقعن ،ظذالرغا ياخشع هةمراه بولغعن« دةيدذ .ظةبذ داؤذد
ؤة ظعبنع هةببان بذ قعسسعنع ظابدذلاله ظعبنع ظةمرعدعن بذ شةكعلدة رعؤايةت
قعلعدذ« :سةن قايتعص بئرعص ظاتا ـ ظاناثنع خذددع ظذالرنع يعغالتقعنعثدةك
كىلدىرضعن ».ظةبذداؤذد بذ قعسسعنع ظةبذسةظعددعن تئخعمذ ظوحذق بعر
شةكعلدة رعؤايةت قعلعص صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث مذنداق دئضةنلعكعنع
رعؤايةت قعلعدذ« :سةن قايتعص بئرعص ظاتا ـ ظاناثدعن رذخسةت سورعغعن،
ظةضةر ظذالر ساثا رذخسةت بةرسة ،جعهادقا حعققعن .ظةضةر ظذالر ساثا رذخسةت
بةرمعسة ،سةن ظذالرنعث خعزمعتعنع قعلغعن (((».كأص ساندعكع ظالعمالر:
ظةضةر جعهاد قعلعش صةرز كذصاية هالعتعدة بولسا ،ظةضةر بعر ظادةمنع مذسذلمان
ظاتا ـ ظانعسع ياكع ظذالرنعث بعرع جعهادقا حعقعشتعن توسقان ؤاقتعدا ،ظذنعث
جعهادقا حعقعشع هارامدذر .حىنكع ظذ ظادةمنعث ظاتا ـ ظانعسعنعث خعزمعتعنع
قعلعشع ؤة ظذالرنعث ضعصعضة قذالق سئلعشع صةرز ظةيندذر .جعهاد بولسا صةرز
كذصايعدذر .ظةضةر جعهاد قعلعش صةرز ظةينضة ظايالنغان ؤاقتعدا ،جعهادقا حعقعش
(((
ظىحىن ظاتا ـ ظانعدعن رذخسةت ظئلعش الزعم ظةمةس ،دةيدذ».
جعهاد قعلعش صةرز كذصاية هالعتعدة بولغان ؤاقتعدا ،ظايال كعشع ظةضةر
ظئرعنعث رذخسعتع بولمعسا جعهادقا حعقعشقا بذيرذلمايدذ .ظةضةر ظايال كعشعضة
جعهادقا حعقعشقا ظئرع رذخسةت بةرسة ،بذ هالدا ظذنعثغا جعهاد قعلعش صةرز
كذصاية بولعدذ .شذنعثدةك قذل ظادةممذ ظذنعث ظىستعدة خوجايعنعنعث هةققع
بولغانلعقع ظىحىن جعهادقا حعقعشقا بذيرذلمايدذ .جعهاد قعلعش يةنة كورالرغا،
ظولتذرذص قالغانالرغا ،صذت ـ قوللعرع كئسعك ظادةملةرضة ؤة توكذر كعشعلةرضة
صةرز ظةمةس ،حىنكع ظذالر ظاجعز كعشعلةردذر .بذنعثغا ظوخشاش ظادةملةرضة
جعهاد قعلعشنعث صةرز ظةمةسلعكع هةققعدة اهلل تاظاال مذنداق دئدع(» :جعهادقا
((( جعهاد ظعككع تىرلىك بولذص بعرعنحعسع؛ مذسذلمانالرنعث زئمعنعدعن بعر غئرعح يةرنع باشقعالر بئسعؤالغاندا ،جعهاد صةرز ظةين
بولعدذ .بذ حاغدا هةر قانداق شاراظعت ظاستعدا جعهادقا حعقعش صةرزظةيعندذر .ظعككعنحعسع؛ مذسذلمانالر باشقا ظةللةرضة دعن تارقعتعش
ظىحىن قعلعدعغان جعهاد بولذص بذ صةرز كذصايعدذر .بذ حاغدا ياشانغان ظاتا  -ظانعلعرعنعث خعزمعتعنع قعلسعمذ جعهاد قعلغاننعث ساؤابع
يئزعلعدذ .ت.
((( «فةتهذلبارع» 6 ،ـ توم 140 ،ـ بةت.
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حعقمعسا) ظةماغا ضذناه بولمايدذ ،توكذرغعمذ ضذناه بولمايدذ ،كئسةلضعمذ ضذناه
بولمايدذ ،كعمكع اللةغا ؤة ظذنعث صةيغةمبعرعضة ظعتاظةت قعلعدعكةن ،ظذنع
اللة ظاستعدعن ظأستةثلةر ظئقعص تذرعدعغان جةننةتلةرضة كعرضىزعدذ ،كعمكع
(ظأزرعسعز جعهادتعن) باش تارتعدعكةن ،اللة ظذنع (دذنيادا خورلذق بعلةن،
ظاخرةتتة ظوت بعلةن) قاتتعق ظازاباليدذ(((« »مأمعنلةردعن ظأزرعسعز (ظةما،
توكذر ،كئسةلضة ظوخشاش ظأزرعسع بارالر بذنعثدعن مذستةسنا) جعهادقا
حعقمعغانالر ،اهلل يولعدا ماللعرعنع ،جانلعرعنع تعكعص جعهاد قعلغذحعالر
بعلةن باراؤةر بولمايدذ .اهلل ماللعرعنع ،جانلعرعنع تعكعص جعهاد قعلغذحعالرنع
جعهادقا حعقمعغانالردعن بعر دةرعجة ظىستىن قعلدع .بذ ظعككع خعل كعشعلةر
(يةنع ظأزرعسع بولذص جعهادقا حعقالمعغانالر ؤة جعهادقا حعققذحعالر) نعث
هةممعسعضة اهلل جةننةتنع ؤةدة قعلدع .اهلل جعهاد قعلغذحعالرغا بىيىك ظةجعر
ظاتا قعلعص ،ظذالرنع (ظأزرعسعز تذرذص جعهادقا حعقمعغانالردعن ظارتذق)
قعلدع(((« كئسةل ؤة ياشعنعص قالغانلعق سةؤةبع بعلةن جعهادقا حعقالمعغان
ظأزرعلعك كعشعلةرنعث هأكمع مذجاهعدلةرنعث هأكمعضة ظوخشاش .حىنكع
ظذالرنعث جعهادقا حعقالماسلعقعنعث سةؤةبع بولسا ظذالرنعث ظأزرعلعرعدذر.
بذ هةقتة جابعر (اهلل تاظاال ظذنعثدعن رازع بولسذن!) مذنداق دةيدذ :بعز
صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم بعلةن بعر غازاتتا بعللة ظعدذق .صةيغةمبةر
ظةلةيهعسساالم مذنداق دئدع» ،مةدعنعدة كئسةل سةؤةبعدعن قئلعص قالغان
نذرغذن كعشعلةر بار ،ظذالر سعلةر قةيةرضة ماثساثالر ،هةر قانداق جعلغعالرنع
كئسعص ظأتسةثالر ،سعلةر بعلةن بعللة بولغاندةك هئسابلعنعدذ«.
شذنعثدةك يةنة جعهاد قعلعش صةرز كذصاية هالعتعدة بولغان ؤاقتعدا،
قةرزدارالر قةرز ظعضعلعرعدعن رذخسةت سورعماي جعهادقا حعقالمايدذ .حىنكع
قةرزدارنعث ظىستعدة قةرزظعضعسعنعث هةققع بار .ظةضةر قةرزظعضعسع قةرزدارغا
جعهادقا حعقعشقا رذخسةت قعلغان ،ظةمما ظذنع قةرزدعن خاالس قعلعؤةتمعضةن
بولسا ،بذ هالدا قةرزدارنعث قةرزنع ظادا قعلعش ظىحىن جعهاد حعقماسلعقع
مذستةهةصتذر .حىنكع ظذنعثغا قةرزنع ظادا قعلعش صةرزدذر .ظةضةر ظذ شةهعد
بولغان تةقدعردعمذ ظذنعثدعن قةرز هةققعدة سذظال سورعلعدذ .بذ هةقتة
ظةبذقةتادة مذنداق دةيدذ :صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم ساهابعالرنعث ظارعسعدا
((( سىرة صةتهع  17ـ ظايةت.
((( سىرة نعسا  95ـ ظايةت.
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تذرذص« :اهلل يولعدا قعلعنغان جعهاد ؤة اهلل غا ظعمان ظئيتعش ظةث ظةؤزةل
ظةمةللةردذر« دئدع .بعر كعشع ظورنعدعن تذرذص ظع اهلل نعث صةيغةمبعرع!
مةن اهلل يولعدا ظألتىرىلسةم مئنعث خاتالعرعم يذيذلذص كئتةمدذ؟ دئدع.
صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم ظذنعثغا» :هةظة ،ظةضةر اهلل يولعدا سةن حعداملعق،
اهلل دعن ساؤاب ظىمعد كىتكىحع ،جةثضة يىزلةنضىحع ،جةثدعن قاحمعغذحع
هالةتتة ظألتىرىلسةث« دئدع .كئيعن صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم» :سةن نئمة
دئضةنتعث؟« دئدع .ظذ كعشع :ظةضةر اهلل يولعدا ظألتىرىلسةم خاتالعرعم
يذيذلذص كئتةمدذ؟ دئدعم ،دئدع .صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم ظذنعثغا» :هةظة،
ظةضةر اهلل يولعدا سةن صةقةت حعداملعق ،اهلل دعن ساؤاب ظىمعد كىتكىحع،
جةثضة يىزلةنضىحع ،جةثدعن قاحمعغذحع بولغان هالةتتة بولذص ظألتىرىلسةث
صةقةت قةرزعثدعن باشقا خاتالعرعث يذيذلعدذ .حىنكع جعبرعظعل ماثا شذنداق،
(((
دئدع« دئدع.
شذنعثدةك يةنة جعهاد قعلعش صةرز كذصاية هالعتعدة بولغان ؤاقتعدا،
يذرتتعكع ظادةملةر ظئهتعياجلعق بولعدعغان ؤة ظورنعدا ظولتذرذص تذرذدعغان
بعرةر ظادةممذ يوق يذرتنعث ظالعمعمذ جعهادقا حعقمايدذ.
ظةمما ظةضةر جعهاد قعلعش هةممة ظادةم جعهادقا حعقعشقا حاقعرعلعص
صةرز ظةينضة ظايالنغان ؤاقتعدا مةيلع ظةر بولسذن ،مةيلع ظايال بولسذن،
مةيلع كعحعك باال بولسذن ،مةيلع قةرزدار بولسذن ،قذل مةيلع رذخسةت بعلةن
بولسذن ،مةيلع رذخسةتسعز بولسذن جعهاد قعالاليدعغان هةر بعر ظادةمنعث
جعهادقا حعقعشع صةرزدذر .حىنكع كاصعرالرنعث مذسذلمانالرنعث توصراقلعرعنع
بئسعؤئلعشتعن ظعبارةت ظومذمعي ؤة حوث زعيانالر ظالدعنع ظئلعش (قةرز
ظعضعسعنعث ؤة خوجايعننعث تارتقان زعيانلعرعغا ظوخشاش) كعحعك زعيانالرغا
قارعغاندا ظالدعنقع ظورذنغا قويذلعدذ .جعهاد قعلعش صةرز ظةينضة ظايالنغان
ؤاقتعدا ،ظايالعنع جعهادقا حعقعشتعن توسقان ظةر ،بالعسعنع جعهادقا حعقعشتعن
توسقان ظاتا ـ ظانعالر ؤة قذللعرعنع جعهادقا حعقعشتعن توسقان خوجايعنالر
(((
ضذناهكار بولعدذ.
جعهاد قعلعش هةممة ظادةم جعهادقا حعقعشقا حاقعرعلعص صةرز ظةينضة
ظايالنغان ؤاقتعدا ،جعهادنعث هةممة ظادةمضة صةرز بولذشع ظىحىن جعهادقا
((( ظعمام مذسلعم رعؤايعتع.
((( <ظةددذررذلمذختار> 3 ،ـ توم 211 ،ـ بةت.
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حعقماقحع بولغان ظادةمنعث ظذرذش قعالاليدعغان ،قذرال تذتذاليدعغان ؤة ظذنع
كأتىرةلةيدعغان ظادةم بولذشع شةرتتذر((( .ظةمما يولنعث خاتعرجةم بولذشع
شةرت ظةمةس .جعهاد قعلعش هةممة ظادةم جعهادقا حعقعشقا حاقعرعلعص صةرز
ظةينضة ظايالنغان ؤاقتعدا ،مةيلع يول خاتعرجةم بولسذن مةيلع ظذنداق بولمعسذن
جعهادقا حعقعش الزعم .ظةضةر يول خاتعرجةم بولماي يولنع توسذص تذرعدعغان
ظادةم بولسا ،ظعمكانعيةتنعث يئتعشعحة ظذالر بعلةن ظذرذش قعلعص يولنع بىسىص
ظأتىص جعهاد مةيدانعغا بئرعش الزعم .ظةضةر يولنع بىسىص ظأتةلمعضةن تةقدعردة
جعهاد قعلعش صةرزلعك هالعتعدعن حىشىص كئتعدذ .حىنكع بعر ظعبادةتنعث صةرز
بولذشع ظذ ظعبادةتنع قعلعشقا كىحنعث يئتعشعضة باغلعقتذر.
جعهاد قعلعشقا كةلضةن بذيرذقنعث مةثضى داؤام قعلعدعغانلعقعنعث
بايانع

جعهاد قعلعشقا بذيرذص كةلضةن بذيرذق مةثضى داؤام قعلعدذ .كاصعرالرنعث
كىح ـ قذؤعتع بار مذددةت ظعحعدة جعهادنع ظاقسعتعش ياكع ظذنعثدعن توختاص
قئلعش توغرا ظةمةس .ظعمام بذخارع (اهلل تاظاال ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!)
هةدعس كعتابعدا بعر باب تىزىص ظذنعثدا :جعهاد مةيلع تةقؤادار ياخشع
قومانداننعث ظارقعسعدا قعلعنسذن مةيلع صاسعق قومانداننعث ظارقعسعدا
قعلعنسذن مةثضى داؤامالشقعحعدذر .حىنكع صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم« :جةثضة
تةييارالنغان ظاتنعث يايلعسعدعن قعيامةت كىنعضعحة ياخشعلعق ظايرعلمايدذ»
دئضةن ،دئدع .ظاندعن ظأرؤة ظةلبارعقعيدعن صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث مذنداق
دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ« :جةثضة تةييارالنغان ظاتنعث يايلعسعدعن
قعيامةت كىنعضعحة ساؤاب ؤة ظولجا ظايرعلمايدذ ».صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم
بذ هةدعسلعرعدة ظةضةر جعهاد صةقةت تةقؤادار ظادعل قوماندان ياكع ظادعل
باشلعقنعث ظارقعسعدا قعلعنسا مةزكذر ساؤاب بولعدذ ،ظةضةر جعهاد شذنداق
قوماندان ياكع باشلعقنعث ظارقعسعدا قعلعنمعسا ،مةزكذر ساؤاب بولمايدذ،
دئمةستعن هةدعسنع مذتلةق بايان قعلدع .مانا بذ بعر ظادةم جعهادنع مةيلع
تةقؤادار ظادعل قوماندان ياكع ظادعل باشلعقنعث ظارقعسعدا تذرذص قعلسذن،
((( ظةضةر ظذنداق ظادةم بولمعسعمذ مذجاهعدقا سذ ظئلعص كئلعدعغان ،ياكع ظذالرنعث ياردارلعرعنع داؤااليدعغان ظادةم بولسعمذ بولعدذ .ت.
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مةيلع صاسعق زالعم قوماندان ياكع باشلعقنعث ظارقعسعدا تذرذص قعلسذن
مةزكذر ساؤابقا ظئرعشعدذ.
ظعبنع هةجةر (اهلل تاظاال ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!) مذنداق دةيدذ:
«مةزكذر هةدعسلةر جعهادنع ظات ظىستعدة قعلعشقا رعغبةتلةندىرعدذ.
شذنعثدةك يةنة ظذ هةدعسلةر ظعسالم دعنعنعث ؤة مذسذلمانالرنعث تاكع قعيامةت
كىنعضة قةدةر يوق بولذص كةتمةي داؤاملعشعدعغانلعقعنعمذ خوش ـ بعشارةت
بئرعدذ .حىنكع جعهادنعث قعيامةت كىنعضة قةدةر قئلعص قئلعشع ظىحىن جعهاد
قعلعدعغان مذجاهعدالرنعث قئلعص قئلعشع الزعم .مذجاهعدالر بولسا بعز
يذقعرعدا اهلل تاظاالنعث» :صعتنة تىضعضةن ،دعن صىتىنلةي اهلل ظىحىن بولغانغا
قةدةر ظذالر بعلةن ظذرذشذثالر ،ظةضةر ظذالر (كذفرعدعن) يانسا ،اهلل ظذالرنعث
قعلمعشلعرعنع كأرعدذ(((«دئضةن ظايعتعدا بايان قعلعص ظأتكعنىمعزدةك
مذسذلمانالردذر.
كاصعرالر بعلةن ظذرذش قعلعشتعن بذرذن ظذالرنع ظعسالمغا
حاقعرعش الزعم

بعز يذقعرعدا بايان قعلعص ظأتكعنىمعزدةك جعهاد بولسا مذسذلمانالرغا
قعلعنغان كاصعرالرنعث دىشمةنلعكلعرعنعث ظالدعنع ظئلعش ؤة كعشعلةر
ظارعسعدا ظعسالم دعنعنع يئيعش ظىحىن يولغا قويذلغان بعر ؤاستعدذر .شذنعث
ظىحىن فعقهعشذناسالر« :مذسذلمانالرنعث ظعسالمغا حاقعرعلغان حاقعرعق تئخع
يعتعص بارمعغان كاصعرالر بعلةن ظذرذش قعلعشع توغرا ظةمةس» دةيدذ .شذنداق
قعلعشنعث دةلعل ـ صاكعتع بولسا صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث رذم ،صارعس ؤة
معسعرلعقالرغا (ظذالرغا ظذرذش ظاحماستعن) ظذالرنع ظعسالمغا حاقعرعص خةت
ظةؤةتعشعدذر .بذ هةقتة ظةنةس (اهلل تاظاال ظذنعثدعن رازع بولسذن!) مذنداق
دةيدذ« :صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم رذملذقالرغا مةكتذص يئزعص ظةؤةتمةكحع
بولغاندا كعشعلةر صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمغا :ظذالر مأهىرلةنمعضةن مةكتذصنع
ظوقذمايدذ ،دئيعشتع .شذنعث بعلةن صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم يىزعضة نةقعش
بعلةن <مذهةممةد ظالالهنعث صةيغةمبعرع> دةص ئيزعلغان كىمىشتعن بعر
((( سىرة ظةنفال  39ـ ظايةت.
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ظىزىك ياساتتع .ضوياكع مةن صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث قولعدعكع ظىزىكنعث
(((
ظاقلعقعنع هئلعهةم كأرىؤاتقاندةك تذرذصتعمةن».
ظعبنع ظابباس (اهلل تاظاال ظذنعثدعن رازع بولسذن!) مذنداق دئدع:
صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم ظعران صادعشاهع كعسراغا يةتكىزىص بئرعش ظىحىن
بةهرةيعننعث ؤالعسعغا بعر ظادةمدعن خةت ظةؤةتكةن ظعدع .بةهرةيعننعث
ؤالعسع خةتنع كعسراغا ظةؤةتعص بةردع .كعسرا خةتنع ظوقذص يعرتعص تاشلعدع.
(بذ هةدعسنع رعؤايةت قعلغذحعالرنعث بعرع بولغان) ظعبنع شعهاب مذنداق
دةيدذ :مةن سةظعد ظعبنع مذسةييةب صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم ظذالرغا« :اهلل
ظذالرنعث صادعشاهلعقعنع قاتتعق ؤةيران قعلعؤةتكةي» دةص دذظا قعلغان ،دئدع
(((
دةص قارايمةن.
ظعبنع هةجةر (اهلل تاظاال ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!) مذنداق دئدع:
«كاصعرالر بعلةن ظذرذش قعلعشتعن بذرذن ظذالرنع ظعسالمغا حاقعرعش ياكع
حاقعرماسلعق ظالعمالر ظارعسعدا ظعختعالصلعشعص قئلعنغان مةسعلعدذر.
ظالعمالرنعث بعر قعسمع ظذالرنعث ظعحعدة ظأمةر ظعبنع ظابدذلظةزعزمذ بار:
بعر كاصعر بعلةن ظذرذش قعلعشتعن بذرذن دةسلةص ظذنع ظعسالمغا حاقعرعش
شةرتتذر ،دةيدذ .كأص ساندعكع ظالعمالر :كاصعرالر بعلةن ظذرذش قعلعشتعن
بذرذن ظذالرنع ظعسالمغا حاقعرعش ظعسالم حاقعرعقع هةممة يةرضة يئيعلعشتعن
بذرذنقع ظعسالمنعث دةسلةصقع مةزضعللعرعدعكع ظعش ظعدع .ظذ مةزضعلدة
ظعسالم حاقعرعقع تئخع يئتعص بارمعغان كاصعرالر بعلةن تاكع ظذالر ظعسالمغا
حاقعرعلماستعن ظذرذش قعلعنمايتتع ،دةيدذ .ظعمام شافعظعي (اهلل تاظاال
ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!) مذ مذشذ قاراشتعدذر .ظعمام مالعك (اهلل تاظاال
ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!) :ظعسالم دعيارعغا يئقعن يةرلةردة ظولتذراقالشقان
كاصعرالر بعلةن ظذالرنع ظعسالمغا كعرعشكة حاقعرماستعن ظذرذش قعلعشقا
بولعدذ .حىنكع ظذالر (ظعسالم دعيارعغا يئقعن بعر يةردة ظولتذرغانلعقع ظىحىن)
ظعسالمنعث ظعسمع ظذالرنعث ظارعسعدا يئيعلغاندذر .ظةمما ظعسالم دعيارعدعن
يعراق يةرلةردة ظولتذراقالشقان كاصعرالرنع (ظذالر بعلةن ظذرذش قعلعشتعن بذرذن)
ظعسالمغا حاقعرعش ياخشعدذر .حىنكع ظذالرنع ظعسالمغا حاقعرغان ؤاقتعدا ،بذ
مةسعلعدة هئحبعر شىبهة قالمايدذ ،دئدع .سةظعد ظعبنع مةنسذر (اهلل تاظاال
((( ظعمام بذخارع رعؤايعتع.
((( ظعمام بذخارع رعؤايعتع.
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ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!) ظةث كاتتا تابعظعنالرنعث بعرع بولغان ظةبذظوسمان
ظةلنةهدعينعث :بعز بةزعدة (كاصعرالرنع ظذالر بعلةن ظذرذش قعلعشتعن بذرذن
ظعسالمغا) حاقعراتتذق ،بةزعدة حاقعرمايتتذق ،دئضةنعلعكعنع رعؤايةت قعلغان.
مانا بذ يذقعرعدا بايان قعلعص ظأتىلضةن ظعككع هالةتنعث توغرا ظعكةنلعكعنع
(((
كأرسعتعص بئرعدعغان رعؤايةتتذر».
ظةضةر ظعسالم حاقعرعقع كىنعمعزدعكعضة ظوخشاش شةرق ؤة غةربكة يئيعلغان
ؤة تارقعغان بولسا ،بذ هالدا كاصعرالر بعلةن ظذرذش قعلعشتعن بذرذن ظذالرنع
ظعسالمغا حاقعرعش الزعم ظةمةس .ظةضةر كاصعرالر ظعسالمنع قوبذل قعلسا،
ظذالر بعلةن ظذرذش قعلعش هارام بولعدذ ؤة بعز صايدعلعنااليدعغان هوقذقالردعن
ظذالرمذ صايدعلعنااليدذ .بعزنعث ظىستىمعزضة يىكلةنضةن مةجبذرعيةت ظذالرنعث
ظىستىضعمذ يىكلعنعدذ .حىنكع ظةبذهذرةيرة (اهلل تاظاال ظذنعثدعن رازع
بولسذن!) مذنداق دةيدذ :صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم ؤاصات بولذص ظةبذبةكرع
خةلعصة بولغاندا ،ظةرةبلةرنعث ظعحعدعن كاصعرلعققا يئنعؤالغانلعرع بولذص
(بةزعلعرع زاكات بئرعشتعن باش تارتقان .شذنعث بعلةن ظةبذبةكرع ظذالر
بعلةن ظذرذشماقحع بولغان) ،ظأمةر (اهلل تاظاال ظذنعثدعن رازع بولسذن!)
ظةبذبةكرعضة :صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم« :مةن كعشعلةر بعلةن تاكع ظذالر
بعر اهلل دعن باشقا هئح ظعالهنعث يوقلعقعغا ضذؤاهلعق بةرضةنضة قةدةر ظذرذش
قعلعشقا بذيرذلدذم .كعمكع شذنداق دةص ضذؤاهلعق بةرسة ،ظأزعنعث مئلع
ؤة جئنعنع مةندعن ساقالص قالعدذ .صةقةت ظعسالمنعث هةققع بعلةن ساقالص
قااللمايدذ((( ؤة ظذنعث هئسابع (ظعحكع سعرع) اهلل غعدذر» دئضةن تذرسا،
ظذالرغا قارشع قانداق جعهاد قعلعسةن؟ دةيدذ .ظةبذبةكرع :اهلل نعث نامع
بعلةن قةسةم قعلعمةنكع( ،نامازنع ظوقذص ظةمما زاكاتنع بئرعشتعن باش
تارتعص) ناماز بعلةن زاكاتنعث ظارعسعنع ظايرعص قارعغان كعشع بعلةن حوقذم
ظذرذش قعلعمةن .حىنكع زاكات دئضةن مالنعث هةققعدذر .اهلل نعث نامع بعلةن
قةسةم قعلعمةنكع ،ظةضةر ظذالر (زاكات ظىحىن) صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمغا
بئرعص كئلعؤاتقان ظارغامحعغا حاغلعق نةرسعنعمذ مئنعث زامانعمغا كةلضةندة
بةرمعسة ،شذنع بةرمعضةنلعكع ظىحىن ظذالر بعلةن ظذرذش قعلعمةن ،دةيدذ.
ظأمةر (اهلل تاظاال ظذنعثدعن رازع بولسذن!) :اهلل نعث نامع بعلةن قةسةم
((( «فةتهذلبارع» 6 ،ـ توم 108 ،ـ بةت.
((( يةنع ظعسالمدا قان تأكىشكة ظوخشاش جعنايةت سادعر قعلغان بولسا ،ظعسالمنعث هةققع  -هأرمعتع بعلةن ظذنعثغا بئرعلعدعغان
جازا ظعجرا قعلعنعؤئرعدذ.
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قعلعمةنكع ،اهلل ظةبذبةكرعنعث دعلعنع ظذرذش قعلعشقا ظئحعؤئتعصتذ ،مةن
((( (((
ظذنعث قارعشعنعث توغرا ظعكةنلعضعنع بعلدعم ،دةيدذ .
بعر كاصعرنعث ظئيتقان ظعمانعنعث توغرا بولذشع ظىحىن ظذنعث صةيغةمبةر
ظةلةيهعسساالمنعث صةيغةمبةرلعكعضعمذ ظعمان ظئيتعشع الزعم .حىنكع
صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث صةيغةمبةرلعكعضة ظعمان ظئيتعش <ال ظعالهة
ظعللةلاله> دةص اهلل غا ظئيتقان ظعمان الزعم قعلعدعغان بعر ظعشتذر .اهلل غا
ظعمان ظئيتقان بعر ظادةمنعث صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمغعمذ ظعمان ظئيتعشعنعث
الزعم ظعكةنلعكع تأؤةندعكع هةدعستة ظوحذق بايان قعلعنعدذ :ظعبنع ظأمةر
(اهلل تاظاال ظذنعثدعن رازع بولسذن!) صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث مذنداق
دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ« :مةن كعشعلةر بعلةن هةتتاكع ظذالر بعر
اهلل دعن باشقا هئح ظعالهنعث يوقلعقعغا ،مذهةممةد ظةلةيهعسساالمنعث اهلل
نعث ظةلحعسع ظعكةنلعكعضة ضذؤاهلعق بةرضعحة ظذرذش قعلعشقا بذيرذلدذم.
ظةضةر ظذالر شذالرنع قعلسا ،ناماز ظوقذسا ،زاكات بةرسة ،ظذالر قانلعرعنع
ؤة ماللعرعنع مةندعن ساقالص قالعدذ .صةقةت ظعسالمنعث هةققع بعلةن ساقالص
(((
قااللمايدذ((( ،ظذالرنعث هئسابلعرع اهلل غعدذر».
ظةضةر كاصعرالر ظأزلعرعنعث خاتا دعنلعرعدا قئلعشتا حعث تذرغان ،ظةمما
مذسذلمانالرنعث هأكمعضة بويسذنعدعغانلعقعغا ؤة مذسذلمانالرغا باش بئجع
(يةنع جعزعية) تألةشكة رازع بولسا ،بذ هالدعمذ ظذالر بعلةن ظذرذش قعلعش
هارامدذر .حىنكع اهلل تاظاال مذنداق دئدع» :سعلةر ظةهلع كعتابتعن اهلل غا
ؤة ظاخعرةت كىنعضة ظعشةنمةيدعغانالر (يةهذدعيالر ظىزةيرعنع اهلل نعث ظوغلع،
ناساراالر ظعسانع اهلل نعث ظوغلع دةص ظئتعقاد قعلغانلعقلعرع ظىحىن ،ظذالر اهلل
غا ؤة ظاخعرةت كىنعضة ظئتعقاد قعلعمعز دئضةن بعلةنمذ ظئتعقاد قعلمعغاننعث
ظورنعدعدذر) بعلةن ،اهلل (ظأزعنعث كعتابعدا) ؤة ظذنعث صةيغةمبعرع (سىننعتعدة)
هارام قعلغان نةرسعلةرنع هارام بعلمةيدعغانالر ؤة هةق دعن (يةنع ظعسالم
دعنع) غا ظئتعقاد قعلمايدعغانالر بعلةن ،تاكع ظذالر سعلةرضة بويسذنذص خار
((( مانا بذ هةدعستعن ظعسالمغا كعرضةن هةر بعر ظادةمضة باشقا مذسذلمانالر صايدعلعنعؤاتقان هوقذقالردعن ظذنعثمذ صايدعلعنااليدعغانلعقعنع
ؤة باشقا مذسذلمانالرنعث ظىستعضة يىكلةنضةن مةجبذرعيةتنعث ظذنعث ظىستعضعمذ يىكلعنعدعغانلعقعنع كأرىؤاالاليمعز .ت.
((( ظعمام بذخارع رعؤايعتع.
((( يةنع ظعسالمدا قان تأكىشكة ظوخشاش جعنايةت سادعر قعلغان بولسا ،ظعسالمنعث هةققع  -هأرمعتع بعلةن ظذنعثغا بئرعلعدعغان
جازا ظعجرا قعلعنعؤئرعدذ .ت.
((( ظعمام مذسلعم رعؤايعتع.
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هالدا جعزعية تألعضةنضة قةدةر ،ظذرذش قعلعثالر(((«
باش بئجع (يةنع جعزعية) بولسا كاصعرالرنعث ظعحعدعن كىحع يئتعدعغانالر
ظأزلعرعنعث ظعسالم هأكمعضة بويسذنغانلعقعنعث ،ظعسالم هأكمع ؤة سايعسع
ظاستعدا ياشاشقا رازع بولغانلعقعنعث ظعصادعسع ظىحىن بئرعدعغان مةلذم
معقداردعكع مال ـ مىلىكتذر .ظذالر تألعضةن بذ مال ـ مىلىكنعث بةدعلع ظىحىن
ظأزلعرعنعث مال ـ مىلكعنعث ؤة ظابرذيعنعث خاتعرجةم بولذشعغا ظئرعشعدذ.
ظذالر ظعسالمغا كعرعشكة زورالنمايدذ .ظأزلعرعنعث ظأرص ـ ظادةتلعرعنع ؤة
ظعبادةتلعرعنع داؤامالشتذرذشتعن حةكلةنمةيدذ .شذنعثدةك يةنة ظةضةر
حوشقا ضأشعضة ؤة هاراققا ظوخشاش (ظعسالم دعنعدا هارام قعلعنغان) ،ظةمما
ظأزلعرعنعث دعنلعرعدا هاالل دةص قارالغان نةرسعلةر بولسعمذ ،ظذالر ظذ
نةرسعلةرنع ظعشلعتعشتعن حةكلةنمةيدذ .حىنكع صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم
مذسذلمانالرغا باش بئجع تألةص ظذالرنعث هأكمع ظاستعدا كعرضةن كاصعرالرغا
زذلذم ؤة يولسذزلذق قعلعشتعن حةكلعضةن .بذ هةقتة ظةبذداؤذد صةيغةمبةر
ظةلةيهعسساالمنعث مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ« :كعمكع
(مذسذلمانالرغا باش بئجع تألةص) كئلعشعم تىزىشكةن كاصعرغا زذلذم قعلسا
ياكع ظذنعث بعلةن قعلغان كئلعشعمنع بذزسا ياكع ظذنع كىحع يةتمةيدعغان
بعرةر ظعشقا بذيرذسا ،ياكع ظذنعثدعن ظذ رازع بولمعغان تذرذقلذق بعر نةرسة
ظئلعؤالغان بولسا ،قعيامةت كىنع مةن ظذنعث داؤاضارع بولعمةن».
يذقعرعدا بايان قعلعص ظأتىلضةن ظايةت ظعسالم دعنعنعث دةسلةصكع
حاغلعرعدا ناهايعتع كىحلةنضةنلعكعنع ؤة يذقعرع صةللعضة حعققانلعقعنع
كأرسعتعص بئرعدذ .ظةسلعدة ظعسالم دعنعنعث هةر ؤاقعت شذنداق هالةتتة بولذشع
الزعم ظعدع .مةزكذر ظايةت يةنة مذسذلمانالر (يةهذدعي ؤة خعرعستعيانالرغا
ظوخشاش) كعتاب بئرعلضةنلةر بعلةن مذظامعلة قعلماقحع بولغان ؤاقتعدا،
ظةضعشعص مئثعش الزعم بولعدعغان ظئسعل قاظعدعلةرنعمذ كأرسعتعص بئرعدذ.
حىنكع ظعسالم دعنعدا جعهاد كعشعلةرنع زورالص ظعسالمغا ظئلعص كعرعش ظىحىن
يولغا قويذلمعغان .اهلل تاظاال بذنع ظوحذق هالةتتة بايان قعلعص مذنداق دئدع:
»دعندا (ظذنعثغا كعرعشكة) زورالش يوقتذر ،هعدايةت ضذمراهلعقتعن ظئنعق
ظايرعلدع ،كعمكع تاغذت (يةنع اهلل دعن باشقا بارحة مةبذد) نع ظعنكار قعلعص،
اهلل غا ظعمان ظئيتعدعكةن ،ظذ سذنماس ،مةهكةم تذتقعنع تذتقان بولعدذ،
((( سىرة تةؤبة  29ـ ظايةت.

71

جىھادنىڭ بايانى

اهلل (بةندعلعرعنعث سأزلعرعنع) ظاثالص تذرغذحعدذر( ،ظعشلعرعنع) بعلعص
تذرغذحعدذر(((« يةنع سعلةر ظعسالمغا كعرضىزىش ظىحىن بعرةر ظادةمنعمذ
زورلعماثالر .حىنكع ظذ هأججةت ـ صاكعتلعرع ناهايعتع ظذحذق ؤة بعرةر
كعشعنعمذ زورالص كعرضىزىشكة ظئهتعياجع يوق روشةن بعر دعندذر .اهلل تاظاال
ظعسالمغا كعرضىزىش ظىحىن بعرةر ظادةمنعمذ زورلعماسلعق هةققعدة صةيغةمبةر
ظةلةيهعسساالمغا مذنداق دئدع» :سةن (ظذالرغا) ؤةز  -نةسعهةت قعلغعن،
سةن صةقةت (ظذالرغا) ؤةز  -نةسعهةت قعلغذحعسةن .سةن ظذالرغا مذسةللةت
(يةنع ظذالرنع ظعمانغا مةجبذرلعغذحع) ظةمةسسةن(((«
ظةمما بعز يذقعرعدا بايان قعلعص ظأتكةن صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث:
«مةن كعشعلةر بعلةن هةتتاكع ظذالر بعر اهلل دعن باشقا هئح ظعالهنعث
يوقلعقعغا ،مذهةممةد ظةلةيهعسساالمنعث اهلل نعث ظةلحعسع ظعكةنلعكعضة
ضذؤاهلعق بةرضعحة ظذرذش قعلعشقا بذيرذلدذم ». . .دئضةن هةدعسعضة كةلسةك،
صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث بذ هةدعسع هةققعدة ظالعمالرنعث بعر نةححة خعل
قاراشلعرع بار:
 1ـ بذهةدعسنعث هأكمع كئيعن يولغا قويذلغان باش بئجع ظئلعشقا ؤة
(كاصعرالر بعلةن) كئلعشعم تىزىشكة بئرعلضةن رذخسةتلةر بعلةن ظةمةلدعن
قالدذرلغان ،دئضةن قاراشتذر.
 2ـ بذ هةدعستعكع صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث< :مةن كعشعلةر بعلةن>
دئضةن سأزع بعر قعسعم كعشعلةر ظذ سأزنعث مةزمذنعغا كعرمةيدعغان ظومذمعي
سأز بولذشع مذمكعن.
 3ـ صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث< :مةن كعشعلةر بعلةن> دئضةن
سأزعدعن هةممة كاصعرالر ظةمةس صةقةت كعتاب بئرعلضةن مذشرعكلةردعن
باشقا مذشرعكلةر كأزدة تذتذلعدذ ،دئضةن قاراشتذر .نةساظعينعث بذ هةدعسنع:
«مةن مذشرعكلةر بعلةن هةتتاكع ظذالر بعر اهلل دعن باشقا هئح ظعالهنعث
يوقلعقعغا ،مذهةممةد ظةلةيهعسساالمنعث اهلل نعث ظةلحعسع ظعكةنلعكعضة
ضذؤاهلعق بةرضعحة ظذرذش قعلعشقا بذيرذلدذم ». . .دئضةن شةكعلدة رعؤايةت
قعلعشع ظعككعنحع قاراشنعث توغرا بولذشعنع كأرسعتعص بئرعدذ.
((( سىرة بةقةر  256ـ ظايةت.
((( سىرة غاشعية  21ــــ  22ـ ظايةتلةر.
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 4ـ هةدعستعكع صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث« :هةتتاكع ظذالر بعر
اهلل دعن باشقا هئح ظعالهنعث يوقلعقعغا ،مذهةممةد ظةلةيهعسساالمنعث اهلل
نعث ظةلحعسع ظعكةنلعكعضة ضذؤاهلعق بةرضعحة  ». . .دئضةن سأزعدعكع
<ضذؤاهلعق بةرضعحة> دئضةن سأزعدعن اهلل نعث سأزعنع ظىستىن قعلعش ؤة
ظذنعثغا قارشع تذرغانالرنع خار قعلعش كأزدة تذتذلعدذ .بذنداق قعلعش بةزعدة
ظذرذش بعلةن ،بةزعدة باش بئجع (يةنع جعزعية) تألىتعش بعلةن ؤة بةزعدة
كئلعشعم تىزىشىش بعلةن ؤذجذدقا حعقعدذ ،دئضةن قاراشتذر.
 5ـ هةدعستعكع صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث< :ظذرذش قعلعشقا
بذيرذلدذم> دئضةن سأزعدعن ياكع ظذرذشنعث ظأزع ياكع باش بئجع (يةنع
جعزعية) ظالغانغا ظوخشاش ظذرذشنعث ظورنعدا تذرذدعغان ظعش مةقسةت
قعلعنعدذ.
 6ـ كاصعرالرغا باش بئجع قويذشتعن ظذالرنع ظعسالمغا كعرعشكة قعستاش
مةقسةت قعلعنعدذ .سةؤةبنعث سةؤةبع سةؤةب هئسابلعنعدذ .شذثا صةيغةمبةر
ظةلةيهعسساالم« :مةن كعشعلةر بعلةن هةتتاكع ظذالر بعر اهلل دعن باشقا
هئح ظعالهنعث يوقلعقعغا ،مذهةممةد ظةلةيهعسساالمنعث اهلل نعث ظةلحعسع
ظعكةنلعكعضة ضذؤاهلعق بةرضعحة ظذرذش قعلعشقا بذيرذلدذم ». . .دئضةن
سأزعدة خذددع مةن كعشعلةر بعلةن هةتتاكع ظذالر ظعسالمغا كعرضةنضة قةدةر
ياكع ظذالرنع ظعسالمغا كعرعشكة قعستايدعغان نةرسعنع (يةنع باش بئجعنع)
قوبذل قعلغانغا قةدةر ظذرذش قعلعشقا بذيرذلدذم دئمةكحع بولعدذ ،دئضةن
قاراشتذر .ظاخعرقع بذ قاراش مةزكذر قاراشالرنعث ظعحعدعن ظةث ياخشع دةص
(((
قارالغان قاراشتذر.
ظذرذشقا تةييارلعق قعلعش ؤة كئرةكلعك سةؤةبلةرنع قعلعشنعث
بايانع

مذسذلمانالرنعث ظذرذشنع باشالشتعن بذرذن كىح تةييارلعشع ،قوؤؤةتلعرعنع
بعر يةرضة توصلذشع ؤة ظأزعنع مذداصعظةضة ظئلعص ساقاليدعغان يةرلعرعنع
ياخشع تةييارلعشع الزعم .بولذصمذ بعزنعث زامانعمعزدا شذنداق قعلعش بةك
((( «فةتهذلبارع» 1 ،ـ توم 77 ،ـ بةت.
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زأرىردذر .حىنكع زامانعمعزدا ظذرذش ظىحىن كىح تةييارالش يئتةرلعك بعلعمضة،
قذرال ـ ياراق ؤة ظوق ـ دذرا ياسااليدعغان ظةمةلعي تةجرعبعلةرضة ؤة ظذالرنع
ظعشلعتعص كأرىشكة ظئهتياجلعقتذر .حىنكع ظةسكةرنعث كىحع ظذنعث قولعدعكع
قذرالنعث كىحع ؤة ظذنعث ظاالهعدة بولذشع بعلةندذر .اهلل تاظاال ظعمكانعيةتنعث
يئتعشعحة كىح تةييارالشقا بذيرذص مذنداق دئدع» :دىشمةنلعرعثالر (بعلةن
ظذرذش قعلعش) ظىحىن ،قولذثالردعن كئلعشعحة قورال كىحع ،جةث ظئتع
تةييارالثالر(((« صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم ،بذ ظايةت تةييارالشقا بذيرذغان
قورال كىحعنع مذسذلماننعث دىشمةنلعرعضة ظةث قاتتعق زةربة بئرةلةيدعغان
ؤة دىشمةنضة ظةث ظئغعر زعيان ساالاليدعغان ظةسكةر كىحعدذر ،دةص بايان
قعلدع .ظعمام مذسلعم بذ هةقتة ظذقبة ظعبنع ظامعر (اهلل تاظاال ظذنعثدعن
رازع بولسذن!) نعث مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ« :مةن صةيغةمبةر
ظةلةيهعسساالمنعث مذنبةر ظىستعدة تذرذص اهلل تاظاال» :دىشمةنلعرعثالر
(بعلةن ظذرذش قعلعش) ظىحىن ،قولذثالردعن كئلعشعحة قورال كىحع ،جةث
ظئتع تةييارالثالر(((« دئدع ،ظاضاه بولذثالركع ،بذ تةييارلعق قعلعش ظوق
ظئتعشتذر! ظاضاه بولذثالركع ،بذ تةييارلعق قعلعش ظوق ظئتعشتذر! ظاضاه
بولذثالركع ،بذ تةييارلعق قعلعش ظوق ظئتعشتذر!» دئضةنلعكعنع ظاثلعغان
ظعدعم».
ظةسكةرلةرنعث كىحع دىشمةنلةرضة قارعتعص ظاتعدعغان ظذالرنعث قولعدعكع
نةرسعلةرنعث كىحعدعدذر .يةنع ظذالرنعث قولعدعكع نةيزعضة ،قئلعحقا ،قذرال
ـ ياراققا ،بومبعغا ؤة باشقذرلعدعغان بومبعالرغا ظوخشاش دىشمةنلةرنع صارام
ـ صارحة قعلعؤئتعدعغان نةرسعلةردعدذر.
يذقعرعدا بايان قعلعنغان ظايةت مذسذلمانالرنعث كىحلعنعشعنع كةلتىرىص
حعقعرعدعغان صىتىن سةؤةبلةرنع قولغا كةلتىرىشعنعث ،بولذصمذ ظذرذش
جةريانعدا دىشمةنضة قارعتعص ظوق ظاتااليدعغان كىحلةرنع قولغا كةلتىرىشعنعث
الزعم ظعكةنلعكعنع كأرسعتعص بئرعدذ .غةلبة قازعنعش ظىحىن صةقةت دىشمةنضة
قارعتعص ظوق ظاتااليدعغان كىح يئتةرلعك ظةمةس .دىشمةنضة قارعتعص ظوق
ظاتااليدعغان ؤة دىشمةننع خانة ـ ؤةيران قعلعؤئتةاليدعغان كىحنعث يئنعدا
هذجذمغا ظأتىص دىشمةنلةرنعث ظىستعضة بئسعص كعرعص ظذالرنعث تذرغان
((( سىرة ظةنفال  60ـ ظايةتنعث بعرقعسمع.
((( سىرة ظةنفال  60ـ ظايةتنعث بعرقعسمع.
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يئرعنع ظعضةللعؤاالاليدعغان ؤة ظذالرنعث ظذ يةردة قالدذرذص قويغان كىحلعرعنع
تىصتعن يوقذتذص تاشاليدعغان يةنة بعر كىح الزعمدذر .بذ دىشمةنلةرنعث تذرغان
يةرلعرعنع ؤة توصراقلعرعنع بئسعؤئلعش دىشمةننعث ظىستعضة هذجذم قعلعدعغان
هذجذمحع كىح تةييارالشنعث الزعم ظعكةنلعكعنع تةلةص قعلعدذ .ظات هذجذم
قعلعش ؤة تةكرار يةنة هذجذمغا ظأتىش ظىحىن حةث مةيدانعدا ظذ ياق ـ بذ ياققا
بئرعص ـ كئلعش ظىحىن ظةث قذالي ؤة تئز ؤاسعتة بولغانلعقع ظىحىن اهلل تاظاال
كىح قذؤؤةت تةييارالشقا بذيرذدعغان ظايعتعدة» :جةث ظئتع تةييارالثالر« دةص
ظاتنع مةخسذس بايان قعلعص ظأتتع .يةنع ظايةتنعث مةنعسع :سعلةر دىشمةنضة
قارعتعص ظوق ظئتعص ظذالرنع خانة ـ ؤةيران قعلعؤاتقاندعن كئيعن هذجذمغا
ظأتىص ظذالرنعث ظىستعضة باستذرذص كعرعدعغان ظات تةييارالثالر ،دئضةنلعك
بولعدذ .بذ ظايةت بعزلةرضة جةثضة ماهعر ظذستا قوماندانالرنعث كاللعسعدا
يةرلةشكةن كاتتا بعر ظةسكةر تاكتعكعسعنع كأرسعتعص بةرضةندةك قعلعدذ.
ظذ تاكتعكا بولسعمذ دةسلةص ظق ظئتعص دىشمةننع ظاجعزالشتذرذش ،كئيعن
ظذالرنعث قالدذقلعرعنع صىتىنلةي يوقاتماق ظىحىن هذجذمغا ظأتىص ظذالرنع
بئسعص كعرعشتذر.
ظاتقا مئنعشنع ؤة ظوق ظئتعشنع ظأضعنعش
صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم اهلل تاظاالنعث يولعدا جعهاد قعلعش ظىحىن
ظات تةييارالشقا ؤة ظاتقا مئنعشنع ظأضعنعشكة نذرغذنلعغان هةدعسلعرعدة
رعغبةتلةندىردع .تأؤةندعكع هةدعس ظذ هةدعسلةرنعث بعرعدذر :صةيغةمبةر
ظةلةيهعسساالم مذنداق دئدع« :جةثضة تةييارالنغان ظاتنعث يايلعسعدعن
قعيامةت كىنعضعحة ياخشعلعق ظايرعلمايدذ».
بذ هةقتة ظةبذهذرةيرة (اهلل تاظاال ظذنعثدعن رازع بولسذن!) صةيغةمبةر
ظةلةيهعسساالمنعث مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ« :ظات ظىح تىرلىك
بولعدذ .ظات بعر ظادةمضة ظةجعر ظئلعص كئلعدذ .بعر ظادةمضة هاجعتعنع
قامدايدعغان مةنصةظةت ظئلعص كئلعدذ ؤة يةنة بعر ظادةمضة بولسا ضذناه ظئلعص
كئلعدذ .ظات بئقعص ظةجرعضة ظئرعشعدعغان ظادةم ،ظئتعنع اهلل يولعدا ظذرذش
قعلعشقا ظاتاص باقعدذ ،ظات قورسعقعغا يعضةن هةر بعر تال نةرسة ظىحىن ظات
ظعضعسعضة ساؤاب يئزعلعص تذرذلعدذ .ظةضةر ظذ ظادةم ظاتنع ظوتالقتا باققان
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بولسا ،اهلل تاظاال ظات يئضةن هةر بعر تال ظوت ظىحىن ظات ظعضعسعضة ساؤاب
يئزعص تذرعدذ .ظةضةر ظذ ظادةم ظاتنع بعرةر ظأستةثدة سوغارغان بولسا ،ظات
ظعحكةن هةر بعر يىتىم سذ ظىحىن ظات ظعضعسعضة ساؤاب يئزعلعص تذرذلعدذ.
ظةضةر ظات (ظارغامحعسعنع ظىزىؤئلعص) دأثدعن دأثضة حئصعص يىرسة ،ظذنعث
حاصقان ظعزلعرع ظىحىنمذ ظات ظعضعسعضة ساؤاب يئزعلعص تذرعدذ .ظات بئقعص
هاجعتعنع قامدايدعغان مةنصةظةتكة ظئرعشعدعغان ظادةم ،ظئتعنع ظأز هاجعتعنع
قامداش ؤة موهتاجلعقتعن ساقلعنعش ظىحىن باقعدذ .ظذ ظادةم ظات مةيلع
قعيعنحعلعق هالةتكة قالسذن ،مةيلع ظاسانحعلعق هالةتكة قالسذن ظات
ظىستعدعكع اهلل تاظاالنعث هةققعنع ظذنتذص قالماي ظادا قعلعدذ .ظات بئقعص
ضذناهغا ظئرعشعدعغان ظادةم ظئتعنع باشقعالرغا تةكةببذرلذق ؤة حوثلذق
قعلعش ،صةخعرلعنعش ؤة كأز ـ كأز قعلعش ظىحىن باقعدذ .مانا بذ ظات ظعضعسعضة
(((
ضذناه ظئلعص كئلعدذ».
شذنعثدةك صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم يةنة ساهابعلعرعنع ظوقيا ظئتعشنع،
ظاتقا معنعشنع ظأضعنعشكة ؤة ظذالرنع تاشلعؤةتماي حئنعقعص تذرذشقا
رعغبةتلةندىرةتتع .هةمدة صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث ظأزعمذ بذ ظعشالرغا
قئتعالتتع .بذ هةقتة سةلعمة ظعبنع ظةكؤة (اهلل تاظاال ظذنعثدعن رازع بولسذن!)
مذنداق دةيدذ :صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم ظوق ظئتعشتا مذسابعقعلعشعؤاتقان
بعر توص كعشعلةرنعث قئشعدعن ظأتىص ظذالرغا« :ظع ظعسماظعلنعث
ظةؤالدلعرع! مةرضةنلعكنع ظأضعنعثالر ،سعلةرنعث بوؤاثالر هةقعقةتةن مةرضةن
ظعدع( .ظوقياالرنع) ظئتعثالر .مةن صاالنعنعث ظةؤالدلعرعنعث ضذرذصعسعدا
دةص ظعككع ضذرذصعنعث بعرعنعث قولعنع تذتتع .ظاندعن قارشع ضذرذصعدعكع
ظادةملةرضة :سعلةر نئمة ظىحىن ظوقياالرنع ظاتمايسعلةر؟» دئدع .ظذالر :سةن
ظذالر بعلةن بعللة بولساث ،بعز ظوقياالرنع قانداق ظاتعمعز؟ دئدع .صةيغةمبةر
ظةلةيهعسساالم« :سعلةر ظوقياالرنع ظئتعثالر ،مةن سعلةرنعث هةممعثالر بعلةن
(((
بعللة» دئدع.
ظعبنع ظأمةر (اهلل تاظاال ظذنعثدعن رازع بولسذن!) مذنداق دةيدذ:
«صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم (مذسابعقة ظىحىن) بئقعص تةييارالنغان ظاتنع
<هذفيا> دئضةن يةردعن <سةنعياتذلؤعدا> دئضةن يةرضعحة( ،مذسابعقة ظىحىن)
((( ظعمام بذخارع ؤة ظعمام مذسلعم رعؤايعتع.لئكعن ،هةدعسنعث تعكعستع ظعمام مذسلعمنعثدذر.
((( ظعمام بذخارع رعؤايعتع.
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تةييارالنمعغان ظاتنع <سةنعياتذلؤعدا> دئضةن يةردعن <زذرةيق> جةمةتعنعث
(((
مةسحعتعضة قةدةر مذسابعقعغا سالدع.
اهلل تاظاال بعزنع قذرظان كةرعمدة ،كعشعلةرضة قذرظان كةرعم حىشكةن
ؤاقتعدعكع ظادةملةر حىشةنةلةيدعغان شةكعلدة خعتاب قعلعشقا ظادةتلةندىردع.
شذنعث ظىحىن اهلل تاظاال قذرظان كةرعمدة تاثكعغا ؤة ظايرذصعالنالرغا ظوخشاش
ظعنسانالر ظعجاد قعلغان ظذرذش ؤة هذجذم ظىحىن ظعشلعتعلعدعغان ؤاستعالردعن
سأز ظاحمعدع .اهلل تاظاال قذرظان كةرعمدة صةقةت كىحلعنعش ؤة غةلبة قعلعشنعث
سةؤةبع بولذشقا مذمكعن بولعدعغان نةرسة ظىحىن معسال سىصىتعدة ظاتنع
بايان قعلعص ظأتتع.
شذنعثدةك يةنة ظةضةر مذسذلمانالر مذداصعظة هالعتعدة بولسا ،ظذالرنعث
ظأزلعرعنع دىشمةنلةرنعث زةربعلعرعدعن ،بومبعلعرعدعن ؤة ظوقلعرعدعن
ساقاليدعغان (سئصعلغا ظوخشاش) كىحلىك بعر توساقنع تةييارلعشع
الزعم .بذ هةقتة مذسذلمانالر ظىحىن صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم تعصعك بعر
معسالدذر .هةممعمعزضة مةلذم صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم ظةهزاب ظذرذشعدا
مةدعنة مذنةؤؤةر ظةتراصعغا بعر توساق تةييارالش ظىحىن ساهابعلعرع بعلةن
مةدعنعنعث ظةتراصعغا خةندةك كألعدع .بذ هةقتة ظةنةس (اهلل تاظاال ظذنعثدعن
رازع بولسذن!) مذنداق دئدع :مذهاجعرالر ؤة ظةنسارالر (اهلل تاظاال ظذالردعن
رازع بولسذن!) مةدعنعنعث ظةتراصعغا خةندةك كأالشنع باشلعؤةتتع ،ظذالر
(خةندةكنعث) تذصعسعنع مأرعلعرعدة كأتىرىص يأتكةيتتع ؤة مذنداق دةيتتع:
بعز مذهةممةدكة بةيظةت بةردذق .هايات بولغان مذددةت ظعحعدة مةثضى
بعللة جعهاد قعلعشقا.
صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم ظذالرنعث بذ سأزلعرعضة جاؤاب بئرعص مذنداق
دةيتتع :ظع اهلل! ظاخعرةتنعث ياخشعلعقعدعن باشقا هئحبعر ياخشعلعق يوق.
سةن ظةنسار ؤة مذهاجعرالر ظعحعدة بةرعكةت ظاتا قعلغعن.
بذ هةقتة يةنة باراظة (اهلل تاظاال ظذنعثدعن رازع بولسذن!) مذنداق
دئدع :مةن ظةهزاب كىنع صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث تذصا يأتكعضةنلعكعنع
كأردىم .تذصا صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث قورسعقعنعث ظاق يةرلعرعنع
((( ظعمام بذخارع رعؤايعتع.
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توسذؤاالتتع (((.ؤة صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم مذنداق دةيتتع :ظع اهلل ظةضةر سةن
بولمعغان بولساث ،بعز توغرا يول تاصمعغان( ،مال ـ مىلىكعمعزنعث) سةدعقة
ـ زاكاتلعرعنع بةرمةيدعغان ؤة ناماز ظوقذمايدعغان ظادةم بولغان بوالتتذق.
شذثا سةن بعزضة ظةضةر بعز (كاصعرالر بعلةن ظذرذش قعلعش ظىحىن) ظذحراشقان
ؤاقتعمعزدا تةمكعنلعكنع بةرسةث ؤة قةدةملعرعمعزنع مةزمذت قعلساث،
بعزنعث ظىستعمعزضة تاجاؤذز قعلغان كعشعلةر ظةضةر صعتنة حعقارماقحع (يةنع
(((
دىشمةنلعك قعلماقحع) بولسا ،بعز ظذنعثغا يول قويمايمعز.
دىشمةننع ؤة ظذنعث هةرعكةتلعرعنع كأزعتعص تذرذش
مذسذلمانالرنعث باشلعقعنعث خذددع صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم قعلغاندةك
دىشمةنلةرنع ،ظذالرنعث هةرعكةتلعرعنع كأزىتعص تذرذشع ؤة ظذالرنعث
ظةهؤالعرعدعن خةؤةردار بولذص تذرذشع الزعم .صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالممذ
داؤاملعق دىشمةنلعرعنع كأزىتعص تذراتتع .بذ هةقتة هذزةيصة (اهلل تاظاال
ظذنعثدعن رازع بولسذن!) مذنداق دةيدذ :صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم ظةهزاب
ظذرذشعدا« :بذ قةؤمنعث (يةنع كاصعرالرنع دئمةكحع) ظةهؤالعدعن خةؤةر
ظئلعص كئلعدعغان بعرةر ظادةم يوقمذ؟ ظذ قعيامةت كىنع مةن بعلةن بعرضة
بولعدذ» دئدع .بعزدعن هئحكعم جاؤاب بةرمعدع .ظاندعن صةيغةمبةر
ظةلةيهعسساالم يةنة« :بذ قةؤمنعث ظةهؤالعدعن خةؤةر ظئلعص كئلعدعغان بعرةر
ظادةم يوقمذ؟ ظذ قعيامةت كىنع مةن بعلةن بعرضة بولعدذ» دئدع .يةنة بعزدعن
بذنعثغا هئحكعم جاؤاب بةرمعدع .ظاندعن صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم« :ظع
هذزةيفة! ظورنذثدعن تذرغعن ،بعزضة بذ قةؤمدعن خةؤةر ظئلعص كةلضعن»
دئدع .صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم مئنع ظعسمعم بعلةن حاقعرغانلعقع ظىحىن،
مئنعث ظورنذمدعن تذرماسلعقعمغا هعحبعر ظامالعم يوق ظعدع .صةيغةمبةر
ظةلةيهعسساالم« :بذ قةؤمنعث خةؤعرعنع ظئلعص كةلضعن ،ظذالرنع ماثا
قارشع هةرعكةتكة ظأتكىزمعضعن(((» دئدع .شذنعث بعلةن مةن صةيغةمبةر
((( يةنع صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم مأرعسعدة تذصا كأتىرضةنلعكع ظىحىن قورسعقع قاتلعشعص كةتكةن ظعدع ،دئمةكحع بولذشع
مذمكعن .ت.
((( بذ ظةسةرنع ظعمام بذخارع رعؤايةت قعلدع.
((( يةنع ظذالرنعث بعرةرسعنع ظألتىرىص قويغانغا ظوخشاش ظعشالرنع قعلعص ظذالرنع تويدذرذص قويمعغعن .ت.
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ظةلةيهعسساالمدعن ظايرعلعص خذددع ظعسسعق سذدا ماثغاندةك ((( مئثعص
كاصعرالرنعث يئنعغا كةلسةم ،ظةبذسذفيان دىمبعسعنع ظوت بعلةن ظعسعتقعلع
تذرذصتذ ،بعر تال ظوقنع ظوقيارعمغا قويدذم ،ظذنع ظئتعص تاشلعماقحع بولدذم،
شذ ظةسنادا مةن صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث« :ظذالرنع ماثا قارشع
هةرعكةتكة ظأتكىزمعضعن» دئضةن سأزعنع ظةسلعدعم ،ظةضةر ظذنع ظاتقان
بولسام ،ظةلؤةتتة ظذنع ظألتىرضةن بوالتتعم ،ظاندعن مةن خذددع ظعسسعق سذدا
ماثغاندةك مئثعص صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث يئنعغا كئلعص ظذنعثغا
كاصعرالرنعث ظةهؤالعدعن خةؤةر بةردعم ،مةن (ظعشعمدعن) بعكار بولذص
ظورنذمغا ظورذنلعشعص بولغان حاغدا ،ظأزةمنعث تأثالص كةتكةنلعكعمنع هئس
قعلدعم .شذنعث بعلةن صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم ماثا ظذحعسعغا يئصعنعؤالغان،
ظذنعثدا ناماز ظوقذيدعغان تاشقع يئصعنحعسعنعث ظارتذقعنع يأضةص قويدع،
مةن تاث ظاتقذحة ظذخلذدذم ،تاث ظاتقان حاغدا صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم« :ظع
(((
ظذيقذحع! ظورنعثدعن تذرغعن» دئدع.
ظعمام بذخارع كعتابعدا كاصعرالرنعث خةؤةرعنع ظئلعص كئلعدعغانالرنعث
صةزعلعتع دةص بعر باب تىزىص ظذ بابتا جابعر (اهلل تاظاال ظذنعثدعن رازع
بولسذن!) نعث مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ :صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم
ظةهزاب ظذرذشع كىنع كعم بذ قةؤمنعث ظةهؤالعدعن خةؤةر ظئلعص كئلعدذ؟
دئدع .زذبةيرة :مةن ،دئدع .صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم يةنة كعم بذ قةؤمنعث
ظةهؤالعدعن خةؤةر ظئلعص كئلعدذ؟ دئدع .زذبةيرة يةنة :مةن ،دئدع .شذنعث
بعلةن صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم« :هةقعقةتةن هةر بعر صةيغةمبةرنعث
مذخلعسع بولعدذ .مئنعث مذخلعسعم زذبةيرعدذر» دئدع (((.مانا بذ هةدعسلةر
مذسذلمانالرنعث دىشمةنلعرعنع ظةهؤالعدعن ؤة ظذالرنعث هةرعكةتلعرعدعن
خةؤةر ظئلعص كئلعش ظىحىن ظذالرغا جاسذس ظةؤةتعشنعث توغرا ظعكةنلعكعنع
كأرسعتعص بئرعدذ.
ظةضةر مذسذلمانالر هذجذمغا ظأتىش هالعتعدة بولسا ،ظذالرنعث
كاصعرالرنعث ظىستعضة ،ظةضةر كاصعرالرغا ظعسالم حاقعرعقع يئتعص بولغان
بولسا ،ظذشتذمتذت ؤة تويذقسعز هذجذمغا ظأتعشع الزعم .حىنكع تذيذقسعز
((( بذ حاغدا قاتتعق بوران حعققان ؤة هاؤا سوغذق ظعدع ،لئكعن بذ ساهابة صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث دذظاسع بعلةن يولدا
توثالشنعث ظورنعغا تةرلةص كةتكةن.
((( ظعمام مذسلعم رعؤايعتع.
((( ظعمام بذخارع رعؤايعتع.
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قعلعنغان هذجذم غةلبعنعث ماددعي سةؤةبلعرعنعث ظةث مذهعملعرعنعث
بعرعدذر .صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالممذ مذشذ تاكتعكعنع قوللعناتتع .مةسعلةن:
صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم بةنع ظةلمذستةلعققا ،ظذالر غةصلةتتة ؤة حارؤا ـ
ماللعرع سذ ظئحعص ظوتالص تذرذؤاتقان بعر صةيتتة تذيذقسعز هذجذم قعلعص
ظذالرنعث ظعحعدعن ظذرذش قعالاليدعغانلعرعنع ظألتىرضةن ؤة ظةسعر ظالسا
بولعدعغانلعنع ظةسعر ظالغان .صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم شذ كىنع هارعسنعث
(((
قعزع جذؤةيرعيةنع ظةسعر ظالغان.
صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم ظذرذشقا ماثسا ،دىشمةننعث ظىستعضة تذيذقسعز
هذجذم قعلعش ظىحىن بارماقحع بولغان تةرةصنع مةخصع تذتاتتع .بذ هةقتة كةظعب
ظعبنع مالعك (اهلل تاظاال ظذنعثدعن رازع بولسذن!)« :صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم
(((
قعلماقحع بولغان ظذرذشعنع باشقا بعر ظعش بعلةن مةخصع تذتاتتع» دئدع.
يةنع بعرةر قةبعلة بعلةن ظذرذش قعلماقحع بولسا ،ظأزعنع باشقا بعر ظعش
قعلماقحع بولغان ظادةمدةك كأرسعتعص ظذ قةبعلة بعلةن قعلعدعغان ظذرذشنع
مةخصع تذتاتتع.
شذنعثدةك يةنة صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم (دىشمةننع ضوللعغانغا
ظوخشاش) ظذالرغا تاكتعكا قوللعنعشنعثمذ توغرا بولعدعغانلعقعنع كأرسعتعص
بةردع .بذ هةقتة جابعر (اهلل تاظاال ظذنعثدعن رازع بولسذن!) صةيغةمبةر
ظةلةيهعسساالمنعث مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ« :ظذرذش
تاكتعكعدذر(((».شذنعث ظىحىن ظالعمالر« :دىشمةننع ضولالش ؤة ظذالرغا
تاكتعكا ظعشلعتعش ظىحىن يالغان سأز قعلسا بولعدذ» دئدع.
ظاخبارات ؤاستعلعرع بعلةن ظذرذش قعلعشنعث بايانع
مةزكذر هةدعسلةر خعلمذ ـ خعل ظاخبارات ؤاستعلعرع بعلةن دىشمةنلةرنعث
سئصعضة يالغان خةؤةرلةرنع تارقعتعشنعث ؤة يئيعشنعث توغرا ظعكةنلعكعنع
كأرسعتعص بئرعدذ .يئثعلعش ؤة ظاجعزلعشعش روهعنع دىشمةنلةرنعث كأثلعضة
سئلعش ظىحىن يالغان خةؤةرلةرنعث رولع ناهايعتع حوثدذر .يالغان خةؤةرلةر
((( بذ ظةسةرنع ظعمام مذسلعم رعؤايةت قعلدع.
((( بذ ظةسةرنع ظعمام بذخارع رعؤايةت قعلدع.
((( ظعمام بذخارع رعؤايعتع.
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كأص قئتعم غةلبعنع مةغلذبعيةتكة ظايالندذرغاندذر .شذنعث ظىحىن مةيلع
بذرذن ظأتكةن دألةتلةر بولسذن مةيلع كىنىمعزدعكع دألةتلةر بولسذن ظأزعنعث
دىشمعنع دةص قارعغان دألةتلةرنعث ؤة جةمعيةتلةرنعث ظارعسعدا يالغان خةؤةر
تارقعتعشقا ناهايعتع ظةهمعيةت بئرعدذ .ظذنعثغا خعلمذ ـ خعل ظاخبارات
ؤاستعلعرعنع قوللعنعدذ .شذ ظعش ظىحىن قولعدعكع صىتىن ظعمكانعيةتلعرعنع
ظعشقا سالعدذ ؤة شذ ظعشنع ؤذجذدقا ظئلعص حعقعش ظىحىن صىتىن صعالنالرنع
ؤة تاكتعكعالرنع صعالناليدذ .هةتتا كئيعنكع دةؤعرلةردة ظاخبارات ؤاستعلعرع
بعلةن قعلعنعدعغان ظذرذشقا< :سذغذق ظذرذش> ياكع <ظعددعظا ظذرذشع> دةص
ظعسعم بئرعلدع.
ظةث كأص تارايدعغان ؤة خةتعرع ظةث ظئغعر يالغان خةؤةرلةر بولسا،
خةلقعنعث ظعحعدة ياشاص تذرذص كأثلعدة دوستلذقعنع دىشمعنعضة بئغعشلعغان
كعشعلةرنعث تارقاتقان خةؤةرلعرعدذر .بذنداق كعشعلةر كىنىمعزدة< :دىشمةننعث
ياردةمحعلعرع> دةص ظاتعلعدذ .اهلل تاظاال بذ كعشعلةرنع <مذناصعق> دةص
ظاتعدع .اهلل تاظاال قذرظاننعث كأصلعضةن ظايةتلعرعدة بذنداق كعشعلةرنعث هئلة
ـ معكعرلعردعن ،تارقاتقان خةؤةرلعرعدعن ؤة بوهتانلعرعدعن ظاضاهالندذردع.
مةسعلةن :مذناصعقالر مأمعنلةرنعث ظعرادعسعنع ظاجعزالشتذرذش ،ظذالرنعث
مةنعؤعياتعنع حىشىرىش ؤة ظذالرنع دىشمةنلةرنعث كىحىدعن قورقذتذش ظىحىن
ظةهزاب ظذرذشعدا مأمعنلةرنعث سئصعغا يالغان خةؤةر تارقعتعشتا ناهايعتع
حوث رول ظوينعغان ظعدع .بذنع بايان قعلعص اهلل تاظاال مذنداق دئدع» :ظةينع
ؤاقعتتا مذناصعقالر ؤة دعللعرعدا (مذناصعقلعق) كئسعلع بارالر« :اهلل ؤة ظذنعث
صةيغةمبعرع بعزلةرضة قذرذق ؤةدعلةرنع قعلعصتعكةن» دئيعشةتتع(((«
اهلل تاظاال مذناصعقالرنعث تارقاتقان يالغان خةؤةرلعرعضة ؤة بوهتانلعرعغا
قانداق قارشع تذرذشعمعزنع بايان قعلعص بعزنع ظذالرنعث يالغان خةؤةرلعرعنع
يذشذرذشعمعزغا ،ظذالرنع كعشعلةر ظارعسعدا تارقعتعص يىرمةسلعكعمعزضة
ظاندعن مذسذلمانالرنعث ظةمةلدارلعرعنعث ظذ خةؤةرلةرنعث هةقعقعتعنع
ؤة ظذنعث ساختا يالغانحع خةؤةر ظعكةنلعكعنع كعشعلةرضة بايان قعلعشع
ظىحىن ظذ خةؤةرلةرنع ظةمةلدارالرغا يةتكىزىشعمعزضة بذيرذص مذنداق دئدع:
»(مأمعنلةرضة ظاظعت) ظامانلعقنعث ياكع قورقذنحنعث بعرةر خةؤعرع ظذالرغا
(يةنع مذناصعقالرغا) يةتسة ،ظذنع تارقعتعدذ ،ظةضةر ظذنع صةيغةمبةرضة ؤة ظذالر
((( سىرة ظةهزاب  12ـ ظايةت.
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( يةنع مأمعنلةر) نعث ظعحعدعكع ظعش ظىستعدعكعلةرضة مةلذم قعلسا( ،شذ)
خةؤةرنع حعقارغذحعالر ظذنع (يةنع شذ خةؤةرنعث هةقعقعي ظةهؤالعنع) ظذالردعن
ظةلؤةتتة بعلعؤاالتتع( .ظع مأمعنلةر!) ظةضةر سعلةرضة اهلل نعث مةرهةمعتع ؤة
صةزلع بولمعسا ظعدع ،سعلةرنعث ظازغعنا كعشعدعن باشقعلعرعثالر ،ظةلؤةتتة
شةيتانغا ظةضعشعص كئتةتتعثالر(((«
بعز بذ يةردة شذنع بايان قعلعص ظأتىشكة توغرا كئلعدذكع ،مأمعنلةرنعث
اهلل تاظاالنعث ياردعمعضة بولغان ظعشةنحعسع ؤة اهلل تاظاالغا بولغان تةؤةككذلع
ظذالرنع مذناصعقالرنعث ؤة يالغان خةؤةر تارقاتقذحعالرنعث يالغان خةؤةرلعرعدعن
تةسةرلعنعص كئتعشعدعن ساقاليدذ .شذنعث ظىحىن اهلل تاظاال ظةهزاب ظذرذشعدا
يالغان خةؤةر تارقاتقان مذناصعقالرنعث سأزعضة رةددعية بئرعص مذنداق دئدع:
»ظأز ؤاقتعدا مذناصعقالر ؤة دعللعرعدا كئسعلع (يةنع شةك) بارالر« :بذالرنع
( يةنع مذسذلمانالرنع ) ظذالرنعث دعنع ظالدعدع (يةنع مذسذلمانالر ظأز دعنعغا
مةغرذر بولذص ،ظأزلعرعنع يئثعلمةس دةص ضذمان قعلعص ،ظاز سانلعق تذرذقلذق
كأص سانلعقالر بعلةن ظذرذشذشقا حعقتع)» دئدع .كعمكع اهلل غا يألعنعدعكةن
(اهلل ظذنعثغا ظةلؤةتتة ياردةم بئرعدذ) :حىنكع اهلل غالعبتذر ،هئكمةت بعلةن
ظعش قعلغذحعدذر(((«
ظةبذسذفيان مذشرعكالرنعث باشلعقع بولغان ؤاقتعدا ظوهذد ظذرذشعدعن
كئيعن مةدعنة مذنةؤؤةردعكع مذسذلمانالرنعث سئصعدا قااليمعقانحعلعق حعقعرعش
ؤة ظذالرنعث ظارعسعدا يالغان خةؤةرلةر تارقعتعش ظىحىن بةزع ظادةملةرنع سئتعص
ظالغان ظعدع .لئكعن سئتعص ظئلعنغان ظذ ظادةملةر ظأزلعرعنعث مةقسةتلعرعضة
يئتةلمعدع .ساهابعالر (اهلل تاظاال ظذالردعن رازع بولسذن!) ظعمانلعرعنعث
كىحعنعث ؤة صةرؤةردعضارعغا بولغان تةؤةككذلعنعث سةؤةبع بعلةن ظذالرنعث
يالغان خةؤةرلعرعدعن ؤة بوهتانلعرعدعن تةسعرلةنمعدع .شذثا اهلل تاظاال
ساهابعالرنع مةدهعيةلةص ،ظذالرنعث ظعمانلعرعنعث راستحعل ظعكةنلعكعضة ؤة
ظذالرنعث اهلل تاظاالغا بولغان تةؤةككذلعنعث سةمعمع ظعكةنلعكعضة ضذؤاهلعق
بئرعص بذ ظايةتنع حىشىردع(» :مذشرعكالر تةرةصدارع بولغان) ظادةملةر
ظذالرغا « :شةك  -شىبهعسعزكع ،كعشعلةر (يةنع قذرةيشلةر) سعلةرضة
قارشع قوشذن توصلعدع ،ظذالردعن قورقذثالر» دئدع .بذ سأز ظذالرنعث ظعمانعنع
((( سىرة نعسا  83ـ ظايةت.
((( سىرة ظةنفال  49ـ ظايةت.
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كىحةيتتع .ظذالر« :بعزضة اهلل كذصاية ،اهلل نئمعدئضةن ياخشع هامعي! » دئدع.
ظذالر اهلل نعث نئمعتع ؤة صةزلع بعلةن قايتعص كةلدع ،هئحقانداق زعيان -
زةخمةتكة ظذحرعمعدع ،ظذالر اهلل نعث رازعلعقعنع ظعزدعدع .اهلل ظذلذغ صةزل
ظعضعسعدذر(((«
ظةضةر مذسذلمانالرنعث ظأزلعرعنعث كىح ـ قذؤةتلعرعنع كأرسعتعشع
دىشمةنلةرنع قورقذتعدعغان ،ظذالرنعث دعللعرعغا قورقذنحع سالعدعغان
ؤة ظذالرنعث كأثلعدة مذسذلمانالرغا قارشع هةرعكةتكة ظأتىش روهعنع
ظاجعزالشتذرذدعغان ظعش بولسا ،مةيلع سأز ظارقعلعق بولسذن مةيلع
هةرعكةت ظارقعلعق بولسذن مذسذلمانالرنعث ظأزلعرعنعث كىح ـ قذؤةتلعرعنع
دىشمةنلةرضة كأرسعتعشع سىننةتتذر .حىنكع صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالممذ بذ
ظعشنع مةككعنع صةتهع قعلغان يعلع قعلغان ظعدع .ظأرؤة ظعبنع زذبةير بذ هةقتة
دادعسعنعث مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ :صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث
(مةككعنع صةتهع قعلعش ظىحىن) يولغا حعققانلعق خةؤعرع قذرةيشلةرضة يئتعص
باردع .شذنعث بعلةن ظةبذسذفيان ،هةكعم ظعبنع هعزام ؤة بةدعل ظعبنع ؤةرةقا
صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث خةؤعرعنع تعث ـ تعثالش ظىحىن (مةككعنعث
سعرتعغا) حعقعص <مةررة زةهران (ياكع ظذممذ زةهران)> دئضةن يةرضة كئلعدذ.
دةل شذ حاغدا ظذالر ظذ يةردة خذددع ظةراصات كئحعسع يئقعلعدعغان ظوتالردةك
(بعر نةححة يةرضة) يئقعلغان ظوتالرنع كأرعدذ .ظةبذسذفيان :بذ نئمة ظعش؟
بذالر خذددع ظةراصات كئحعسع يئقعلعدعغان ظوتالردةك ظوتالرغذ! دئدع .بةدعل
ظعبنع ؤةرةقا :بذالر ظةمرع جةمةتعنعث ياققان ظوتلعرعدذر ،دئدع .ظةبذسذفيان:
ظةمرع جةمةتعنعث ظوتلعرع بذالردعن ظاز بولعدذ ،دئدع .ظذ ظىح كعشعنع
صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث قوغدعغذحعلعرع كأرىص قئلعص ظذالرنع تذتذص
صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث ظالدعغا ظئلعص كةلدع .ظةبذسذفيان مذسذلمان
بولدع .ظةبذسذفيان (مةككعضة قايتعص كئتعش ظىحىن) ماثماقحع بولغاندا،
صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم ظابباسقا« :سةن ظةبذسذفياننع تاغنعث تار يئرعدة
توختعتعص تذرغعن ،ظذ (ظذ يةردعن ظأتكةن) مذسذلمانالر قوشذنعنع كأرسذن»
دئدع .ظابباس (اهلل تاظاال ظذنعثدعن رازع بولسذن!) شذنداق قعلدع .صةيغةمبةر
ظةلةيهعسساالم بعلةن بعللة كةلضةن مذسذلمانالر قوشذنلعرع بألىك ـ بألىك
بولذص ظةبذسذفياننعث ظالدعدعن ظأتىشكة باشلعدع .ظةبذسذفياننعث ظالدعدعن
((( سىرة ظالع ظعمران  173ــــ  174ـ ظايةتلةر.
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بعر قوشذن ظأتعؤئدع ،ظذ :بذالر كعملةر؟ دئدع .هةزرعتع ظابباس ظذنعثغا:
بذالر غعصار جةمةتعدذر ،دئدع .ظةبذسذفيان :مةن بعلةن غعصارعالرنعث نئمة
ظعشع بار؟ (يةنع بعزنعث ظارعمعزدا هئحقانداق ظعش يوق ظعدع .نئمة ظىحىن
ظذالر بعز بعلةن ظورذش قعلماقحع بولذص كةلدع؟ دئمةكحعدذر) ،دئدع .ظاندعن
جذهةينة جةمةتع ظأتتع .ظةبذسذفيان يذقعرعدعكع سأزعنع تةكرارلعدع .ظاندعن
سةظعد ظعبنع هذزةيم جةمةتع ظأتتع .ظةبذسذفيان سأزعنع يةنة تةكرارلعدع.
ظاندعن سذلةيم جةمةتع ظأتتع .ظةبذسذفيان سأزعنع يةنة تةكرارلعدع .ظاندعن
ظةبذسذفيان ظذنعثدةك بعر قوشذننع كأرىص باقمعغان بعر بألىك قوشذن كةلدع.
ظةبذسذفيان :بذالر كعملةر؟ دئدع .هةزرعتع ظابباس :ظذالر ظةنسارالر ،دئدع.
ظةنسارالرنعث بئشع سةظعد ظعبنع ظذبادة ظعدع .ظةنسارالر قوشذنعنعث تذغع
ظذنعثدا ظعدع .سةظعد ظعبنع ظذبادة (ظةبذسذفياننعث ظذدذلعغا كةلضةندة)
ظذنعثغا :ظةي ظةبذسذفيان! بذ ضىن ظألىم كىنعدذر .بذ ضىن كةبعدة ظذرذش
قعلعش هاالل قعلعنغان كىندذر ،دئدع .ظةبذسذفيان :ظةي ظابباس! بذ ،ظذرذغ
ـ تذغقان ؤة بالعؤاقعلعرعمعزنعث بئشعغا كةلضةن ظئغعر كىن بولذص ،بذ كىندة
ظذالرغا ياردةم قعلعش خوش كىرىلعدعغان كىندذر ،دئدع .ظةث ظاخعردا ،ظعحعدة
صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم ؤة ظذنعث ساهابعلعرع بار بعر بألىك قوشذن كةلدع.
بذ قوشذن (شذ كئحعدعكع) قوشذنالرنعث ظعحعدة ظادةم سانع ظةث ظاز بولغان
قوشذن ظعدع .بذ قوشذننعث تذغع زذبةير ظعبنع ظاؤامدا ظعدع .صةيغةمبةر
ظةلةيهعسساالم ظةبذسذفياننعث ظذدذلعغا كةلضةندة ،ظةبذسذفيان ظذنعثغا:
سئنعث سةظعد ظعبنع ظذبادعنعث دئضةن سأزعدعن خةؤعرعث بارمذ؟ دئدع.
صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم ظذنعثغا« :سةظعد ظعبنع ظذبادة نئمة دئدع؟»
دئدع .ظةبذسذفيان :ظذ ،مذنداق ـ مذنداق ضةصلةرنع قعلدع ،دئدع .صةيغةمبةر
ظةلةيهعسساالم« :سةظعد خاتالعشعصتذ .بذ ضىن اهلل تاظاال كةبعنع ظذلذغاليدعغان
ؤة كةبعضة يذصذق يئصعلعدعغان ضىندذر» دئدع ؤة تذغعنع <هذجذن> دئضةن
(((
يةرضة قاداشقا بذيرعدع.
ظعبنع ظعسهاق ،صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث تةرجعمعهالعدا شذ كئحعدة
مذسذلمانالرنعث ظون معث يةرضة ظوت ياققانلعقعنع بايان قعلعدذ.
شذنعثدةك صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم يةنة شاظعر ساهابعالرنع
قذرةيشلةرنعث مةنعؤعياتعنع ظاجعزالشتذرذش ظىحىن قذرةيشكة تةنة قعلعص
((( ظعمام بذخارع رعؤايعتع.
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شعظعر ظوقذشقا بذيرذيتتع((( .بذ هةقتة ظاظعشة (اهلل تاظاال ظذنعثدعن رازع
بولسذن!) مذنداق دةيدذ :صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم« :قذرةيشكة قارشع
تةنة شعظعر ظوقذثالر .حىنكع شعظعر ظذالرغا ظوقيا بعلةن ظذرغاندعنمذ ظئغعر
كئلعدذ» دةص ظعبنع راؤاهةضة ظادةم ظةؤةتعص (حاقعرتعص كئلعص) ظذنعثغا:
«(قذرةيشكة قارشع) تةنة شعظعر ظوقذغعن» دةيدذ .شذنعث بعلةن ظعبنع
راؤاهة ظذالرغا قارشع تةنة شعظعر ظوقذيدذ .صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم ظذنعث
ظوقذغان شعظعرعضة رازع بولمايدذ .كئيعن صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم كةظعب
ظعبنع مالعككا ظادةم ظةؤةتعدذ .كئيعن صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم هةسسان
ظعبنع سابعتقا ظادةم ظةؤةتعدذ .ظةلحع هةسساننعث يئنعغا كعرضةن ؤاقتعدا،
هةسسان :سعلةرضة ظأزعنعث قويرذقع بعلةن ظذرذدعغان بذ شعرغا (ظأزعنع
دئمةكحع بولذشع مذمكعن) ظادةم ظةؤةتعدعغاننعث ؤاقتعمذ كئلعصتذ،
دةص تعلعنع حعقعرعص تعلعنع هةرعكةتلةندىرىشكة باشالص صةيغةمبةر
ظةلةيهعسساالمغا :سئنع هةق بعلةن صةيغةمبةر قعلعص ظةؤةتكةن زاتنعث نامع
بعلةن قةسةم قعلعمةنكع ،مةن ظذالرنع تعلعم بعلةن خذددع تعرعنع تعلغاندةك
تعلعؤاتعمةن ،دئدع .صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم ظذنعثغا« :ظالدعرعمعغعن،
ظةبذبةكعر قذرةيشلةرنعث نةسةبلعرعنع ظةث ياخشع بعلعدعغان ظادةم ،مئنعث
نةسةبعممذ قذرةيشلةرضة تذتذشعدذ ،ظةبذ بةكعر ساثا مئنعث نةسةبعمنع
حعقعرعص بةرسذن» دئدع((( .شذنعث بعلةن هةسسان ظةبذبةكعرنعث قئشعغا
كئلعص ظاندعن تةكرار صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث قئشعغا قايتعص كةلدع
ؤة صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمغا :ظع اهلل نعث صةيغةمبعرع! ماثا نةسةبعثنع
حعقعرعص بةردع .سئنع هةق بعلةن صةيغةمبةر قعلعص ظةؤةتكةن زاتنعث نامع
بعلةن قةسةم قعلعمةنكع ،مةن سئنع قةرةيشلةرنعث ظعحعدعن خذددع قعل
خعمعردعن حعقعرؤئلعنغاندةك حعقعرؤالعمةن ،دئدع(((.
ظاظعشة (اهلل تاظاال ظذنعثدعن رازع بولسذن!) مذنداق دةيدذ :مةن
صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث هةسسةنضة« :سةن اهلل ؤة ظذنعث صةيغةمبعرعنع
مذداصعظة قعلغان مذددةت ظعحعدة جعبرعظعل ساثا كىح ـ قذؤؤةت بئرعص تذرعدذ»
((( كاصعرالر مذسذلمانالرغا تةنة قعلعص شعظعر ظوقذغان ظعدع .مذسذلمانالر صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث قئشعغا شعكايةت قعلعص
كةلدع .شذنعث بعلةن صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم مذسذلمان شاظعرالرنع كاصعرالرغا تةنة قعلعص شعظعر ظوقذشقا بذيرذغان .ت.
((( يةنع مئنعث نةسةبعممذ قذرةيشلةرضة تذتذشعدذ ،سةن قذرةيشلةرنعث نةسةبعضة نةتة قعلعمةن ،دةص مئنعث نةسةبعمضة تةنة قعلعص
سالما ،هةتتا سعنعث مئنعث نةسةبعمضة تةنة قعلعص سالماسلعقعث ظىحىن ظةبذبةكعر ساثا مئنعث نةسةبعمنع حعقعرعص بةرسذن .ت.
((( يةنع مةن سئنعث نةسةبعثغا هةرضعزمذ تعل تةككىزىص سالمايمةن .ت.
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دئضةنلعكعنع ظاثلعغان ظعدعم.
ظاظعشة (اهلل تاظاال ظذنعثدعن رازع بولسذن!) مذنداق دةيدذ :مةن
صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث« :هةسسان كاصعرالرغا تةنة شعظعر ظوقعدع.
شذنعث بعلةن ظذ (مأمعنلةرنع) راهةتلةندذردع ؤة (ظأزعمذ) راهةتلةندع»
دئضةنلعكعنع ظاثلعغان ظعدعم .يةنع هةسساننعث ظوقذغان شعظعرع بعلةن
مأمعنلةر راهةتلةندع ؤة ظعسالمنع ؤة مذسذلمانالرنع مذداصعظة قعلغانلعقع
ظىحىن ظأزعمذ راهةتلةندع.
صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم ظأمرة هةجنعث قازاسعنع((( قعلعش ظىحىن
مةككعضة كعرضةن ؤاقتعدا ،صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث ظالدعدا ظابدذلاله
ظعبنع راؤاهة (اهلل تاظاال ظذنعثدعن رازع بولسذن!):
ظع كاصعر ظةؤالدلعرع! ظذنعث يولعنع بذشذتعثالر.
بىضىن سعلةر بعلةن قذرظاننعث مأهكةم ظايعتعضة ظاساسةن ظذرذش
قعلعمعز.
ظذ شذنداق بعر ظذرذشكع ،باشالرنع ظورنعلعرعدعن ظايرعدذ.
دوستالرغا دوستالرنع ظذنذتتذرعدذ.
دةص شعظعر ظوقذص ماثاتتع .ظذنعثغا ظأمةر (اهلل تاظاال ظذنعثدعن رازع
بولسذن!) ظع ظابدذلاله ظعبنع راؤاهة! صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث ظالدعدعمذ
شعظعر ظوقذص ماثامسةن؟ دئدع .صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم ظأمةرضة« :ظع
ظأمةر! ظذنع شعظعر ظوقذغعلع قويغعن .حىنكع شعظعر ظذالرنعث ظعحعدة ظوقيا
(((
ظئتعلغاندعمذ تئز تةسعر بئرعدذ» دئدع.
قومانداننعث جةث مةيدانعدا ظةسكةرلعرعنع باتذرلذق قعلعشقا
حاقعرعشع ،ظذالرنع ظذرذشقا رعغبةتلةندىرىشع ،ظذالرنع قذربان بولذشقا ؤة
(جةث مةيدانعدعن) حعقعص كةتمةي مذستةهكةم تذرذشقا حاقعرعشع ؤة ظذالرغا
اهلل تاظاال شةهعدلةرضة ظاتا قعلغان جةننةتتعكع ظئسعل هاياتالرنع ،ظالعي
ظورذنالرنع ؤة مةرتعؤعلةرنع ظارزذ قعلدذرذشع الزعم .اهلل تاظاال شةهعدلةر
هةققعدة مذنداق دئدع» :اهلل نعث يولعدا شئهعت بولغانالرنع ظألىك دةص
((( ظذ هذدةيبعية يعلعسع قعاللمعغان ظأمرعنعث قازاسع ظعدع .ت.
((( بذ هةدعسنع تعرمعزعي ؤة نةساظعي رعؤايةت قعلدع.
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ضذمان قعلمعغعن ،بةلكع ظذالر تعرعك بولذص ،اهلل نعث دةرضاهعدعكع رعزعقتعن
بةهرعمةن قعلعنعدذ (يةنع جةننةتنعث نئمةتلعرعدعن ظةتعضةن  -ظاخشامدا
مةثضىلىك رعزعقالندذرذص تذرذلعدذ) .ظذالر اهلل نعث ظأزلعرعضة بةرضةن صةزلعدعن
خذرسةندذر ،ظأزلعرعنعث ظارقعسعدعن تئخع يئتعص كةلمعضةن (يةنع شئهعت
بولماي تعرعك قالغان) قئرعنداشلعرعغا (ظاخعرةتتة) نة قورقذنح( ،دذنيادعن
ظايرعلغانلعقعغا) نة قايغذ يوق ظعكةنلعكع بعلةن خذش خةؤةر بئرعشنع تعلةيدذ.
ظذالر اهلل تةرعصعدعن بئرعلضةن نئمةت ؤة صةزلنع ،مأمعنلةرنعث ظةجرعنع اهلل
نعث بعكار قعلعؤةتمةيدعغانلعقع بعلةن خذش خةؤةر بئرعشعنع تعلةيدذ(((«
صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم ساهابعالرغا ظذرذش باشلعنعشتعن ظعلضعرع
ظذرذش مةيدانعدا مذستةهكةم تذرذش هةققعدة تةشؤعق قعالتتع .بذ هةقتة
ظابدذلاله ظعبنع ظةبذظةؤصا (اهلل تاظاال ظذنعثدعن رازع بولسذن!) مذنداق
دةيدذ :صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم كعشعلةرضة تةشؤعق قعلعص مذنداق دئدع:
«ظع خااليعق! دىشمةنلةر بعلةن ظذحرعشعشنع ظىمعد قعلماثالر .اهلل دعن
خاتعرجةملعك سوراثالر .ظةضةر دىشمةنلةرضة ظذحراشساثالر ،حعداملعق
بولذثالر .بعلعثالركع ،جةننةت قئلعحعثالرنعث سايعسع ظاستعدا ،دئدع .ظاندعن
صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم :كعتابنع حىشىرىص بةرضىحع ،بذلذتالرنع ماثدذرذص
بةرضىحع ،قوشذنالرنع هاالك قعلغذحع ظع اهلل! ظذالرنع هاالك قعلغعن ،ظذالرغا
قارشع بعزضة ياردةم ظاتا قعلغعن» دةص دذظا قعلدع .صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم
خذددع هذدةيبعيةدة قعلغعنعدةك بةزع ظةهؤالالردا ساهابعالردعن ظذالرنعث
جةث مةيدانعدعن قئحعص كةتمةسلعكعضة ياكع كاصعرالر بعلةن ظذرذش قعلعص
ظألىشكة بةيظةت ظاالتتع .اهلل تاظاال صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث ساهابعالردعن
هذدةيبعيةدة ظالغان بةيظةتعنع بايان قعلعص مذنداق دئدع» :اللة مأمعنلةردعن
هةقعقةتةن رازع بولدع( ،ظع مذهةممةد!) ظأز ؤاقتعدا ظذالر (هذدةيبعيعدة)
دةرةخ (سايعسع) ظاستعدا ساثا بةيظةت قعلدع .اللة ظذالرنعث دعلعدعكعنع
(يةنع راستلعق بعلةن ؤاصانع) بعلعدذ ،اللة ظذالرغا (ظذالر بةيظةت قعلعؤاتقاندا)
تةمكعنلعك حىشىرىص بةردع ؤة ظذالرنع يئقعن غةلعبة (يةنع خةيبةرنعث صةتهع
قعلعنعشع) بعلةن ؤة ظذالر ظالعدعغان نىرغىن غةنعمةتلةر بعلةن مذكاصاتلعدع.
اللة غالعصتذر ،هئكمةت بعلةن ظعش قعلغذحعدذر(((«
((( سىرة ظالع ظعمران  169ــــ  171ـ ظايةتكعحة.
((( سىرة فةتهع  18ــــ  19ـ ظايةتلةر.
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سةلعمة ظعبنع ظةكؤة (اهلل تاظاال ظذنعثدعن رازع بولسذن!) ظأزعنعث
صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمغا كاصعرالر بعلةن ظذرذش قعلعص ظألىشعضة بةيظةت
بةرضةنلعكعنع خةؤةر بةرضةن.
ظةنةس (اهلل تاظاال ظذنعثدعن رازع بولسذن!) ظةنسارالر خةندةك كىنع
مذنداق دئضةن ظعدع:
بعز مذهةممةدكة بةيظةت بةردذق .هايات بولغان مذددةت ظعحعدة مةثضى
بعللة جعهاد قعلعشقا.
صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم ظذالرنعث بذ سأزلعرعضة جاؤاب بئرعص مذنداق
دةيتتع :ظع اهلل! ظاخعرةتنعث هاياتعدعن باشقا هايات يوق .سةن ظةنسار ؤة
مذهاجعرالرنع ظةزعز قعلغعن.
كاصعرالر بعلةن تذنجع قئتعم ظذحراشقاندا سةؤر قعلعش ؤة
مذستةهكةم تذرذشنعث بايانع

كاصعرالر بعلةن تذنجع قئتعم ظذحراشقاندا سةؤر قعلعش ؤة مذستةهكةم
تذرذش كاصعرالر ظىستعدعن غةلبة قعلعشنعث مذهعم سةؤةبلعرعنعث بعرعدذر.
كاصعرالر بعلةن تذنجع قئتعم ظذحراشقاندا سةؤر قعلعش ؤة مذستةهكةم تذرذش
اهلل تاظاال ظأزعنعث» :ظع مأمعنلةر! كاصعرالرنعث هذجذمعغا دذح كةلضةن
حئغعثالردا ،ظذالرغا ظارقاثالرنع قعلماثالر (يةنع قاحماثالر)(((«دئضةن
ظايعتعدة بذيرذص كةلضةن ظعشتذر .يةنع ظذالر سان جةهةتتة حعق ؤة تةييارلعقع
ظعلغار بولغان تةقدعردعمذ سعلةر ظذالردعن يئثعلعص ظارقاثالرنع قئلعص
قاحماثالر.
شذنعث ظىحىن تةجرعبعلعك قوماندان هةتتا دىشمةن ظةسكةرلةرنعث
دعللعرعغا ظةندعشة ؤة قورقذنح سئلعش ،ظذالرنعث سةصلعرعدة قااليمعقانحعلعق
ؤة هذدذقذش صايدا قعلعش ظىحىن دىشمةن بعلةن تذنجع قئتعم ظذحراشقان
ؤاقتعدا ،ظذالرغا بارلعق كىح ـ قذؤؤعتع بعلةن هذجذمغا ظأتعدذ .حىنكع
دىشمةن بعلةن تذنجع قئتعم ظذحراشقان ؤاقتعدا مذستةهكةم تذرذش كأصعنحع
(((

سىرة ظةنفال  15ـ ظايةت.
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ؤاقتعدا اهلل تاظاالنعث تةقدعرع بعلةن ظذرذشنعث نةتعجعسعنع بعكعتعدذ .شذثا
دىشمةن بعلةن تذنجع قئتعم ظذحراشقان ؤاقتعدا مذستةهكةم تذرذش ظذرذش
ظعشلعرعدا بةك مذهعم ظعشتذر .شذنعث ظىحىن اهلل تاظاال دىشمةننعث ظالدعدا
مذستةهكةم تذرالمعغان ظادةملةرضة ظةث قاتتعق ظازاب بئرعدعغانلعقعنع بايان
قعلعص مذنداق دئدع» :ظع مأمعنلةر! كاصعرالرنعث هذجذمعغا دذح كةلضةن
حئغعثالردا ،ظذالرغا ظارقاثالرنع قعلماثالر (يةنع قاحماثالر) .كعمكع قايتا
ظذرذشذش ياكع (ياردةم تعلةش) ظىحىن مذسذلمانالر جاماظةسعضة قوشذلذش
مةقسعتعدة بعر تةرةصكة يأتكعلعش قعلماستعن ،بةلكع دىشمةنضة ظارقعسعنع
قعلعدعكةن (يةنع قاحعدعكةن) ،ظذ هةقعقةتةن اهلل نعث غةزعصعضة ظذحرايدذ،
ظذنعث جايع دوزاخ بولعدذ .دوزاخ نئمعدئضةن يامان جاي!(((«يةنع قانداق
ظةهؤال ظاستعدا بولسا بولسذن دىشمةننعث ظالدعدعن قئحعش توغرا ظةمةس.
لئكعن دىشمةننعث ظالدعدعن قئحعص قايتا هذجذمغا ظأتىش ظىحىن ،ياكع
دىشمةنضة قاتتعق بعر زةربة بئرعش مةقسعتع بعلةن قاحقاندةك كأرىنىص ظذنع
ظالداص بعر يةرضة ظئلعص كئلعش ظىحىن بولسا توغرا بولعدذ .حىنكع ظذرذشتا
دىشمةنضة تاكتعكا ظعشلعتعص ظذالرنع ظالداش توغرا ؤة يولغا قويذلغان
بعر ظعشتذر .بذ هةقتة صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم« :ظذرذش تاكتعكعدذر»
(((
دئضةن.
شذنعثدةك يةنة خذددع خالعد ظعبنع ؤةلعد (اهلل تاظاال ظذنعثدعن رازع
بولسذن!) قعلغاندةك باشقا بعر يةردة ظذرذش قعلعؤاتقان ؤة ياردةمضة
ظئهتعياجع بار بعر مذسذلمان قوشذننعث سئصعغا قئتعلعش ظىحىن ظذرذشنع
تاشالص دىشمةننعث ظالدعدعن قايتعص حعقعش توغرعدذر .خالعد ظعبنع ؤةلعد
(اهلل تاظاال ظذنعثدعن رازع بولسذن!) ظعراقتا صارعسالر (يةنع هازعرقع
ظعرانلعقالر) بعلةن ظذرذش قعلعؤاتقان ظعدع .ظذنع خةلعصة ظةبذبةكعر (اهلل
تاظاال ظذنعثدعن رازع بولسذن!) ظذ يةردعكع ظذرذشنع تاشالص شامدا ظذرذش
قعلعؤاتقان مذسذلمانالرنعث سئصعغا قئتعلعشقا بذيرذيدذ .شذنعث بعلةن خالعد
ظعبنع ؤةلعد (اهلل تاظاال ظذنعثدعن رازع بولسذن!) ظةبذبةكعرنعث بذيرذقعغا
بويسذنذص ظةسكةرلعرع بعلةن شامدا ظذرذش قعلعؤاتقان مذسذلمانالرنعث
سئصعغا قئتعلعش ظىحىن ظعراقتعكع ظذرذشنع تاشالص قايتعص كئلعدذ.
(((
(((

سىرة ظةنفال  15ــــ  16ـ ظايةتلةر.
ظعمام بذخارع ؤة ظعمام مذسلعم رعؤايعتع.
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رةتلعك حئكعنعش
مةزكذر ظايةتنعث مةنعسعدعن :يذقعرعدا بايان قعلعنغان هالةتلةردة
يةنع قايتا ظذرذشذش ياكع ياردةم تعلةش ظىحىن مذسذلمانالر جاماظةسعضة
قوشذلذش مةقسعتعدة دىشمةن ظالدعدعن حئكعنعشكة مةجبذر بولذص قئلعص،
ظةسكةرلعرعنع قايتا رةتلةص حعقعص دىشمةنضة ظعككعنحع قئتعم قايتا هذجذم
قعلعش ظىحىن دىشمةن ظالدعدعن رةتلعك هالدا حئكعنعص مذسذلمانالرنعث
باشلعقعنعث يئنعغا قاحقان ظادةم كأزدة تذتذلعدذ ،دئيعش مذمكعن .شذنعث
ظىحىن بةزع تةصسعرشذناسالر« :اهلل تاظاالنعث(» :ياردةم تعلةش) ظىحىن
مذسذلمانالر جاماظةسعضة قوشذلذش مةقسعتعدة« دئضةن ظايعتعدعن
صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمغا ؤة ظذنعث ساهابعلعرع تةرةصكة قاحقان كعشع
مةقسةت قعلعنعدذ ،شذنعثدةك يةنة ظذ ظايةتتعن بذضىنكع كىندة باشلعقع ؤة
سةبداشلعرع تةرةصعضة قاحقان كعشعمذ مةقسةت قعلعنعدذ» دئدع .حىنكع
ساهابعالر (اهلل تاظاال ظذالردعن رازع بولسذن!) مذ مذتة ظذرذشعدا مذشذنداق
هالدا دىشمةن ظالدعدعن حئكعنعص حعققان .ساهابعالر (اهلل تاظاال ظذالردعن
رازع بولسذن!) مةزكذر ظذرذشتا سانع  100معثدعن ظارتذق بعر توص رذم
ظةسكةرلعرعضة دذح كئلعص قالعدذ .ظذ ظذرذشتا ساهابعالرنعث سانع ظىح معث
ظعدع .شذنداق بولسعمذ ساهابعالر رذم ظةسكةرلعرع بعلةن ظذرذش قعلعدذ
ؤة تاكع ساهابعالرنعث ظىح دانة قوماندانع :جةظصةر ظعبنع ظةبذتالعب ،زةيد
ظعبنع هارعس ؤة ظابدذلاله ظعبنع راؤاهة قاتارلعقالر شةهعد قعلعنعص كةتكةنضة
قةدةر ساهابعالر (اهلل تاظاال ظذالردعن رازع بولسذن!) رذم ظةسكةرلعرع ظالدعدا
مذستةهكةم تذرذص ظذرذشنع داؤام قعلعدذ .مةزكذر ظىح قوماندان شةهعد
قعلعنعص كةتكةندعن كئيعن قوماندانلعقنع خالعد ظعبنع ؤةلعد تاصشذرذص
ظالعدذ .خالعد ظعبنع ؤةلعد (اهلل تاظاال ظذنعثدعن رازع بولسذن!) ساهابعالرنع
دىشمةن ظالدعدعن رةتلعك هالدا حئكعندىرىص ساق ـ ساالمةت مةدعنعضة
قايتذرذص كئلعدذ .ظذالر مةدعنعضة قايتعص كةلضةن ؤاقتعدا كعشعلةر ظذالرنعث
بئشعغا تذصا حئحعشقا ؤة :ظع قاحقذحعالر! اهلل تاظاالنعث يولعدعن قئحعص
كةلدعثالر ،دئيعشكة باشاليدذ .صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم« :ظذالر قاحقذحع
ظةمةس .لئكعن سعلةر (يةنع ظةسكةرلةرنع دئمةكحع) اهلل تاظاال خالعسا تةكرار
ظذرذشقا ظأتكىحعلةردذرسعلةر» دئدع.
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ظعبنع ظأمةر (اهلل تاظاال ظذنعثدعن رازع بولسذن!) مذنداق دةيدذ« :مةن
صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم ظةؤةتكةن بعر قوشذننعث ظعحعدة بار ظعدعم .كعشعلةر
قئحعش ظىحىن هةر تةرةصكة يىضىرعشتع .مةنمذ شذالرنعث ظعحعدة بار ظعدعم.
ظاندعن بعز :بعز ظذرذشتعن قاحتذق ؤة اهلل نعث غةزعصعضة ظذحرعغان هالدا
قايتذق ،بعز ظةمدع قانداق قعلعمعز؟ دئيعشتذق .كئيعن بعز مةدعنعضة بئرعص
بذ كئحعنع ظأتكىزضةندعن كئيعن ظأزلعرعمعزنع صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمغا
كأرسةتسةك ،ظةضةر بعزنعث (ظأتكىزضةن بذ خاتالعقعمعزغا) تةؤبة بولسا تةؤبة
قعلساق ،ظةضةر تةؤبة بولمعسا( ،كاصعرالر بعلةن ظذرذش قعلعش ظىحىن) قايتا
كةلسةك ،دئيعشعص (مةدعنعضة قاراص ماثدذق) ،بعز مةدعنعضة بامدات نامعزعدعن
ظازراق بذرذن يئتعص كةلدذق .صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم حعقعص« :بذ ظادةملةر
كعملةر؟» دئدع .بعز« :ظذرذشتعن قئحعص كةلضةنلةر» دئدذق .صةيغةمبةر
ظةلةيهعسساالم« :ظذنداق ظةمةس .ظةكسعحة سعلةر قايتا هذجذمغا ظأتعدعغان
ظادةملةرسعلةر .مةن (قوشذلذش ظىحىن تةرعصعضة قئحعشقا بولعدعغان)
سعلةرنعث مذسذلمانالر جاماظةتعثالردذرمةن .مةن مذسذلمانالرنعث (قوشذلذش
ظىحىن تةرعصعضة قئحعشقا بولعدعغان) مذسذلمانالر جاماظةسعدذرمةن» دئدع.
شذنعث بعلةن بعز صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث قئشعغا كئلعص ظذنعث قولعنع
سأيدذق ،ظاندعن صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم بعزضة اهلل تاظاالنعث» :كعمكع قايتا
ظذرذشذش ياكع (ياردةم تعلةش) ظىحىن مذسذلمانالر جاماظةسعضة قوشذلذش
مةقسعتعدة بعر تةرةصكة يأتكعلعش قعلماستعن ،بةلكع دىشمةنضة ظارقعسعنع
قعلعدعكةن (يةنع قاحعدعكةن) ،ظذ هةقعقةتةن اهلل نعث غةزعصعضة ظذحرايدذ«
((( (((
دئضةن ظايعتعنع ظذقذص بةردع .
ظذرذشتا غةلبعنع قازاندذرعدعغان ظةث مذهعم ظامعل بولسا ،خذددع
صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث« :سةؤر مذسعبةتنعث بئشعدا بولذشع
كئرةك»(((دئضعنعضة ظوخشاش دىشمةن بعلةن تذنجع قئتعم ظذحراشقان ؤاقتعدا
دىشمةن ظالدعدا حئكعنمةي مذستةهكةم تذرذشتذر.
يذقعرعدعكع ظايةتتة بايان قعلعص ظأتىلضةن قايتا ظذرذشذش ياكع ياردةم
تعلةش ظىحىن مذسذلمانالر جاماظةسعضة قوشذلذش مةقسعتعدة قئحعشتعن ظعبارةت
((( يةنع صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم سعلةر ياردةم تعلةش ظىحىن مذسذلمانالر جاماظةسعضة قوشذلذش مةقسعتعدة قاحقان كعشعلةردذرسعلةر،
دئمةكحعدذر .بذ مةقسةت بعلةن قاحقانالر اهلل تاظاالنعث غةزعصعضة ظذحرعمايدذ .ت.
((( ظعمام ظةهمةد ،ظةبذداؤذد ؤة تعرمعزعي قاتارلعقالر رعؤايعتع.
((( ظعمام مذسلعم رعؤايعتع.
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ظعككع هالةتتعن باشقا هالةتلةردة ظذرذش مةيدانعدعن حئكعنعص حعقعش توغرا
ظةمةس .ظذرذش مةيدانعدعن حئكعنعص حعققان ؤاقتعدا هةتتا قايتا هذجذمغا
ظأتىش ؤة ظذرذشنع قايتعدعن باشالش ظىحىن حئكعنعشنعث رةتلعك بولذشع
الزعم .ظةمما حئكعنعش بعرةر مةقسةت ظىحىن ياكع رةتلعك بولماستعن هةر
ظةسكةر ظأزعنعث كاللعسع بويعحة بولسا ،بذ هالدا ظذ حئكعنعش اهلل تاظاالنعث:
»بةلكع دىشمةنضة ظارقعسعنع قعلعدعكةن (يةنع قاحعدعكةن) ،ظذ هةقعقةتةن
اهلل نعث غةزعصعضة ظذحرايدذ ،ظذنعث جايع دوزاخ بولعدذ .دوزاخ نئمعدئضةن
يامان جاي!(((«دئضةن ظايعتعدة بايان قعلعص ظأتىلضةن هارام قعلعنغان قئحعش
هئسابلعنعدذ .ظعبنع كةسعر (اهلل تاظاال ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!) بذ ظايةتنعث
مةنعسع هةققعدة مذنداق دئدع :ظذرذشتعن قئحعش مةزكذر سةؤةبلةردعن بعرةر
سةؤةب ظىحىن بولمعسا هارامدذر ؤة حوث ضذناهالردعن هئسابلعنعدذ .بذ هةقتة
ظعمام بذخارع ؤة مذسلعم ظةبذهذرةيرع (اهلل تاظاال ظذنعثدعن رازع بولسذن!) نعث
مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ :صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم« :ظادةمنع
هاالك قعلغذحع يةتتة تىرلىك ظعشتعن ساقلعنعثالر» دئدع .ساهابعالر :ظع
اهلل نعث صةيغةمبعرع! ظذالر قايسعالر؟ دةص سورعدع .صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم:
«اهلل تاظاالغا شئرعك كةلتىرىش ،سئهعرضةرلعك قعلعش ،اهلل ظألتىرىشنع هارام
قعلغان جاننع ناهةق ظألتىرىش ،جازانعنع يئيعش ،يئتعمنعث مئلعنع يئيعش،
ظذرذش مةيدانعدعن قئحعش ؤة ظعصصةتلعك ؤة صاك مأمعن ظايالالرغا تأهمةت
حاصالش قاتارلعقالردذر» دةص جاؤاب بةردع.
ساهابعالرنعث مذستةهكةم تذرذشلعرع
شذنع بعلعشعمعز كئرةككع ،ساهابعالر (اهلل تاظاال ظذالردعن رازع
بولسذن!) ظذرذشقا كعرضةن هةر بعر ظذرذش مةيدانعدا دىشمةنلةردعن سان
جةهةتتة بةك ظاز ؤة تةييارلعق جةهةتتة بةك تأؤةن ظعدع .ظذالر شذنداق
هالةتتة ؤة دىشمةنلعرعنعث سانع نةححة هةسسة ظىستىن بولغان تةقدعردة
بولسعمذ دىشمةنلعرعنعث ظالدعدا مذستةهكةم تذرذشقا بذيرذلغان ظعدع .اهلل
تاظاال بذ هةقتة مذنداق دئدع» :ظع صةيغةمبةر! مأمعنلةرنع (مذشرعكالر
بعلةن) ظذرذش قعلعشقا رعغبةتلةندىرضعن ،ظةضةر سعلةردة حعداملعق  20ظادةم
((( سىرة ظةنفال  16ـ ظايةتنعث بعرقعسمع.

92

جىھادنىڭ بايانى

بولعدعغان بولسا( ،دىشمةندعن)  200نع يئثةلةيدذ؛ ظةضةر سعلةردة (حعداملعق)
 100ظادةم بولعدعغان بولسا ،كاصعرالردعن  1000نع يئثةلةيدذ؛ حىنكع ظذالر
(جاهعل) قةؤم بولذص( ،اهلل نعث هئكمعتعنع) حىشةنمةيدذ(((« كئيعن اهلل
تاظاال ظذالردعن بذ بذيرذقنع بعر ظاز يةثضعللعتعص بةردع .حىنكع ظعسالم دعنع
رةهمةت ؤة قعيعنحعلعق ظةمةس بةلكع ظاسانحعلعق ظئلعص كئلعدعغان دعندذر.
اهلل تاظاال ظذالردعن ظذ بذيرذقنع يةثضعللعتعص مذنداق دئدع» :اهلل ظةمدع
سعلةرنعث (يىكىثالرنع) يئنعكلةتتع ،سعلةرنعث ظاجعزلعقعثالرنع بعلدع،
ظةضةر سعلةردة حعداملعق  100ظادةم بولعدعغان بولسا( 200 ،دىشمةن) نع
يئثةلةيدذ ،ظةضةر سعلةردة (حعداملعق)  1000ظادةم بولعدعغان بولسا ،اهلل
نعث ظعزنع بعلةن ( 2000دىشمةن) نع يئثةلةيدذ .اهلل حعداملعقالر بعلةن
بعللعدذر(((«
شذنعث ظىحىن صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم خذددع بةدعر ظذرذشعدعمذ
قعلغعنعدةك ساهابعلعرعنع دىشمةنلةر بعلةن ظذحراشقان ؤاقتعدا دىشمةن
ظالدعدا مذستةهكةم تذرذشقا رعغبةتلةندىرةتتع .صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم
بةدعر ظذرذشعدا ظذرذش مةيدانعغا ساهابعالرغا مذنداق دئضةن هالةتتة
حعقتع« :كةثلعكع ظاسمان ـ زئمعنحة كئلعدعغان جةننةت ظىحىن تورذثالر».
ظةنسارعالردعن بولغان ظأمةير ظعبنع هذمام (اهلل تاظاال ظذنعثدعن رازع بولسذن!):
ظع اهلل نعث صةيغةمبعرع! كةثلعكع ظاسمان ـ زئمعنحة كئلعدعغان جةننةتمذ؟
دةص سورعدع .صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم« :هةظة» دةص جاؤاب بةردع .ظذ
ظةنسارع :صاه! صاه! دةص كةتتع .صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم« :صاه! صاه! دةص
كةتتعثغذ؟» دئدع .ظذ :ظع اهلل نعث صةيغةمبعرع! مةن جةننةتكة كعرعشكة
اليعق بولغانالردعن بولذشنع ظىمعد قعلعص شذنداق دئدعم ،دئدع .صةيغةمبةر
ظةلةيهعسساالم« :شةكسعز سةن ظذنعثغا كعرعشكة اليعق بولغانالردعن» دئدع.
ظاندعن ظذ ساهابع ظوقداندعن بعر نةححة تال خورمعالرنع حعقعرعص يةص تذرذص:
مةن ظىحىن بذ خورمعالرنع يةص بولغعحة ياشاش ظذزذن بعر هاياتتذر ،دةص
(((
خورمعالرنع تاشلعؤئتعص مذشرعكالر بعلةن ظذرذش قعلعص شةهعد قعلعندع.
غةلبة قعلعشنعث سةؤةبلعرعنعث بعرع يةنة كىنىمعزدة <سعتراتعضعيلعك>
((( سىرة ظةنفال  65ـ ظايةت.
((( سىرة ظةنفال  66ـ ظايةت.
((( ظعمام مذسلعم رعؤايعتع.
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دةص ظاتعلعدعغان دىشمةننعث مذهعم نوقتعسع بولغان يةرلةرضة زةربة بئرعشكة
ظالدعراشتذر .اهلل تاظاال بذنعثغا ظأزعنعث بذ ظايعتعدة ظعشارةت قعلدع» :اهلل
دعن قورققذحعالردعن بولغان ،اهلل نعث (ظعمان بعلةن تاظةتتعن ظعبارةت) نئمعتعضة
ظئرعشكةن ظعككع ظادةم (يةنع كالب ظعبن يةفذننة بعلةن يذشة ظعبن نذن)
ظذالرغا(« :شةهةرنعث) دةرؤازعسعدعن هذجذم قعلعص كعرعثالر( ،شةهةرنعث)
دةرؤازعسعدعن هذجذم قعلعص كعرسةثالر ،حوقذم غةلعبة قعلعسعلةر ،ظةضةر
اهلل نعث ؤةدة قعلغان ياردعمعضة) ظعشةنسةثالر ،اهلل غا تةؤةككىل قعلعثالر»
دئدع(((« يةنع سعلةر دىشمةنلعرعثالرغا هذجذم قعلعثالر ؤة سعلةر هذجذمنع
ظذالر ساقلعنعدعغان شةهةرنعث دةرؤازعسع بولغان سعتراتعضعيلعك ظورذنغا
قارعتعثالر .ظةضةر سعلةر سعتراتعضعيلعك شذ يةرضة زةربة بعرةلعسةثلةر ؤة ظذ
دةرؤازعنع بذزذص تاشلعيالساثالر ،دىشمةنلعرعثلةر ظىستعدعن غةلبة قعلغان
بولعسعلةر.
غةلبة قعلعشنعث مةنعؤعي سةؤةبلعرع تةؤةككىل قعلعش بعلةن دذظا
قعلعش ظعكةنلعكعنعث بايانع

يذقعرعدا بايان قعلعنغان اهلل تاظاالنعث» :ظةضةر اهلل نعث ؤةدة قعلغان
ياردعمعضة) ظعشةنسةثالر ،اهلل غا تةؤةككىل قعلعثالر» دئدع« دئضةن ظايعتع،
مةنعؤعي سةؤةبلةرنع قعلعشنعثمذ الزعم ظعكةنلعكعنع كأرسعتعص بئرعدذ.
مةنعؤعي سةؤةبلةر بولسا خذددع صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم بةدعر ظذرذشعدا
قعلغاندةك هئحقانداق شئرعكع يوق اهلل غا تةؤةككىل قعلعش ؤة اهلل تاظاالنعث
غةلبة بئرعشعنع ؤة ظذنعث ياردعمعنع تعلةص ظذنعثغا دذظا قعلعشتعن ظعبارةتتذر.
اهلل تاظاال صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث بةدعر ظذرذشعدا دذظا قعلغانلعقع
هةققعدة مذنداق دئدع» :ظأز ؤاقتعدا (دذظا قعلعص) صةرؤةردعضارعثالردعن
ياردةم تعلعدعثالر ،اهلل« :سعلةرضة ظارقعمذ – ظارقا (حىشعدعغان) معث صةرعشتة
بعلةن ياردةم بئرعمةن» دةص دذظايعثالرنع ظعجابةت قعلدع .اهلل سعلةرضة صةقةت
(غةلعبة قعلعدعغانلعقعثالرغا) بعشارةت بئرعش ؤة كأثلىثالرنع ظارام تاصقذزذش
ظىحىنال ياردةم بةردع .ياردةم صةقةت اهلل تةرعصعدعنال كئلعدذ .اهلل هةقعقةتةن
((( سىرة ماظعدة  23ـ ظايةت.
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غالعبتذر ،هئكمةت بعلةن ظعش قعلغذحعدذر(((«
بذ هةقتة ظعبنع ظابباس (اهلل تاظاال ظذنعثدعن رازع بولسذن!) ظأمةر
ظعبنع خةتتاب (اهلل تاظاال ظذنعثدعن رازع بولسذن!) نعث مذنداق دئضةنلعكعنع
رعؤايةت قعلعدذ :بةدعر كىنع صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم مذشرعكالغا قارعدع.
ظذالرنعث سانع  1000ظعدع .ساهابعلعرعنعث سانع بولسا  319ظعدع .صةيغةمبةر
ظةلةيهعسساالم قعبلة تةرةصكة قاراص قولعنع ظعضعز كأتىرىص تذرذص« :ظع اهلل!
ماثا بةرضةن ؤةدةثنع ظةمةلضة ظاشذرساث ،ظع اهلل! ماثا ؤةدة قعلغان نةرسةثنع
بةرسةث ،ظع اهلل! مذسذلمانالردعن بولغان بذ ضذرذه هاالك بولذص كةتسة ،يةر
يىزعدة ساثا ظعبادةت قعلعنمايدذ( .يةنع يةر يىزعدة ساثا ظعبادةت قعلعدعغان
ظادةم قالمايدذ)» دةص صةرؤةردعضارعغا دذظا قعلعشقا باشلعدع .صةيغةمبةر
ظةلةيهعسساالم قولعنع كأتىرىص دذظا قعلعشنع داؤامالشتذرؤةردع ،هةتتا
صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث تونع دولعسعدعن حىشىص كةتتع .ظةبذبةكعر (اهلل
تاظاال ظذنعثدعن رازع بولسذن!) صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث يئنعغا كئلعص
تونعنع ظئلعص صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث دولعسعغا ظارتعص قويدع ؤة :ظع
اهلل نعث صةيغةمبعرع! صةرؤةردعضارعثغا قعلغان دذظايعث ساثا يئتةرلعكتذر.
شةكسعز اهلل تاظاال ساثا بةرضةن ؤةدعسعنع ظةمةلضة ظاشذرذص بئرعدذ ،دئدع.
شذنعث بعلةن اهلل تاظاال» :ظأز ؤاقتعدا (دذظا قعلعص) صةرؤةردعضارعثالردعن
ياردةم تعلعدعثالر ،اهلل« :سعلةرضة ظارقعمذ – ظارقا (حىشعدعغان) معث
صةرعشتة بعلةن ياردةم بئرعمةن» دةص دذظايعثالرنع ظعجابةت قعلدع(((« دئضةن
ظايةتلعرعنع حىشىردع.
دىشمةن ظىستعدعن غةلبة قعلعشنع خالعغان هةرقانداق بعر معللةت
ظةسكةر ؤة قورال ـ ياراق جةهةتتعن تةييارلعقنع صذختا قعلعص ،ماددعي
سةؤةبلةرنع تولذقالص بولغاندعن كئيعن اهلل تاظاالغا يئلعنعص اهلل تاظاالدعن
غةلبة ؤة ياردةم تعلةص دذظا قعلعشع الزعم .بولذصمذ اهلل تاظاال يولعدا جعهاد
قعلعدعغانالرنعث ظذرذش مةيدانعدا كاصعرالر بعلةن ظذحرذشذش ظالدعدا تذرغان
ؤاقتعدا اهلل تاظاالغا قاتتعق يئلعنعص دذظا قعلعشع الزعم .بذ ظورذندا قعلعنغان
دذظانعث ظعجابةت بولذش ظئهتعمالع ناهايعتع كىحلىكتذر .حىنكع ظذرذش
مةيدانع دذظا ظعجابةت بولعدعغان ظورذنالرنعث بعرعدذر .اهلل تاظاال بذ ظورذندا
((( سىرة ظةنفال  9ــــ  10ـ ظايةتلةر.
((( سىرة ظةنفال  9ـ ظايةت.
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صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث قعلغان دذظاسعنع ظعجابةت قعلغان .صةيغةمبةر
ظةلةيهعسساالم ساهابعالرنعث ظأزعنع ظولتذرذص ظذرذشقا قوماندانلعق قعلسذن!
دةص تعكعص بةرضةن حعدعرنعث ظعحعدة ظازراقال ظذخلعغاندعن كئيعن بئشعنع:
«ظع ظةبذبةكعر! ساثا اهلل تاظاالنعث ياردعمع كئلعدذ .بذ جعبرعظعل ظاتنعث
يىضعنعدعن تذتذص ظذنع تذصا ـ تذزاثنعث ظعحعضة تارتعؤاتعدذ» دئضةن
هالةتتة كأتىرضةنلعكع رعؤايةت قعلعنعدذ .ظعمام بذخارع (اهلل تاظاال ظذنعثغا
رةهمةت قعلسذن!) ظعبنع ظابباس (اهلل تاظاال ظذنعثدعن رازع بولسذن!) نعث
مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ :صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم بةدعر كىنع:
«بذ جعبرعظعل ظىستعدة ظذرذش سايمانلعرع بار هالدا ظئتعنعث يىضعنعنع
تذتذص تذرعؤاتعدذ» دئدع ظاندعن (حعدعردعن ساهابعالرنعث يئنعغا حعقعص)
اهلل تاظاالنعث(» :مذشرعكالر) توصع مةغلذص قعلعنعدذ ،ظارقعغا قاراص
قاحعدذ(((«دئضةن ظايعتعنع ظوقعدع .ظاندعن ظذرذش بولعدعغان مةيدانغا
حىشىص مذشرعكالرنعث كاتتعؤاشلعرعنعث ظألىص يئقعلعدعغان ظورذنلعرعنع
كأرسعتعص« :مانا بذ صاالنعنعث يئقعلعدعغان ظورنع» دةص قولعنع يةرضة
قويدع .ظذالر «ماؤذ ـ ماؤذ» (يةرلةرضة يئقعلعدذ) دئدع .بذ هةدعسنع رعؤايةت
قعلغان ظةنةس مذنداق دةيدذ« :اهلل نعث نامع بعلةن قةسةم قعلعمةنكع ،ظذالر
(يةنع مذشرعكالرنعث كاتتعؤاشلعرع) صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم قولعنع قويذص
كأرسعتعص بةرضةن يةرلةردعن ظازراقمذ ظذياققا ياكع بذياققا بولذص كةتمةي
(شذ يةرنعث ظأزعضعال) يئقعلدع».
مةغرذرلذق ؤة ظةجةبلعنعشتعن ساقلعنعشنعث الزعملعقعنعث بايانع
مذجاهعدالر قولعدعكع بار ماددعي قذؤؤعتع ،سانعنعث كأصلعكع ؤة قورال
ـ ياراقلعرعنعث ظعلغارلعقع بعلةن مةغرذرلعنعص ؤة ظةجةبلعنعص كةتمةسلعكع
الزعم .حىنكع ساهابعالر (اهلل تاظاال ظذالردعن رازع بولسذن!) هذنةين ظذرذشعدا
(شذنداق قعلغانلعقع ظىحىن) قاتتعق بعر دةرس ؤة ظاححعق بعر ساؤاق ظالغان
ظعدع .مةككة صةتهع بولغاندعن كئيعن ظعسالم بايرعقعنعث مةككة تذصراقلعرعدا
لةصعلدعشع ؤة مةككعدعكع بذتالرنعث حئقعلعص صارحة ـ صارحة قعلعنعشلعرع
بذتصةرةس ظةرةبلةرضة ظئغعر كةلدع .شذنعث ظىحىن تاظعصتعكع مذشرعك
((( سىرة قةمةر  45ـ ظايةت.
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قةبعلعلعرعنعث باشلعقلعرع هةؤازعن قةبعلعسعنعث باشلعقع مالعك ظعبنع ظةؤف
ظةننةسرعينعث باشحعلعقعدا بعر يةرضة توصالندع ؤة ظذالر صىتىن كىحلعرعنع
مةككة بعلةن تاظعصنعث ظارعسعدا ،ظةراصاتنعث ظارقعسعدا هذنةين حعلغعسعنعث
شعمالعغا توغرا كئلعدعغان بعر يةرضة توصلعدع .بذالرنعث توصالنغانلعقعنع
بعلضةن ؤة ظذالرنعث ظةهؤالعدعن خةؤةردار بولغان صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم
مةككعنع صةتهع قعلعشقا قاتناشقان  10معث مذسذلمان ؤة مةككعدعن ظذالرغا
قئتعلغان  2000ظادةمنع ظئلعص ظذالر بعلةن ظذرذش قعلعش ظىحىن يولغا
حعقتع.
مذسذلمانالرنعث ظارقعمذ ـ ظارقا قولغا كةلتىرضةن غةلبعلعرع بةزع
مذسذلمانالرنع شذ كىنع ظأزعنعث سانعنعث كأصلعكع بعلةن مةغرذرلعنعشقا ؤة
ظةجةبلعنعشكة ظئلعص بارغانعدع .هةتتا ظذالر :بعز بذ ضىن سانعمعز ظاز كئلعص
قئلعص يئثعلعص قالمايمعز ،دئيعشكةنعدع .كاصعرالر حعلغعغا مذسذلمانالردعن
بذرذن كئلعص حعلغعنعث كاؤاكلعرعغا ؤة ظذنعث تىشىكلعرعضة يذشذرنعؤالغان
ظعدع .ظذرذش باشالنغان ؤاقتعدا ظذالر تذيذقسعز حعقعص مذسذلمانالرغا هذجذم
قعلدع .بذ تذيذقسعز هذجذم سةؤةبع بعلةن نذرغذنلعغان مذسذلمانالر ظذرذش
مةيدانعنع تاشالص قئحعشقا مةجبذر بولذص قالدع .صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالممذ
(حعلغعنعث) ظوث تةرعصعضة يأتكىلعص كعشعلةرنع :ظع خااليعقالر! مةن تةرةصكة
كئلعثالر ،مةن اهلل نعث صةيغةمبعرع ،مةن ظابدذلالهنعث ظوغلع مذهةممةد،
دةص حاقعرعشقا باشلعدع .صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث بذ حاقعرعقعغا قذالق
سالغان ظذنعث قئشعدا قالغان بعر تىركىم مذهاجعرالر بعلةن ظةنسارالر،
ظأزعنعث جةمةتعدعكعلةر ،ظةبذبةكعر ،ظأمةر ،ظةلع ،ظابباس ،ظةبذسذفيان ظعبنع
هارعس ؤة ظذسامة ظعبنع زةيد قاتارلعق (اهلل تاظاال ظذالردعن رازع بولسذن!)
كعشعلةردعن باشقا بعرةر كعشعمذ بولمعدع .صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم ظاق
قئحعرعنعث ظىستعدة ظعدع .صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم قئحعرعنع كاصعرالر
تةرعصعضة دةؤعتعشكة باشلعدع .ظةبذسذفيان ظعبنع هارعس هةتتا قئحعرنعث
تئز مئثعص كةتمةسلعكع ظىحىن ظذنعث نوقتعسعنع تذتذؤالغان ظعدع .ظاندعن
صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم ظابباسقا« :ظع ظابباس! سذمرة دةرعخع ظعضعلعرعنع
حاقعرغعن» دئدع .ظذ دةرةخ ظاستعدا ساهابعالر صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمغا
<رعزؤان بةيظةتع> نع بةرضةن دةرةخ ظعدع .شذنعث بعلةن ظابباس (اهلل تاظاال
ظذنعثدعن رازع بولسذن!) ظاؤازعنع يذقعرع قعلعص تذرذص :سذمرة دةرعخع
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ظاستعدا بةيظةت قعلغانالر قةيةردة قالدع؟ دئدع .ظابباس مذنداق دةيدذ :اهلل
نعث نامع بعلةن قةسةم قعلعمةنكع ،كعشعلةر مئنعث ظاؤازعمنع ظاثلعغان
ؤاقتعدا خذددع كاال بالعسع تةرةصعضة بذرذلغاندةك بذرذلذص :بعز سئنعث
بذيرذقعثغا بويسذنعمعز ،بعز سئنعث بذيرذقعثغا بويسذنعمعز! دئيعشعص
قايتعص كئلعشعص كاصعرالر بعلةن بولغان ظذرذشنع قايتعدعن باشالص كةتتع.
ظاندعن صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم قولعغا بعر نةححة تال شئغعل تاشنع ظئلعص
كاصعرالرنعث يىزعضة قارعتعص ظاتتع ؤة« :مذهةممةدنعث صةرؤةردعضارع بعلةن
قةسةم قعلعمةنكع( ،ظع كاصعرالر!) سعلةر يئثعلعسعلةر» دئدع .اهلل نعث نامع
بعلةن قةسةم قعلعمةنكع ،مةن صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم ظذالرغا ظذ نةححة تال
شئغعل تاشنع ظاتا ـ ظاتماستعنال تاكع اهلل تاظاال ظذالرنع مةغلذب قعلغانغا
قةدةر ظذالرنعث كذحعنعث ظاجعزلعشعشقا ؤة ظعشلعرعنعث تةتىرضة قاراص
مئثعؤاتقانلعقعنع كأردىم .ظاندعن اهلل تاظاال ظأزعنعث بذ ظايعتعنع حىشىردع:
»اهلل سعلةرضة نذرغذن جةث مةيدانلعرعدا ؤة هىنةين كىنعدة (يةنع جئثعدة)
هةقعقةتةن ياردةم بةردع .ظةينع ؤاقعتتا سانعثالرنعث كأصلعكعدعن خذشاللعنعص
كةتتعثالر (يةنع بىضىن بعزنعث سانعمعز كأص ،مةغلذب بولمايمعز دئدعثالر،
بذ حاغدا سعلةرنعث سانعثالر  12معث ،دىشمعنعثالرنعث سانع  4000ظعدع)،
سانعثالرنعث كأصلعكع سعلةرضة قعلحة ظةسقاتمعدع( .قاتتعق قورققعنعثالردعن)
كةث زئمعن سعلةرضة تار تذيذلدع .ظاندعن (مةغلذب بولذص ،رةسذلذلالنع
ظازغعنا مأمعنلةر بعلةن تاشالص) ظارقاثالرغا قاراص قاحتعثالر .ظاندعن اهلل
صةيغةمبعرعضة ؤة مأمعنلةرضة (مةرهةمةت قعلعص) خاتعرجةملعك بئغعشلعدع،
سعلةرضة قوشذنالرنع (يةنع سعلةرضة ياردةمضة صةرعشتعلةرنع) حىشىردع،
ظذالرنع سعلةر كأرمعدعثالر (شذنعث بعلةن سعلةر غةلعبة قعلدعثالر) ،اهلل
كاصعرالرنع (ظألتىرىلىش ؤة ظةسعر ظئلعنعش بعلةن) ظازابلعدع ،كاصعرالرنعث
جازاسع ظةنة شذ(((«
تةكبعر ظئيتعش اهلل تاظاالنع ياد ظئتعشنعث بايانع
اهلل تاظاال يولعدا ظذرذش قعلعدعغانالرنعث <ظةلالهذ ظةكبةر> دةص تةكبعر
ظئيتعش ؤة تةسبعه ظئيتعش بعلةن اهلل تاظاالنع كأص ياد ظئتعشع ،ظأزعنعث
((( سىرة تةؤبة  25ــــ  26ـ ظايةتلةر.
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اهلل تاظاالنعث ياردعمعضة ؤة غةلبعسعضة مذهتاج ظعكةنلعكعنع كأرسعتعشع
ؤة كعشعلةرضة ظأزعنع كأرسعتعشتعن ،رعياخذرلذقتعن ،تةكةببذرلذقتعن
ؤة ساختا حوثحعلعقتعن يعراق تذرذشع الزعم .اهلل تاظاال مذشذنداق ناحار
ظعللةتلةردعن ظاضاهالندذرذص مذنداق دةيدذ» :ظع مأمعنلةر! (مذشرعكالردعن)
بعر جاماظةضة (يةنع دىشمةن قوشذنعغا) ظذحراشقان حئغعثالردا ساباتلعق
كأرسعتعثالر ،مذؤةصصةقعيةت قازعنعشعثالر ظىحىن اهلل نع كأص ياد ظئتعثالر.
(صىتىن سأز  -هةرعكةتلعرعثالردا) اهلل غا ؤة ظذنعث صةيغةمبعرعضة ظعتاظةت
قعلعثالر ،ظعختعالص قعلعشماثالر ،بولمعسا( ،دىشمةن بعلةن ظذحرعشعشتعن)
قورقذص قالعسعلةر ،كىح  -قذؤؤعتعثالر كئتعص قالعدذ ،سةؤر قعلعثالر ،اهلل
هةقعقةتةن سةؤر قعلغذحعالر بعلةن بعللعدذر .يذرتلعرعدعن حوثحعلعق ؤة رعيا
بعلةن حعققان كعشعلةر (يةنع قذرةيش مذشرعكلعرع) ضة ظوخشاش بولماثالر،
ظذالر (كعشعلةرنع) اهلل نعث يولعدعن توسعدذ ،اهلل ظذالرنعث هةممة ظعشلعرعنع
بعلضىحعدذر(((«
صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم ظذرذش مةيدانعدا كاصعرالر بعلةن ظذحراشقان
ؤاقتعدا <ظةلالهذ ظةكبةر> دةص تةكبعر ظئيتعشنع خةيبةر ظذرذشعدا يولغا
قويغان ظعدع .بذ هةقتة ظةنةس (اهلل تاظاال ظذنعثدعن رازع بولسذن!)
مذنداق دةيدذ :صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم خةيبةرلعكلةرنعث ظىستعضة
ظةتتعضةندعال بئسعص كئلعدذ .ظذالر (ظةتتعضةندة) دعهقانحعلعق سايمانلعرعنع
مأرعلعرعضة ظئلعص حعقعدذ ـ دة كأز ظالدعلعرعدا صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث
تذرغانلعقعنع كأرىص :مذهةممةد ؤة ظةسكةرلةر ،مذهةمممةد ؤة ظةسكةرلةر!
دئيعشعص (قئحعص) سئصعلنعث ظعحعضة كعرعؤالعدذ .شذنعث بعلةن صةيغةمبةر
ظةلةيهعسساالم قوللعرعنع كأتىرىص تذرذص« :ظةلالهذ ظةكبةر ،خةيبةردة ظعش ـ
هةرعكةت توختعدع .هةقعقةتةن بعز بعر قةؤمنعث هويلعسعغا حىشكةن حاغدا،
(((
ظاضاهالندذرذلغذحعالرنعث ظةتعضعنع نئمعدئضةن يامان!» دئدع.
ظذرذش
بعز ظذرذشنع باشلعغان ؤاقتعمعزدا ،صىتىن كىح ـ قذؤذعتعمعزنع دىشمةننع
((( سىرة ظةنفال  45ــــ  47ـ ظايةتكعحة.
((( ظعمام بذخارع رعؤايعتع.
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ؤةيران قعلعشقا قارعتعشعمعز ؤة قانداق ؤاسعتة بعلةن بولذشعدعن قةتظع نةزةر
دىشمةننعث ظادةملعرعنع بعر ـ بعرلةص ظألتىرىشعمعز الزعم .حىنكع اهلل تاظاال
مذنداق دئدع» :ظع مأمعنلةر! سعلةر ظأزةثالرغا يئقعن جايدعكع كاصعرالر
بعلةن ظذرذش قعلعثالر (يةنع سعلةرضة خةتةر بولماسلعق ظىحىن ،ظالدع
بعلةن ظةتراصعثالردعكع كذففارالرنع ظذجذقتذرذثالر) ،سعلةرنع ظذالر قاتتعق
هئس قعلسذن (يةنع ظذرذش ظىستعدة ظذالرغا قاتتعق قول بولذثالر ،ظذالرغا
ظعحعثالر ظاغرعمعسذن) ،بعلعثالركع ،اهلل تةقؤادارالر بعلةن بعللعدذر (يةنع
اهلل تةقؤادارالرغا مةدةتكاردذر)(((« »ظةضةر ظذرذشتا ظذالر ظىستعدعن غةلعبة
قعلساث ،ظارقعدعكعلعرعنعث قئحعشع ؤة ظعبرةت ظئلعشع ظىحىن ظذالرنع قاتتعق
جازالعغعن (يةنع ظذالرنع باشقعالرغا ظعبرةت قعلغعنكع ،ظذالرنعث سةن بعلةن
ظذرذش قعلعشقا دةرمانع قالمعسذن)(((« يةنع ظةضةر سةن ظذرذش مةيدانعدا
كاصعرالر ظىستعدعن غةلبة قعلساث ،ظذرذشتا ظذالرغا قذصاللعق قعلغعن،
قاتتعق قوللذق قعلغعن ؤة ظذالرغا شذنداق بعر زةربة بةرضعنكع ظعسالم ؤة
مذسذلمانالرنعث باشقا دىشمةنلعرع بذنعثدعن ظعبرةت ظالسذن.
ظةضةر كاصعرالرنع كأيدىرؤئتعشكة ياكع ظذالرنع سذغا حأكتىرؤئتعشكة ياكع
ظذالرنعث دةل ـ دةرةخلعرعنع كئسعص تاشالشقا ،ظأيلعرعنع بذزذص تاشالشقا ؤة
زاؤذت ـ فابرعكعلعرعنع صارتلعتعشقا توغرا كئلعص قالسا ،شذ ظعشالرنع قعلعش
توغرعدذر .حىنكع صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالممذ بةنع نةزعرنعث خورمعلعقعنع
كأيدىرىص تاشلعغان ظعدع .بذ هةقتة اهلل تاظاال بذ ظايعتعنع حىشىرضةن(» :ظع
مذسذلمانالر!) سعلةر مةيلع (بةنع نةزعرنعث) خورمعلعرعنع كئسعثالر،
مةيلع ظذنع بذرذنقع صئتع ظأرة قالدذرذثالر ،هةممعسعضة اللة رذخسةت قعلعدذ،
(اللةنعث مذنداق رذخسةت قعلعشع) اللةنعث ظعتاظعتعدعن حعققذحعالرنع (يةنع
يةهذدعيالرنع) رةسؤا قعلعش ظىحىندذر(((«
ظذرذشنعث بئشعدا ظةضةر زأرىر بولذص قالمعغان تةقدعردة كاصعرالرنع
ظةسعر ظئلعش ظعشلعرع بعلةن مةشغذل بولذش ياخشع ظةمةس .بعزنعث
ظذرذشنعث بئشعدا صىتىن كىحعمعزنع دىشمةننع ظاجعزلعتعشقا ؤة ظذنع خانع
ـ ؤةيران قعلعشقا قارعتعشعمعز الزعم .اهلل تاظاال بذ هةقعقةتنع بايان قعلعص
((( سىرة تةؤبة  123ـ ظايةت.
((( سىرة ظةنفال  57ـ ظايةت.
((( سىرة هةشعر  5ـ ظايةت.
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مذنداق دةيدذ» :صةيغةمبةرضة زئمعندا دىشمةننع كأصرةك ظألتىرمةي تذرذص
(يةنع مذشرعكلعكنعث هةيؤعسعنع يوقعتعص ،ظعسالمغا قذؤؤةت بةرمةي
تذرذص) ،ظةسعرلةردعن فعدعية ظئلعش اليعق ظةمةس ظعدع( .ظع مأمعنلةر!
سعلةر فعدعية ظئلعش بعلةن) دذنيا مةنصةظةتعنع كأزلةيسعلةر ،اهلل سعلةرضة
ظاخعرةتنع (يةنع ظاخعرةتنعث ساؤابعنع) تعلةيدذ .اهلل غالعبتذر ،هئكمةت
بعلةن ظعش قعلغذحعدذر .اهلل نعث (ظوحذق حةكلةنمعضةن ظعشنع قعلغانالرنع
جازالعماسلعق دئضةن) هأكمع ظةزعلعسع بولمعسا ظعدع( ،ظةسعرلةردعن)
فعدعية ظالغانلعقعثالر ظىحىن ظةلؤةتتة زور ظازابقا دذحار بوالتتعثالر(((«
مةزكذر ظايةتتعكع اهلل تاظاالنعث» :صةيغةمبةرضة زئمعندا دىشمةننع
كأصرةك ظألتىرمةي تذرذص (يةنع مذشرعكلعكنعث هةيؤعسعنع يوقعتعص،
ظعسالمغا قذؤؤةت بةرمةي تذرذص) ،ظةسعرلةردعن فعدعية ظئلعش اليعق ظةمةس
ظعدع« دئضةن سأزعنعث مةنعسع :هةتتا دىشمةن ظةسكةرلعرعدعن ناهايعتع
كأص ظألتىرضةنضة قةدةر (فعدعية ظئلعش ظىحىن كاصعرالرنع ظةسعر ظئلعش
اليعق ظةمةس ظعدع) .حىنكع كاصعرالرنع كأص ظألتىرىش زئمعندا ظذالرنعث
كىحعنعث ظاجعزلعشعشقا ؤة ظعسالم كىحعنعث كىحلعنعشعضة سةؤةب بولعدذ،
دئضةنلعك بولعدذ .مةزكذر ظايةتلةر بةدعر ظذرذشعدا حىشكةن ظعدع .شذنعث
ظىحىن مذسذلمانالر كىح تئصعص ظذالرنعث هأكىمرانلعقع كىحلةنضةندعن كئيعن
اهلل تاظاال ظذالرغا بذ ظايعتعنع حىشىردع» :سعلةر كذففارالرغا (جةث مةيدانعدا)
ظذحراشقان حئغعثالردا ،ظذالرنع ظألتىرىثالر ،سعلةر ظذالرنع قعرعص (مةغلذص
قعلعص ،ظذالردا سعلةرضة قارشعلعق كأرسعتعدعغان كىح قالمعغان حاغدا ظذالرنع
ظألتىرىشتعن توختاص) ،ظذالرنع ظةسعر ظئلعثالر ،ظاندعن ظذالرنع ظئهسان
قعلعش يىزعسعدعن قويذص بئرعثالر ،ياكع فعدعية ظئلعص قويذص بئرعثالر ،تاكع
ظذرذش ظأزعنعث ظئغعر يىكعنع تاشلعغانغا قةدةر (يةنع ظذرذش توختعغانغا
قةدةر) ظعش مانا شذنداقتذر(((«
مانا بذ اهلل تاظاال يولغا قويغان ظذرذش ؤة ظةسكةرضة ظاالقعدار مذهعم
صعرنسعصلةردذر .بذ صعرنسعص ظةضةر مذسذلمانالر دىشمعنعنعث كىح ـ قذؤؤذتعنعث
قانحعلعك ظعكةنلعكعنع ؤة دىشمةننعث سئصعدعكع ظاجعز نوقتعنع بعلعشكة
ظئهتعياجع حىشىص دىشمةن ظةسكةرلعرعدعن بعر نةححة كعشعنع ظةسعر ظئلعشقا
((( سىرة ظةنفال  67ــــ  68ـ ظايةتلةر.
((( سىرة مذهةممةد  4ـ ظايةتنعث بعرقعسمع.
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زأرىر بولذص قالسا ،ظذالرنع ظةسعر ظئلعشتعن حةكلعمةيدذ .حىنكع ظعسالم
شةرعظةتعدة قعلعش زأرىر بولذص قالغان ظعشنعث ظايرعم هأكىملعرع بار.
هأكىملةرنعث يولغا قويذلعشع زأرىرعيةتكة قارعتا بولعدذ .قولغا حىشىرضةن
ظةسعرلةردعن دىشمةننعث ظةهؤالعغا ظئرعشعش ظىحىن ظذالرنع سوراققا تارتعش
توغرا ؤة يولغا قويذلغان ظعشتذر .بذنع ساهابعالر (اهلل تاظاال ظذالردعن رازع
بولسذن!) مذ بةدعر كىنع ظذرذش باشلعنعشتعن بذرذن قعلغاندذر .مذسذلمانالر
بةدعرضة كئلعص حىشكةن ؤاقتعدا ظذ يةرضة قذرةيشنعث (ظةسكةرلعرعضة) سذ
تذشذيدعغانالر كةلدع .ظذالرنعث ظعحعدة هةججاج جةمةتعنعث قارا تةنلعك
بعر قذلعمذ بار ظعدع .ساهابعالر ظذ قذلنع تذتذؤئلعص ظذنعثدعن ظةبذسذفيان
ؤة ظذنعث هةمراهلعرع هةققعدة سذظال سوراشقا باشلعدع .ظذ قذل :مةن
ظةبذسذفيان هةققعدة بعر نةرسة بعلمةيمةن ،لئكعن ظةبذجةهعل ،ظذتبة،
شةيبة ؤة ظأمةيية ظعبنع خةلةصلةر هةققعدة بعر نةرسة بعلعمةن ،دةص جاؤاب
بةردع .ظذ قذل بذ جاؤابنع بةرضةن ؤاقتعدا ساهابعالر ظذنع ظذردع .كئيعن
ظذ :شذنداق مةن سعلةرضة ظةبذسذفيان هةققعدة بعر نةرسة خةؤةر بعرةي،
دئدع .بذ حاغدا صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم ظأرة تذرذص ناماز ظوقذؤاتاتتع.
صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم بذ ظعشنع كأرىص (ساهابعالرنعث يئنعغا) كئلعص:
«جئنعم قولعدا بولغان زاتنعث نامع بعلةن قةسةم قعلعمةنكع ،ظذ سعلةرضة
راست ضةص قعلسا ،ظذنع ظذرذسعلةر ،ظذ سعلةرضة يالغان ضةص قعلسا ،ظذنع
(((
قويذؤعتعسعلةر» دئدع.
ظاجعزالرنع ظألتىرىشنعث هارام ظعكةنلعكع
ظذرذشقا بعؤاسعتة قاتناشمعغان ؤة بعؤاسعتة بولمعسعمذ دىشمةن
ظةسكةرلعرعضة ياردعمع سذنذلمايدعغان كعحعك بالعالرنع ؤة ياشعنعص قالغان
ظاجعز كعشعلةرنع ظألتىرىشتعن يعراق تذرذشعمعز ؤة ساقلعنعشعمعز الزعم.
دىشمةننعث ظألىكلعرعنعث جةسةتلعرعنعث بذ يةر ـ بذ يةرلعرعنع كعسعؤئتعشتعن
ؤة تعلعؤئتعشتعن ساقلعنعش الزعم .حىنكع ظألىكلةرنعث جةسةتلعرعنع
شذنداق قعلعش ؤة ظذالرنعث جةسةتلعرعنع ظازابالش توغرا ظةمةستذر .هةتتا
هايؤانالرغعمذ شذنداق قعلعش توغرا ظةمةستذر .بذ هةقتة سةظعد ظعبنع جذبةير
((( ظعمام مذسلعم رعؤايعتع.
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(اهلل تاظاال ظذنعثدعن رازع بولسذن!) مذنداق دةيدذ« :مةن ظعبنع ظأمةر
بعلةن بعللة ظعدعم .ظذالر (يةنع بعز) بعر توخعنع تذرغذزذص قويذص ظذنعثغا
ظوقيا ظئتعؤاتقان بعر تىركىم ياشالرنعث قئشعدعن ظأتتذق .ظذالر ظعبنع ظأمةرنع
كأرىص توخعنعث يئنعدعن يعراقالشتع ،ظعنع ظأمةر (اهلل تاظاال ظذنعثدعن رازع
بولسذن!) :بذ ظعشنع كعم قعلدع؟ صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم بذنداق ظعشنع
قعلغانالرغا لةنةت ظئيتقان ،دئدع».
ظابدذلاله ظعبنع يةزعد« :صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم بذالث ـ تاالث قعلعشتعن
ؤة ظألىكلةرنعث ظذ يةر ـ بذ يةرلعرعنع كئسعؤئتعشتعن توسقان» دئدع.
<ظةددذررذلمذختار> دئضةن كعتابنعث ظاصتورع مذنداق دةيدذ« :بعز
دىشمةنلةرنعث ظىستعدعن غةلبة قعلعص بولغاندعن كئيعن ظةهدعضة خعيانةت
قعلعشتعن ياكع دىشمةندعن ظذلحا ظئلعؤالغان نةرسعلةرضة خعيانةت قعلعشتعن،
ياكع ظذالرنعث ظذ يةر ـ بذ يةرلعرعنع كعسعؤئتعشتعن حةكلةندذق .ظةمما
دىشمةنلةرنعث ظىستعدعن غةلبة قعلعشتعن بذرذن بذ ظشعالرنعث بعرةرسعنع
قعلعش ضذناه ظةمةس .شذنعثدةك يةنة بعز ظايال كعشعنع ،باالغةتكة
يةتمعضةن كعحعك بالعنع ،ظألىش ظالدعدا تذرغان ياشعنعص قالغان ظادةمنع،
كورنع ،ظولتذرذص قالغان ظادةمنع ،ظاجعزالرنع ،ظةقلع ظاجعز كعشعلةرنع ؤة
كعشعلةرضة ظارعالشمايدعغان راهعب ؤة حعركاؤالردعكع ظادةملةرنع ظألتىرىشتعن
توسالدذق .ظةضةر مةزكذر كعشعلةر صادعشاه ياكع ظذرذشقا قاتناشقان ياكع
ظذرذش ظعشلعرعدا صعكعر بئرعدعغان ،ياكع صذل ـ مال بعلةن ياردةم قعلعدعغان
ظادةملةر بولسا ،بذ هالدا ظذالرنع ظألتىرىش توغرعدذر .مةزكذر كعشعلةرضة
ظوخشاش ظألتىرىش توغرا ظةمةس ظادةملةردعن بعرةرسعنع ظألتىرىص سالغان
ظادةمنعث تةؤبة قعلعشع ؤة اهلل تاظاالدعن ضذناهعنعث كةحىرؤئتعلعشعنع
تعلعشع الزعم».
ظعسالم دعنع ضىزةل ظةخالق دعنعدذر .مذسذلمان ظادةمنعث (مةيلع ظذرذش
مةيدانعدا بولسذن ،مةيلع باشقا مةيداندا بولسذن) هاياتنعث هةر قانداق
بعر مةيدانعدا ظعسالم ظةخالقعدعن يعراقلعشعص كئتعشع توغرا ظةمةس .حىنكع
صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم بعر يىرىش ظةسكةرضة ياكع بعر قذشذنغا بعر ظادةمنع
باشلعق قعلسا ،ظذنعثغا خذسذسةن اهلل تاظاالدعن قورقذشقا ؤة ظذنعث بعلةن بعللة
بولغان مذسذلمانالرغا ياخشعلعق قعلعشقا تةؤسعية قعالتتع ،ظاندعن ظذالرغا
مذنداق دةيتتع« :سعلةر اهلل نعث ظعسمع بعلةن باشالص اهلل تاظاالنعث يولعدا
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جةث قعلعثالر ،اهلل تاظاالغا كاصعر بولغان كعشع بعلةن ظذرذش قعلعثالر ،جعهاد
قعلعثالر( ،ظولجعالرغا) خعيانةت قعلماثالر ،ظةهدعنع بذزماثالر ،جةسةتلةرنعث
ظذ يةر – بذ يةرلعرعنع كئسعؤةتمةثالر ،كعحعك بالعالرنع ظألتىرمةثالر. .
(((
».
نافعظ بذ هةقتة ظعبنع ظأمةرنعث مذنداق دئضةنلعكع رعؤايةت قعلعدذ:
«صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث ظئلعص بارغان ظذرذشلعرعنعث مةلذم بعرعدة
بعر ظايالنعث جةسعدع ظذحرعدع .شذنعث بعلةن صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم:
ظايالالرنع ؤة كعحعك بالعالرنع ظألتىرىشتعن توسعدذ ».يةنة بعر رعؤايةتتة:
«صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم ظايالالرنع ؤة كعحعك بالعالرنع ظألتىرىش قعلمعشعنع
(((
ظةيعبلعدع» دةص بايان قعلعندع.
ظةضةر كاصعرالرنعث ظعحعدعن ظذرذش قعلعدعغانالر بعلةن ظايالالر ؤة كعحعك
بالعالر ظارعلعشعص كةتكةن ،ظذالرنع ظايالالردعن ؤة كعحعك بالعالردعن ظايرعص
ظألتىرىش مذمكعن بولمايدعغان بولسا ،بذ هالدا مةجبذر بولذص قالغانلعق
ظىحىن ظايالالرنعمذ ؤة كعحعك بالعالرنعمذ ظألتىرىشكة بولعدذ .بذ هةقتة سةظعب
ظعبنع جذسامة (اهلل تاظاال ظذنعثدعن رازع بولسذن!) مذنداق دةيدذ :صةيغةمبةر
ظةلةيهعسساالم مئنع ظئلعص ظةبؤا ياكع ؤذددان دئضةن يةردعن ظأتتع .صةيغةمبةر
ظةلةيهعسساالمدعن ظأيلعرعدة (بالعؤاقعلعرع بعلةن) يئتعؤاتقان كاصعرالرنع
ظألتىرمةكحع بولسا( ،كئحعدة صةرق ظعتعلمعضةنلعكع ظىحىن) ظذالرنعث
خوتذنلعرع ؤة كعحعك بالعلعرعمذ ظألتىرىلىص قالعدعغان مةسعلة هةققعدة
سذظال سورالدع .صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم بذ سذظالغا« :ظذالرمذ (يةنع بذ
(((
كاصعرالرنعث خوتذن ـ بالعؤاقعلعرع) ظذالردعندذر» دةص جاؤاب بةردع.
صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث« :ظذالرمذ (يةنع بذ كاصعرالرنعث خوتذن ـ
بالعؤاقعلعرع) ظذالردعندذر» دئضةن سأزعنعث مةنعسع :كئحعنعث قاراثغذسع
ياكع بعر ـ بعرعضة بةك ظارعلعشعص كةتكةنلعك سةؤةبع بعلةن كاصعرالر بعلةن
ظذالرنعث خوتذن ـ بالعؤاقعلعرعنع ظايرعغعلع بولمايدعغان هالةتتة كاصعرالرنعث
خوتذن ـ بالعؤاقعلعرعنعث هأكمعمذ ظذالرنعث هأكمعضة ظوخشاش .يةنع ظذالرنع
ظألتىرىشكة بولعدذ ،دئضةنلعك بولعدذ .بذ هةدعستعن كاصعرالرنعث خوتذن ـ
((( ظعمام مذسلعم رعؤايعتع.
((( ظعمام بذخارع رعؤايعتع.
((( ظعمام بذخارع رعؤايعتع.
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بالعؤاقعلعرعنع خذددع كاصعرالرغا ظوخشاش ظذالرنع مةقسةت قعلغان هالدا
ظألتىرىشكة بولعدذ ،دئضةن مةنا مةقسةت قعلعنمايدذ .بذ هةدعستعن ظةضةر
كاصعرالرغا يئتعش ظذالرنعث خوتذن ـ بالعؤاقعلعرعنع ظألتىرىش ظارقعلعق
بولعدعغان هالةتتة ،ظذالرنعث كاصعرالر بعلةن ظارعلعشعص كةتكةنلعكع ظىحىن
ظذالرنع ظألتىرىش توغرعدذر ،دئضةن مةنا مةقسةت قعلعنعدذ.
بذ يةردة شذنع بايان قعلعص ظأتىشكة توغرا كئلعدذكع ،ظعمام مالعك
بعلةن ظعمام ظةؤزاظعي (اهلل تاظاال ظذالرغا رةهمةت قعلسذن!)« :ظايالالر بعلةن
كعحعك بالعالرنع ظألتىرىش توغرا بولمايدذ .هةتتا ظذرذش قعلعش ظىحىن حعققان
كاصعرالر ظايالالرنع ؤة كعحعك بالعالرنع قالقان قعلعؤالغان ،ياكع ظايالالر بعلةن
كعحعك بالعالرنع ظأزلعرع بعلةن بعللة ظئلعص سئصعلنعث ياكع كئمعنعث ظعحعضة
كعرعؤالغان بولسعمذ (يةنع ظذرذش قعلعش ظىحىن حعققان كاصعرالرنع ظولتىرىش
ظىحىن ظايالالرنع ؤة كعحعك بالعالرنع ظألتىرىشكة توغرا كةلضةن تةقدعردعمذ)
ظايالالرنع ؤة كعحعك بالعالرنع ظألتىرىش ،ياكع ظذالرغا ظوت قويذش توغرا
ظةمةس» دةيدذ .ظعمام مالعك بعلةن ظعمام ظةؤزاظعينعث بذ قاراشلعرعغا
كةلتىرضةن دةلعل ـ صاكعتع بولسا ظعبنع هةببان سةظعب ظعبنع جذسامةنعث
مةزكذر هةدعسعنعث((( ظاخعرعدا :ظاندعن صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم ظايالالر
بعلةن كعحعك بالعالرنع ظألتىرىشتعن هذنةين كىنع توستع ،دئضةن سأزعدذر.
ظةمما ظايالالر بعلةن كعحعك بالعالرنع يذقعرعدا بايان قعلعنغان هالةتلةردة
ظألتىرىشكة بولعدذ ،دئضةنلةر بذ هأكىمنع خذددع ظعبنع هةجةرنعث دئضعنعدةك
ظعككع هةدعسنعث ظارعسعنع بعرلةشتىرىشتعن حعقارغان((( .مةزكذر هالةتلةردة
ظايالالر بعلةن كعحعك بالعالرنع ظألتىرىش توغرا دئضىحعلةر ظعمام شافعظعي ؤة
كذصعلعق ظالعمالردذر .بذالر« :ظةضةر ظايال ظذرذشقا قئتعلغان بولسا ،ظذنع
ظألتىرىش توغرعدذر» دئدع .مالعكعي مةزهةصعدعن ظعبنع هةبعب (اهلل تاظاال
ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!)« :ظةضةر ظايال ظذرذشقا قئتعلغان بولسعمذ ظذنع
((( بذ هةدعس بولسا بعز يذقعرعدا بايان قعلعص ظأتكةن :صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمدعن ظأيلعرعدة (بالعؤاقعلعرع بعلةن) يئتعؤاتقان
كاصعرالرنع ظألتىرمةكحع بولسا( ،كعحعدة صةرق ظعتعلمعضةنلعكع ظىحىن) ظذالرنعث خوتذنلعرع ؤة كعحعك بالعلعرعمذ ظألتىرىلىص قالعدعغان
مةسعلة هةققعدة سذظال سورالدع .صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم بذ سذظالغا« :ظذالرمذ (يةنع بذ كاصعرالرنعث خوتذن ـ بالعؤاقعلعرع)
ظذالردعندذر» دةص جاؤاب بةردع ،دئضةن هةدعستذر.
((( يةنع ظذالر ظةضةر كاصعرالرنع ظألتىرىش ظىحىن ظايالالر بعلةن كعحعك بالعالرنع ظألتىرىشكة توغرا كئلعص قالسا ،ظذالرنع ظألتىرىش
توغرا دئضةن هةدعس بعلةن ظذالرنع ظألتىرىشتعن هذنةين كىنع توسقان ،دئضةن هةدعسنعث ظارعسعنع بعرلةشتىرىص حىشىنىص مةزكذر
هالةتكة ظوخشاش ظايالالر بعلةن كعحعك بالعالرنع ظألتىرىشكة مةجبذر بولذص قالغاندا ،ظذالرنع ظألتىرىش توغرا ،دئضةن هأكىمنع
حعقارغان .ت.
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ظألتىرىش توغرا ظةمةس .لئكعن ظذ مذسذلمانالرنع ظألتىرىشكة بعؤاسعتة قول
تئقعص بعر ظادةمنع ظألتىرمةكحع بولسا ،بذ هالدا ظذ ظادةمنعث ظذ ظايالنع
ظألتىرىشع توغرعدذر» دةيدذ.
ظةضةر ظايال كعشع ظذرذشقا قئتعلغان بولسا ،ظذنع ظألتىرىش توغرعدذر،
دئضىحع كأص ساندعكع ظالعمالرنعث كأز قارعشعنع ظعمام ظةبذداؤذد ،نةساظعي
ؤة ظعبنع هةببانالر تةمعمعيلعك رعباه ظعبنع رةبعظةدعن رعؤايةت قعلغان بذ
هةدعس كىحلةندىرعدذ :بعز بعر ظذرذشتا صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم بعلةن
بعللة ظعدذق .صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم كعشعلةرنعث بعر يةرضة توصلذنذص
تذرغانلعقعنع كأردع ؤة ظذالرنعث ظارعسعدا ظألىك بعر ظايالنعث جةسةتعنع
كأرىص« :بذ ظايال ظذرذشمعغان بولذشع مذمكعن» دئدع .بذ هةدعسنعث
مةنعسع :ظةضةر ظذ ظايال ظذرذشقان بولسا ظةلؤةتتة مةنمذ ظذنعث بعلةن ظذرذش
قعالتتعم ،دئضةنلعك بولعدذ.
ظةضةر ظذرذشقا قاتناشقان كاصعرالرنع ظوت قويذص كأيدىرمةي ظألتىرىش
مذمكعن بولسا ،ظذالرنع كأيدىرؤئتعش توغرا ظةمةس .بذ هةقتة ظةبذهذرةيرة
(اهلل تاظاال ظذنعثدعن رازع بولسذن!) مذنداق دةيدذ :صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم
بعزنع بعر قوشذن قعلعص ظذرذشقا ظةؤةتعص بعزضة« :ظةضةر سعلةر صاالنع ؤة
صاالنعنع تئصعؤالساثالر ،ظذالرنع ظوت يئقعص كأيدىرىثالر» دئدع .كئيعن بعز
تةييار بولذص يولغا حعقايلع ،دةص تذرغان ؤاقتعمعزدا بعزضة« :مةن سعلةرنع
صاالنع ؤة صاالنعنع ظوت يئقعص كأيدىرىشكة بذيرذغان ،ظعدعم .ظوت بعلةن
ظازابالش اهلل تاظاالغا خاس بعر ظعشتذر .شذثا سعلةر ظذالرنع تئصعؤالساثالر،
ظذالرنع ظألتىرىثالر» دئدع.
ظعبنع ظابباسقا ظةلعنعث بعر تىركىم كعشعلةرنع كأيدىرؤةتكةنلعكعنعث
خةؤعرع يةتكةن ؤاقتعدا ،ظعبنع ظابباس (اهلل تاظاال ظذنعثدعن رازع بولسذن!):
ظةضةر مةن (ظةلعنعث ظورنعدا بولسام) ظذالرنع كأيدىرؤةتمةيتتعم .حىنكع
صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم« :سعلةر (بعر كعشعنع) اهلل تاظاالنعث ظازابع بعلةن
ظازابلعماثالر» دئضةن ،مةن ظذالرنع خذددع صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث:
كعمكع دعنعنع ظأزضةرتسة ،ظذنع ظألتىرؤئتعثالر ،دئضعنعضة ظوخشاش
(((
ظألتىرؤةتةتتعم ،دئضةن ظعدع.
((( ظعمام بذخارع رعؤايعتع.
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مذسذلمانالرنع قالقان قعلعؤئلعش مةسعلعسعنعث بايانع
ظةضةر غةلبة قعلعش ظىحىن دىشمةننعث سئصعلعنع ؤة (ماشعنا ؤة كعمعضة
ظوخشاش) دىشمةن قاتناش ظىحىن قوللعنعؤاتقان نةرسعلةرنع ظذنعث ظعحعدعكع
ظادةملةر بعلةن بعللة كأيدىرؤئتعشكة توغرا كئلعص قالسا ،ظذالرنع كأيدىرؤئتعش
توغرعدذر .شذنعثدةك يةنة ظةضةر كاصعرالر بعر قعسعم مذسذلمانالرنع تذتذؤئلعص
ظذالرنع سةصنعث ظالدعغا تعزعص مذجاهعدالرغا يئقعنلعشعش ظىحىن قالقان قعلعؤالغان
بولسا ،كاصعرالرنع ظألتىرىش مةقسعتعدة ظذالرغا قارعتعص ظوق حعقعرعش ؤة (ظةضةر
نأؤعتع كئلعص قالسا) ظذالرنع ظألتىرىشمذ توغرعدذر.
<ظةددذررذلمذختار> دئضةن كعتابنعث ظاصتورع مذنداق دةيدذ« :ظةضةر
كاصعرالر بعزنعث بعر قعسمعمعزنع قالقان قعلعؤالغان بولسا ،كاصعرالنع نعيةت
قعلعص ظذالرغا ظوق حعقعرلعدذ ،ظوق تعضعص ظألىص كةتكةن مذسذلمانالر ظىحىن
دعيةت ؤة كاففارةت بئرعش الزعم ظةمةس .حىنكع صةرز ظعشالر بعلةن (دعيةت ؤة
كاففارةت بئرعشكة ظوخشاش) مال ظارقعلعق تألعنعدعغان جازاالر بعر يةردة
بولمايدذ» دئدع.
ظاصتذرنعث< :صةرز ظعشالر بعلةن (دعيةت ؤة كاففارةت بئرعشكة ظوخشاش)
مال ظارقعلعق تألعنعدعغان جازاالر بعر يةردة بولمايدذ> دئضةن سأزعنعث
مةنعسع :خذددع (زعناخذرغا ظوخشاش) قامحا ظذرذش ياكع (ظذغرعغا ظوخشاش)
قولعنع كعسعش صةرز بولذص قئلعص ظذالر شذ صةرز ظعشنعث ظعجرا قعلعنغانلعقع
سةؤةبع بعلةن ظألىص كةتكةن بولسا ،ظذالرنعث دعيعتعنع ؤة كاففارعتعنع بئرعش
الزعم ظةمةس ،دئضةنلعك بولعدذ .ظذنداق بولسا ظذنعثغا :قورسعقع ظاح قئلعص
(جئنعنع ساقالص قئلعش ظىحىن) باشقعالرنعث نةرسة ـ كئرةكلعرعنع يئيعشكة
مةجبذر بولذص قالغان ظادةم ،باشقعالرنعث نةرسة ـ كئرةكلعرعنع يئسة ،ظذ
ظادةمضة ظذ نةرسة ـ كئرةكلةرنع تألةص بئرعشكة توغرا كئلعدذ .مانا بذ يةردة
بعر صةرز ظعش جازا بعلةن بعر يةردة بولدعغذ ،دئضةن سذظالنع قويذشقا توغرا
كئلعدذ .قويذلغان بذ سذظالغا <ظةلصةتهع> دئضةن كعتابنعث ظاصتورع جاؤاب
بئرعص مذنداق دئدع« :هةنةفعي مةزهةصعدة ظاح قئلعص باشقعالرنعث نةرسة ـ
كئرةكلعرعنع يئيعشكة مةجبذر بولذص قالغان ظادةمضة (جئنعنع ساقالص قئلعش
ظىحىن) باشقعالرنعث نةرسة ـ كئرةكلعرعنع يئيعش الزعم ،ظةمةس .شذنعث
ظىحىن قورسعقع ظاح قالغان ظادةمنعث باشقعالرنعث نةرسة ـ كئرةكلعرعنع
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يئيعشع صةرز بعر ظعش هئسابالنمايدذ .بذ خذددع بعرعضة تةؤة يولدعن ماثغانغا
ظوخشاش بعر ظعشتذر .ظذ يولدعن ماثغان ظادةمنعث ظذ يولغا زعيان يةتكىزمةي
مئثعشع شةرتتذر»
ظعمام قذرتذبعي (اهلل تاظاال ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!) مذنداق دةيدذ:
«قالقان قعلعنغان كعشعلةرنع ظألتىرىش توغرعدذر .اهلل تاظاال خالعسا
بذنعثدا هئحقانداق بعر ظعختعالص يوقتذر .بذ ،ظةضةر ظذالرنع ظألتذرذشكة
مةجبذر بولذص قئلعش ظومذميىزلىك ؤة حوقذم بولذص قالغان بولسا ،ظةهؤال
شذنداق بولعدذ< .ظذالرنع ظألتىرىشكة مةجبذر بولذص قئلعش> دئضةن سأزنعث
مةنعسع :كاصعرالرغا صةقةت ظذالر قالقان قعلعؤالغان مذسذلمانالرنع ظألتىرىش
ظارقعلعق ظئرعشكعلع بولعدعغان ظةهؤال بولذص قالغان بولسا ،دئضةنلعك
بولعدذ< .ظومذميىزلىك> دئضةن سأزنعث مةنعسع :كاصعرالر قالقان قعلعؤالغان
مذسذلمانالرنع ظألتىرىص ظذالرنعث ظارقعسعدا ساقلعنعؤالغان كاصعرالرنع
ظألتىرىشتعن كةلضةن صايدا صىتىن مذسذلمانالرنعث مةنصةظةتع ظىحىن بولسا
ؤة ظةضةر ظذ مذسذلمانالرنع ظألتىرىص ظذالرنعث ظارقعسعدا ساقلعنعؤالغان
كاصعرالرنع ظألتىرمةي تاشالص قويسا ،ظذ كاصعرالر ظذ مذسذلمانالرنع ظألتىرىص
كئيعن صىتىن مذسذلمانالرنع بئسعؤالعدعغان ظعش بولسا ،دئضةنلعك بولعدذ.
<حوقذم بولذص قالغان بولسا> دئضةن سأزنعث مةنعسع :ظةضةر كاصعرالر قالقان
قعلعؤالغان مذسذلمانالر ظألتىرىلسة ،ظذالرنعث ظارقعسعدا ساقلعنعؤالغان
كاصعرالرنع ظألتىرىص كاصعرالرنعث ظىستعدعن غةلبة قعلعش حوقذم بولسا،
دئضةنلعك بولعدذ( .يةنع كاصعرالر قالقان قعلعؤالغان مذسذلمانالرنع ظألتىرىش
مذشذ شةرتلةر تئصعلغاندعن كئيعن توغرا بولعدذ)».
مذسذلمانالرنعث مذسذلمانالرنع قالقان قعلعؤئلعشع ؤة ظذالرنعث
هاياتعنع خةتةرضة يىزلةندىرىشع توغرا ظةمةس .مةسعلةن :كاصعرالر بعلةن
ظذرذش قعلعؤاتقان مذسذلمانالرنعث دىشمةنلةرنعث زةربعلعرعدعن ساقلعنعش
ظىحىن مذسذلمانالرنعث ظاياللعرعنعث ؤة بالعلعرعنعث ظارقعسعغا ظأتىؤئلعص
ظذالرنع ظأزلعرعضة قالقان قعلعؤئلعشع توغرا ظةمةس .حىنكع ظذنداق
قعلعش مذسذلمانالرنعث ظاياللعرعنعث ؤة بالعلعرعنعث هاياتلعرعنع خةتةرضة
ظذحرعتعدذ.
مذسذلمانالرنعث ظاياللعرعنع ؤة بالعلعرعنع قالقان قعلعؤئلعشنعث توغرا
ظةمةسلعكعنع هذدةيبعية كئلعشعمع هةققعدة حىشكةن اهلل تاظاالنعث بذ ظايعتعمذ
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كىحلةندىرعدذ(» :مةككعدة) سعلةر بعلمةيدعغان ظةر-ظايال مأمعنلةر
بولذص ،سعلةر بعلمةستعن ظذالرنع ظألتىرىص قويذش بعلةن ضذناهقا ضعرعصتار
بولذشذثالرنعث خةؤصع بولمعسا ظعدع (ظةلؤةتتة اللة مةككعضة كعرعشعثالرغا
رذخسةت قعالتتع ؤة سعلةرنع كاصعرالرغا مذسةللةت قعالتتع)(((« يةنع
مةككعدة سعلةر بعلمةيدعغان ظةر ـ ظايال مأمعنلةر بولذص ،سعلةر ظذالرنعث
كعملةر ظعكةنلعكعنع بعلمةستعن ظذالرنع ظألتىرىص قويذص ضذناهقا كعرعص
قعلعشعثالرنعث ظةندعشعسع بولمايدعغان بولسا ظعدع ،ظةلؤةتتة اهلل تاظاال
سعلةرنع ظذالرغا قول سئلعشعثالردعن توسمعغان بوالتتع.
مةككعدعكع ظةر ـ ظايال مأمعنلةر ،ظةبذنةظعم ؤة باشقعالرنعث ظةبذجذمظة
ظعبنع جذنةيدتعن قعلغان رعؤايةت قعلعشعحة يةتتة ظةر ؤة ظعككع ظايال بولذص
جةمع توققذز كعشع ظعدع .ظةبذجذمظة ظعبنع جذنةيد ظذالرنعث بعرع ظعدع.
ظذرذشتعن توختاش
ظةضةر كاصعرالر مذسذلمان بولغان ،ياكع تةسلعم بولذص بويسذنغان بولسا،
مذسذلمانالر ظذالرنع ظألتىرىشتعن توختعتعشع الزعم .حىنكع اهلل تاظاال مذنداق
دئدع» :ظع مأمعنلةر! اهلل يولعغا (يةنع غازاتقا) ظاتالنغان ؤاقتعثالردا
هةقعقةتلةص ظعش قعلعثالر (يةنع مأمعن ياكع كاصعرلعقع ظئنعق بولغذحة
ظألتىرىشكة ظالدعراص كةتمةثالر) ،سعلةرضة مذسذلمان بولغانلعقعنع بعلدىرىص
ساالم بةرضةن ظادةمضة دذنيانعث مال – مىلكعنع (غةنعمةتنع) كأزلةص سةن
مأمعن ظةمةسسةن دئمةثالر (يةنع ظألىشتعن قورقذص ساالم بةردعث دةص ظذنع
ظألتىرىؤةتمةثالر) .اهلل نعث دةرضاهعدا (مذنداقالرنع ظألتىرىشتعن سعلةرنع
بعهاجةت قعلعدعغان) نذرغذن غةنعمةتلةر (يةنع ساؤاب) بار ،ظعلضعرع سعلةرمذ
ظةنة شذنداق (كاصعر) ظعدعثالر ،كئيعن اهلل سعلةرضة (ظعماننع) ظعلتعصات
قعلدع( ،ظذالرنع ظأزةثالرغا سئلعشتذرذص) هةقعقةتلةص ظعش قعلعثالر .اهلل
سعلةرنعث قعلمعشلعرعثالردعن خةؤةرداردذر(((«
يذقعرعدا بايان قعلعص ظأتكعنعمعزدةك جعهاد ظادةم ظألتىرىش ؤة قان تىكىش
((( سىرة فةتهع  25ـ ظايةتنعث بعرقعسمع.
((( سىرة نعسا  94ـ ظايةت.
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ظىحىن يولغا قويذلمعغاندذر .مذجاهعدالر جعهاد قعلعش ظىحىن حعققاندا هةتتا
ظألتىرىشكة هةقلعق بولمعغان بعر جاننع ظألتىرىص سالماسلعق ؤة ضذناهسعز
بعر ظادةمضة تاجاؤذز قعلعص سالماسلعق ظىحىن مأمعن ياكع كاصعرلعقع ظئنعق
بولغذحة ظالدعراص بعرةرسعنع ظألتىرمةسلعكع كئرةك .مانا بذ اهلل تاظاال:
»ظع مأمعنلةر! اهلل يولعغا (يةنع غازاتقا) ظاتالنغان ؤاقتعثالردا هةقعقةتلةص
ظعش قعلعثالر (يةنع مأمعن ياكع كاصعرلعقع ظئنعق بولغذحة ظألتىرىشكة
ظالدعراص كةتمةثالر)« دئضةن ظايعتعدة بذيرذغان ظعشتذر .يةنع سعلةر،
سعلةر بعلةن ظذرذش قعلعؤاتقان دىشمةن بعلةن باشقا بعرسعنعث كعملعكعنع
ظئنعق ظايرعغانغا قةدةر ظألتىرىشكة ظالدعراص كةتمةثالر .اهلل تاظاالنعث بذ
ظايعتع ظذرذشتا قوللعنعدعغان قورال ـ ياراقالر ،قئلعح ؤة نةيزعدعن ظعبارةت
ظاددعي نةرسعلةردعن ظعبارةت ؤاقتعدا حىشكةندذر( .شذ زاماندا بعرةر ظادةمنع
ظألتىرمةكحع بولسا ،تاكع ظذنعث قانداق ظادةم ظعكةنلعكعنع ظئنعقلعمعغذحة
ظذنع ظألتىرىشكة ظالدعراص كئتعشتعن حةكلةندع) .ظةمما ظعنسالر ظادةملةرنع
توص ـ توصع بعلةن ظألتىرعدعغان قورال ـ ياراقالرنع ياساص حعققان كىنىمعزدعكعدةك
حاغالردا بعرةر ظادةمنع ظألتىرىشتعن بذرذن ظذنعث قانداق ظادةم ظعكةنلعكعنع
ظئنعقالشقا بذيرذص كةلضةن بذيرذق تئخعمذ كىحضة ظعضعدذر .شذنعث ظىحىن
مةجبذر بولذص قالمعغان هالةتتة ظذرذش قعلعش ظىحىن ظذرذش مةيدانعغا
كعرضةن دىشمةنلةر بعلةن ظألتىرىش توغرا بولمايدعغان ظادةملةرنع بعللة
قوشذص هةممعسعنع تةثال يوقعتعدعغان ظئغعر تعصلعق قورالالرنع ؤة بومبعالرنع
قااليمعقان ظئتعشقا بولمايدذ .حىنكع اهلل تاظاال مذنداق دئدع» :ظع مأمعنلةر!
اهلل يولعغا (يةنع غازاتقا) ظاتالنغان ؤاقتعثالردا هةقعقةتلةص ظعش قعلعثالر
(يةنع مأمعن ياكع كاصعرلعقع ظئنعق بولغذحة ظألتىرىشكة ظالدعراص كةتمةثالر)،
سعلةرضة مذسذلمان بولغانلعقعنع بعلدىرىص ساالم بةرضةن ظادةمضة دذنيانعث
مال – مىلكعنع (غةنعمةتنع) كأزلةص سةن مأمعن ظةمةسسةن دئمةثالر (يةنع
ظألىشتعن قورقذص ساالم بةردعث دةص ظذنع ظألتىرىؤةتمةثالر)(((«
بذ هةقتة ظذسامة ظعبنع زةيد (اهلل تاظاال ظذنعثدعن رازع بولسذن!)
مذنداق دةيدذ :صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم بعزنع جذهةينة قةبعلعسعدعن هذرةقة
جةمةتعضة ظةؤةتتع .بعز بعر قةؤم بعلةن ظذحرذشذص قئلعص ظذالرنع يةثدذق.
مةن ؤة ظةنسارعالردعن بعر كعشع بولذص ظعككعمعز ظذ قةؤمنعث بعر ظادعمعنع
((( سىرة نعسا  94ـ ظايةتنعث بعرقعسمع.
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تذتذؤالدذق .بعز ظذنع قورشعؤالغاندا ظذ :بعر اهلل دعن باشقا هئح ظعاله يوق،
دئدع .شذنعث بعلةن ظةنسارعيلعق ظذ كعشع ظذنع ظألتىرىشتعن توختعدع.
مةن نةيزةمنع سانجعص ظذنع ظألتىردىم .بعز مةدعنعضة كةلضةندة بذ ظعشنعث
خةؤعرع صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمغا يةتتع ،صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم ماثا:
«ظع ظذسامة! ظذ ظادةمنع بعر اهلل دعن باشقا هئح ظعاله يوق دئضةندعن كئيعنمذ
ظألتىردىثمذ؟» دئدع .مةن :ظع اهلل نعث صةيغةمبعرع! ظذ ظأزعنع قوغداش ظىحىن
دئدع ،دئدعم .صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم« :ظذ ظادةمنع بعر اهلل دعن باشقا
هئح ظعاله يوق دئضةندعن كئيعنمذ ظألتىردىثمذ؟» دئدع .ظاندعن صةيغةمبةر
ظةلةيهعسساالم بذ ضةصنع تةكرارالؤةردع .هةتتا مةن شذ كىندعن بذرذن ظعسالم
كةلتىرمعسةممذ بوصتعكةن ،دةص ظارزذ قعلعص كةتتعم (((.يةنع ظذسامة شذ
قعلمعشعنعث ضذناهعدعن خاتعرجةم بولذشع ظىحىن ظأزعنعث ظعسالمغا كعرضةن
كىنعنعث شذ كىنع بولذشعنع ظارزذ قعلعص كةتتع .حىنكع ظعسالم بذرذنقع
ضذناهالرنع يذيعدذ.
تةبرانعينعث ؤة بةززارنعث رعؤايةتلعرعدة مذنداق بايان قعلعنعدذ:
صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم بعر قوشذننع بعر يةرضة ظةؤةتتع ،ظذ قوشذندا معقداد
ظعبنع ظةسؤةدمذ بار ظعدع .ظذالر كاصعرالرنعث قئشعغا كةلضةندة ،كاصعرالرنعث
هةممعسع تاراص كةتكةنلعكع ،لئكعن مال ـ مىلكع جعق بعر كعشعنعث
معدعرلعماي قئلعص قالغانلعقعنع كأردع ،ظذ كعشع< :ظةشهةدذ ظةنالظعالهة
ظعللةلالهذ ؤة ظةشهةدذ ظةننة مذهةممةدةن رةسذلذلاله> دةص ظعمان ظئيتتع،
معقداد ظذنعثغا ظئتعلعص بئرعص ،ظذنع ظألتىرىص قويدع .كئيعن ساهابعالر
بذ ظعشنع صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمغا يةتكىزدع .صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم
ظذنعثغا« :ظع معقداد! سةن ظةشهةدذ ظةنالظعالهة ظعللةلالهذ ،دئضةن بعر
كعشعنع ظألتىرىؤةتتعثمذ؟» دئدع .ظاندعن اهلل تاظاال» :ظع مأمعنلةر! اهلل
يولعغا (يةنع غازاتقا) ظاتالنغان ؤاقتعثالردا هةقعقةتلةص ظعش قعلعثالر (يةنع
مأمعن ياكع كاصعرلعقع ظئنعق بولغذحة ظألتىرىشكة ظالدعراص كةتمةثالر)،
سعلةرضة مذسذلمان بولغانلعقعنع بعلدىرىص ساالم بةرضةن ظادةمضة دذنيانعث
مال – مىلكعنع (غةنعمةتنع) كأزلةص سةن مأمعن ظةمةسسةن دئمةثالر
(يةنع ظألىشتعن قورقذص ساالم بةردعث دةص ظذنع ظألتىرىؤةتمةثالر) .اهلل نعث
دةرضاهعدا (مذنداقالرنع ظألتىرىشتعن سعلةرنع بعهاجةت قعلعدعغان) نذرغذن
((( ظعمام بذخارع رعؤايعتع.
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غةنعمةتلةر (يةنع ساؤاب) بار ،ظعلضعرع سعلةرمذ ظةنة شذنداق (كاصعر)
ظعدعثالر ،كئيعن اهلل سعلةرضة (ظعماننع) ظعلتعصات قعلدع( ،ظذالرنع ظأزةثالرغا
سئلعشتذرذص) هةقعقةتلةص ظعش قعلعثالر .اهلل سعلةرنعث قعلمعشلعرعثالردعن
خةؤةرداردذر(((«
مذالهعزة :اهلل تاظاال بذ ظايةتتة ظعشنع هةقعقةتلةص قعلعشنعث ناهايعتع
مذهعملعقعنع تةكعتلةش ؤة ظذنداق قعلماسلعقنعث ظئغعر خةتةر ظئلعص
كئلعدعغانلعقعنع بايان قعلعش ظىحىن <هةقعقةتلةص ظعش قعلعثالر> دئضةن
بذيرذقنع ظعككع قئتعم تةكرارلعغان.
ظامانلعق بئرعشنعث بايانع
مذجاهعدالرنعث ،مذسذلمانالرنعث بعرع ظامانلعق بةرضةن ظادةم بعلةن
ظذرذش قعلعشتعن ياكع ظذنع ظألتىرؤئتعشتعن ساقلعنعشع الزعم .بذنعث دةلعل
ـ صاكعتع بولسا صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث بذ سأزعدذر« :مذسذلمانالرنعث
قانلعرع ظوخشاشتذر .ظذالر باشقعالرغا قارعتا بعر قولدذر .مذسذلمانالرنعث
ظعحعدعن ظةث ظاددعيسعنعث (بعرةر كاصعرغا بةرضةن ظامانلعقعمذ مذسذلمانالرنعث
هةممعسع ظىحىن) كىحضة ظعضعدذر .ظذالرنعث ظعحعدعن (يذرتنعث) ظةث حئتعدا
ظولتذرغانالرغعمذ (كاصعرالر بعلةن ظذرذشذص ظالغان ظألحعالردعن) تةقسعم
(((
قعلعص بئرعلعدذ».
صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث« :مذسذلمانالرنعث ظعحعدعن ظةث
ظاددعيسعنعث (بعرةر كاصعرغا بةرضةن ظامانلعقعمذ مذسذلمانالرنعث هةممعسع
ظىحىن) كىحضة ظعضعدذر» دئضةن سأزع دىشمةنضة يئقعن بعر يةردة ياشايدعغان
مذسذلماننعث بعرةر دىشمةنضة بةرضةن ظامانلعقعنعث توغرا بولعدعغانلعقعنع
كأرسعتعص بئرعدذ .صاسعق ظادةمنعث بةرضةن ظامانلعقعمذ كىحضة ظعضة
(((
بولعدذ.
شذنعثدةك يةنة مذسذلمان ظايالنعث بةرضةن ظامانلعقعمذ توغرا بولعدذ
((( سىرة نعسا  94ـ ظايةت.
((( بذ هةدعسنع ظةبذداؤذد ؤة ظعبنع ماجة قاتارلعقالر رعؤايةت قعلدع .هةدعسنعث تعكعسع ظعبنع ماجعنعثدذر.
((( «رةددذلمذهتار» 3 ،ـ توم 226 ،ـ بةت
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ؤة كىحضة ظعضعدذر .بذ هةقتة ظةبذ تالعبنعث قعزع ظذممذ هانع (اهلل تاظاال
ظذنعثدعن رازع بولسذن!) مذنداق دةيدذ :مةن مةككة فةته بولغان كىنع
صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث يئنعغا كةلسةم صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم
يذيذنعؤئتعصتذ .صاتعمة بعر صارحة رةخت بعلةن صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنع
توساص تذرعؤئتعصتذ .صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم« :بذ كعم؟» دئدع .مةن:
ظةبذ تالعبنعث قعزع ظذممذ هانع ،دئدعم .صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم« :ظذممة
هانع ياخشع كعلعصسعز» دئدع .صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم يذيذنذص بولذص بعر
صارحة رةخ بعلةن يأضىنعص تذرذص سةككعز رةكةت ناماز ظوقذدع .صةيغةمبةر
ظةلةيهعسساالم نامازنع ظوقذص بولغاندعن كئيعن مةن :ظع اهلل نعث صةيغةمبعرع!
ظانامنعث ظوغلع (يةنع قئرعندعشعم) ظةلع ظعبنع ظةبذتالعب مةن ظامانلعق
بةرضةن هذبةيرعنعث ظوغلع صاالنعنع ظألتىرىشنع نعيةت قعلعص تذرذؤاتعدذ،
دئدعم .صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم« :ظع ظذممذ هانع! سةن ظامانلعق بةرضةن
ظادةمضة بعزمذ ظامانلعق بئرعمعز» دئدع .صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم ظوقذغان
(((
هئلعقع ناماز حاشكا نامعزع ظعدع.
ظامانلعق هةققعدة ظةلع ظعبنع ظةبذتالعب (اهلل تاظاال ظذنعثدعن رازع
بولسذن!) مذنداق دةيدذ :بعز صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمدعن اهلل نعث
كعتابعدعن ؤة مذشذ سةهعصعلةردعن باشقا بعر نةرسة يئزعؤالمعدذق( .ظذ
سةهعصعدة) صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث بذ سأزلعرع بار ظعدع« :مةدعنعنعث
<ظاظعر> دئضةن يةردعن صذكذنع يةرضعحة بولغان ظارعلعقع هأرمةتلعكتذر.
كعمكع بذ مةدعنعدة بعدظةت صةيدا قعلسا ،ياكع بعدظةتحعضة ظورذن بةرسة،
ظذنعثغا اهلل نعث ،صةرعشتعلةرنعث ؤة بارلعق كعشعلةرنعث لةنعتع بولسذن!
(قعيامةت كىنع) ظذنعثدعن بةرضةن تألعمع ؤة تةؤبة قوبذل قعلعنمايدذ.
بارلعق مذسذلمانالرنعث ظامانلعقع بعردذر( .يةنع مذسذلمانالرنعث ظامانلعقع
ظوخشاشتذر) .مذسذلمانالرنعث ظعحعدعن ظةث ظاددعيسعنعث (بعرةر كاصعرغا
بةرضةن ظامانلعقعمذ مذسذلمانالرنعث هةممعسع ظىحىن) كىحضة ظعضعدذر.
قانداق بعر كعشع بعر مذسذلماننعث بةرضةن ظامانلعقعنع بذزسا ،ظذنعثغا
اهلل نعث ،صةرعشتعلةرنعث ؤة بارلعق كعشعلةرنعث لةنعتع بولسذن! (قعيامةت
كىنع) ظذنعثدعن تةؤبة ؤة بةرضةن تألعمع قوبذل قعلعنمايدذ .كعمكع (باشقعالر
ظازات قعلعؤاتقان) قذلنعث ظازات قعلعؤئتعش هوقذقعغا ظذنع ظازات قعلعؤاتقان
((( ظعمام مذسلعم رعؤايعتع.
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ظادةمنعث رذخسعتعسعز ظعضة بولذؤالسا ،ظذنعثغا اهلل نعث ،صةرعشتعلةرنعث
ؤة بارلعق كعشعلةرنعث لةنعتع بولسذن! (قعيامةت كىنع) ظذنعثدعن تةؤبة ؤة
(((
بةرضةن تألعمع قوبذل قعلعنمايدذ».
بعر مذسذلماننعث بعر كاصعرغا بةرضةن ظامانلعقعنعث كىحضة ظعضة بولذشع
ظىحىن باشقا مذسذلمانالرنعث ظذ ظامانلعقتعن خةؤةردار بولذشع شةرتتذر .ظةضةر
كاصعرغا بئرعلضةن ظامانلعقنعث بذزذلماي داؤام قعلعشع مذسذلمانالر ظىحىن
زعيانلعق بولسا ،مذسذلمانالرنعث باشلعقع بذ ظامانلعقنع بذزذؤئتعدذ.
ظةسعرضة حىشىص قالغان ظادةمنعث ياكع كاصعرالرنعث قول ظاستعدا تذرذص
تعجارةت قعلعؤاتقان تعجارةتحعنعث ،ياكع مذسذلمان ظةمما كاصعر دألعتعدة
ياشايدعغان ظادةمنعث بةرضةن ظامانلعقع توغرا ظةمةس.
ظايالالرنعث ظذرذشقا حعقعشعنعث هأكمع
ظايالالرنعث ظذرذشقا ظةرلعرعضة ياكع (قئرعندعشعغا ،ياكع دادعسعغا
ظوخشاش) مةهرةملعرع بعلةن بعللة حعقعشع توغرعدذر .بذ هةقتة مذظةؤؤعزنعث
قعزع رةبعظة (اهلل تاظاال ظذنعثدعن رازع بولسذن!) مذنداق دةيدذ« :بعز
صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم بعلةن بعللة ظذرذشقا حعقعص كعشعلةرضة سذ بعرةتتذق،
ظذالرنعث خعزمةتلعرعنع قعالتتذق ،ياردارالرنع ؤة ظألىكلةرنع مةدعنعضة
قايتذرذص ظئلعص كئلةتتذق .يةنة بعر رعؤايةتتة مذنداق بايان قعلعندع :بعز
(((
ياردارالرنع داؤااليتتذق».
مانا بذ بعز يذقعرعدا جعهادنعث هأكمعنعث بايانعدا بايان قعلعص
ظأتكعنعمعزدةك مةجبذر بولذص قالمعغان هالدا ظايالالرنعث ظذرذش مةيدانعغا
كعرعشعنعث بولمايدعغانلعقعنع كأرسعتعص بئرعدذ .بذ هةقتة ظةنةس (اهلل تاظاال
ظذنعثدعن رازع بولسذن!) مذنداق دئدع« :ظوهذد كىنع كعشعلةر يئثعلعص
صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم (يالغذز) قالغان ؤاقتعدا ،مةن ظةبذبةكعرنعث
قعزع ظاظعشة بعلةن ظذممذسىلةيملةرنع (اهلل تاظاال ظذالردعن رازع بولسذن!)
صاحاقلعرعدعكع خال ـ خال كأرىنعص قالغعدةك دةرعجعدة (صاحاقلعرعنع)
((( ظعمام بذخارع رعؤايعتع.
((( ظعمام بذخارع رعؤايعتع.
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تىرىص((( ظذححعلعرعغا تذلذمنع ظئلعص (سذ) ظئلعص كئلعص كعشعلةرضة سذ
بئرعص تذلذمنع بعكارالص ظاندعن يةنة ظذنع توشقذزذص كئلعص كعشعلةرضة سذ
(((
بئرعص قعلعؤاتقانلعقلعرعنع كأردىم».
ظعبنع هةجةر (اهلل تاظاال ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!) مذنداق دةيدذ:
«هةدعستة ظايالالرنعث ظذرذش مةيدانعغا كعرعص كاصعرالر بعلةن ظذرذش
قعلغانلعقع بايان قعلعنمعغاندذر .ظايالالرنعث ظذرذشقا حعققانلعقعنع بايان
قعلعص كةلضةن هةدعسلةردعن ياكع ظذالرنعث ظذرذش قعلعؤاتقان مذسذلمانالرغا
ياردةم قعلغانلعقع ظذالر ظىحىن ظذرذش قعلغانلعق هئسابلعغانلعقع ،ياكع
ظذالرنعث يارعدارالرغا سذ ظئلعص كعلعص بئرعشتعكع ؤة ظذالرنع داؤاالشتعكع
مةقسعتع ظأزلعرعنع كاصعرالردعن مذداصعظة قعلعش ظىحىن بولغانلعقع كأزدة
تذتذلعدذ .ظذالرنعث ظذرذشقا حعقعشتعن بولغان مةقسعتعنعث ظأزلعرعنع
كاصعرالردعن مذداصعظة قعلعش ظىحىن بولغانلعقع كىحلىك ظئهتعمالدذر .حىنكع
ظعمام مذسلعم ظةنةس (اهلل تاظاال ظذنعثدعن رازع بولسذن!) نعث مذنداق
دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ :ظذممذسىلةيم هذنةين كىنع بعر صعحاقنع قولعغا
ظئلعص تذرذص :مةن بذنع مذشرعكالرنعث قايسع بعرع ماثا يئقعنالشسا ،مةن
(((
بذنعث بعلةن ظذنعث قورسعقعنع يارغعلع ظالدعم ،دئضةن».
شذنعثدةك يةنة ظايالالرنعث اهلل تاظاالنعث يولعدا جعهاد قعلعش ظىحىن
ظةرلةر بعلةن بعللة كئمعلةرضة حعقعشلعرعمذ توغرعدذر .بذنعث دةلعل ـ صاكعتع
بولسا صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث مأجعزعلعرعدعن سانعلعدعغان تأؤةندعكع
هةدعستذر.
ظةنةس (اهلل تاظاال ظذنعثدعن رازع بولسذن!) مذنداق دةيدذ :صةيغةمبةر
ظةلةيهعسساالم معلهاننعث قعزعنعث ظذممذ هعرامنعث يئنعغا كعرعص تذراتتع( .ظذممذ
هعرام صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث هاممعلعرعدعن بعرع ظعدع .ظذ ،صةيغةمبةر
ظةلةيهعسساالم كعرضةندة تاماق ظئتعص بئرةتتع .صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم بعر
كىنع ظذنعث يئنعغا كعرعؤئدع ،ظذ ظادعتع بويعحة صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمغا
تاماق ظئتعص بةردع .ظذ تاماقتعن كئيعن صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث بئشعنع
بئقعؤاتاتتع .صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم ظذخالص قالدع) .ظاندعن ظويغعنعص
((( بذ ظايالالرنع ظورذنذشقا بذيرذص ظايةت حىشىشتعن ظعلضعرع بولغان ؤةقةدذر ،دةيدعغان قاراشالرمذ بار .ت.
((( ظعمام بذخارع رعؤايعتع.
((( «فةتهذلبارع» 6 ،ـ توم 78 ،ـ بةت.
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كىلدع .ظذممذ هعرام :ظع اهلل نعث صةيغةمبعرع نئمعضة كىلعال؟ دئدع .صةيغةمبةر
ظةلةيهعسساالم« :ظىممةتلعرعمدعن اهلل يولعدا ظذرذش قعلعش ظىحىن (كئمعلةرضة
حعقعص) كأك دئثعزغا سةصةر قعلغانالرنع كأردىم .ظذالر خذددع تةخعتلةردعكع
صادعشاهالردةك ظولتذرذصتذ» دئدع .ظذممذ هعرام :ظع اهلل نعث صةيغةمبعرع! اهلل غا
دذظا قعلسعال ،اهلل مئنعمذ ظذالرنعث قاتارعدعن قعلعص قويسذن ،دئدع .صةيغةمبةر
ظةلةيهعسساالم« :ظع اهلل ظذنع (يةنع ظذممذ هعرامنع) ظذالرنعث قاتارعدعن
قعلغعن» دةص دذظا قعلدع( .ظاندعن يةنة بئشعنع قويذص ظذخالص قالدع) .ظاندعن
ظويغعنعص كىلدع .ظذ :يةنة نئمعضة كىلعال ،دئدع .صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم
بذرذنقعدةكال يةنة بعر تىركىم كعشعلةرنع حىشعضةنلعكعنع سأزلةص بةردع .ظذ،
اهلل نعث صةيغةمبعرع! اهلل غا دذظا قعلسعال ،اهلل مئنع ظذالرنعث قاتارعدعن قعلعص
قويسذن ،دئدع .صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم« :سعز كئيعنكعلةرنعث قاتارعدعن
ظةمةس بذرذنقعالرنعث قاتارعدعن» دئدع .كئيعن ظذممذ هعرام ظذبادة ظعبنع
سامعت بعلةن توي قعلدع .قذرزةنعث قعزع بعلةن بعللة دئثعزغا سةصةر قعلعص،
(((
دئثعزنعث قعرغعقعغا حعققاندا ظئتعدعن يعقعلعص كئتعص ؤاصات بولدع.
قذرزةنعث قعزع مذظاؤعيةنعث ظايالعدذر .ظذنعث ظعسمع صاخعتةدذر .مذظاؤعية
ظذرذش قعلعش ظىحىن تذنجع قئتعم دئثعز يولع بعلةن ماثغان ظادةمدذر .بذ ظعش
ظوسمان ظعبنع ظةففان (اهلل تاظاال ظذنعثدعن رازع بولسذن!) نعث خةلعصعلعك
(((
دةؤرعدة بولغاندذر.
ظةمما هةدعسلةردة رعؤايةت قعلعنغان ظاظعشة (اهلل تاظاال ظذنعثدعن رازع
بولسذن!) نعث :مةن جعهادقا حعقعش ظىحىن صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمدعن
رذخسةت سورعسام ،صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم« :سعلةرنعث جعهادلعرعثالر
هةجدذر» دئدع ،دئضةن ؤة يةنة بعر رعؤايةتتة رعؤايةت قعلعنغان ظذنعث:
صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث بةزع ظاياللعرع جعهاد قعلعش ظىحىن صةيغةمبةر
ظةلةيهعسساالمدعن رذخسةت سورعغان ظعدع ،صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم:
«(سعلةر ظىحىن) هةج نئمعدعغان ياخشع جعهاددذر» دئدع ،دئضةن سأزلعرع
جعهاد قعلعش صةرزع كذصاية هالعتعدة بولذص ظايالالرغا جعهاد قعلعش صةرز ظةمةس
هالةتلعرعضة قارعتعلعدذ .حىنكع هةج قعلعش بذ حاغالردا ظايالالر ظىحىن جعهاد
قعلغاندعن ياخشعدذر.
((( ظعمام بذخارع رعؤايعتع.
((( «فةتهذلبارع» 6 ،ـ توم 77 ،ـ بةت.
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قوغداشنعث صةزعلعتع
دىشمةنضة يئقعن يةرلةردة ظألتذراقالشقان مذسذلمانالرنعث دىشمةننعث
خعيانةت قعلعص قئلعشعدعن ساقلعنعشع ؤة دىشمةننع كأزىتعص تذرذص ظأزعنع
ظذنعثدعن قوغدعشع الزعم .شذنعثدةك يةنة مذهعم بولغان ظورذنالرنع،
قوماندانلعق مةركعزعنع ،صعكعر ؤة ظعلعم ظعضعلعرعنع قوغداش الزعم.
مذشذنداق كعشعلةرنع قوغداشنعث الزعم ظعكةنلعكعنع تأؤةندعكع هةدعستعن
كأرىؤالغعلع بولعدذ .ظاظعشة (اهلل تاظاال ظذنعثدعن رازع بولسذن!) مذنداق
دةيدذ :صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم مةدعنعضة هعجرةت قعلعص كةلضةندعن كئيعن
بعر كئحعسع ظذخلعماي تىنعدع ؤة« :بذ كئحة مئنعث تةقؤادار ساهابعلعرعمدعن
بعرةرسع مئنع قوغدعسا ياخشع بوالتتع» دئدع .بعز شذنداق دةص تذرذشعمعزغا
سعرتتعن قورال ظاؤازعنع ظاثلعدذق .صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم« :بذ كئم؟»
دئدع .تاشقعرعدعكع ظادةم :مةن سةظعد ظعبنع مالعك مةن سعلعنع قوغدعغعلع
كةلدعم ،دئدع .شذنعث بعلةن صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم (خاتعرجةم) ظذيقعغا
(((
كةتتع.
ظعبنع هةجةر (اهلل تاظاال ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!) مذنداق دةيدذ:
«ظعمام تعرمعزعي ظابدذلاله ظعبنع شةقعقتعن ظاظعشة (اهلل تاظاال ظذنعثدعن رازع
بولسذن!) نعث مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ :صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم
تاكع اهلل تاظاالنعث» :اهلل سعئنع كعشعلةرنعث زعيانكةشلعكعدعن ساقاليدذ«
دئضةن ظايعتع حىشكةنضة قةدةر قوغدعالتتع .بذ هةدعسنعث رعؤايةت قعلعنعش يولع
ياخشعلعق دةرعجعسعضة يةتكةن هةدعستذر .صوستا تذرذص قوغداشنعث صةزعلعتع
هةققعدة نذرغذنلعغان هةدعسلةر كةلضةن بولسعمذ ،لئكعن بذ هةدعسلةر ظعمام
بذخارعنعث شةرتعضة توشمعغان هةدعسلةردذر .تأؤةندعكع هةدعسلةر مةزكذر
هةدعسلةرنعث قاتارعدعندذر :ظعبنع ماجة ؤة هاكعم ظوسماندعن صةيغةمبةر
ظةلةيهعسساالمنعث مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ« :اهلل تاظاالنعث
يولعدا بعر كئحة (صوستا تذرذص) كأزةتحعلعك قعلعشنعث صةزعلعتع كئحعسع
قوصذص ناماز ظوقذغان ؤة كىندىزع روزا تذتقان معث يعلدعن ظارتذقتذر ».سةهلع
ظعبنع مذظاز دادعسعدعن صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث مذنداق دئضةنلعكعنع
رعؤايةت قعلعدذ« :كعمكع (ظأز ؤةزعصعسعدعن) ظارتذق مذسذلمانالرنع
((( ظعمام بذخارع رعؤايعتع.

117

جىھادنىڭ بايانى

(قوغداش ظىحىن) كأزةتحعلعك قعلسا ،ظذ دوزاخ يىزعنع كأرمةيدذ( .ظةضةر ظذ
دوزاخقا كعرعشكة توغرا كئلعص قالغان تةقدعردة دوزاخقا) صةقةت قةسعمعنع
بذزغعدةك ظاز مذددةتال كعرعدذ (((».ظةبذرةيهانة صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث
مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ« :اهلل تاظاالنعث يولعدا (كأزةتحعلعك
قعلعش ظىحىن) كئحعدة ظذخلعمعغان كأزضة دوزاخ هارامدذر (((».بذهةقتة يةنة
بذنعثغا ظوخشاش هةدعسلةر بذالردعن باشقا كأصلعضةن ساهابعالردعنمذ رعؤايةت
قعلعنغاندذر.
ظذرذش بعلةن ظالغان ظولجعنعث ؤة ظذرذش قعلماستعن ظالغان
ظولجعنعث بايانع

ظذرذش بعلةن ظالغان ظولجعدعن كاصعرالر بعلةن ظذرذش قعلعص ؤة ظذالرنع
ظألتىرىص ظذالردعن ظئلعؤالغان مال ـ مىلىك مةقسةت قعلعنعدذ .اهلل تاظاال بذ
مال ـ مىلىكنع مذسذلمانالر ظىحىن هاالل قعلعص بةردع .بذ هةقتة ظةنسارلعق
جابعر ظعبنع ظابدذلاله (اهلل تاظاال ظذنعثدعن رازع بولسذن!) صةيغةمبةر
ظةلةيهعسساالمنعث مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ« :ماثا ظعلضعرعكع
صةيغةمبةرلةردعن بعرسعضعمذ بئرعلمعضةن بةش خعل ظاالهعدعلعك بئرعلدع :هةر
صةيغةمبةر صةقةت ظأزعنعث معللعتعضة خاس صةيغةمبةر قعلعنعص ظةؤةتعلضةن
بولسا ،مةن قعزعل ؤة زةثضع بولذص ظومذمعيىزلىك هةممة كعشعلةرضة صةيغةمبةر
قعلعنعص ظةؤةتعلدعم .ماثا ظولجعالر هاالل قعلعص بئرعلدع .مةندعن بذرذن
هئحبعر ظادةمضة هاالل قعلعنعص بئرعلمعضةن ظعدع .ماثا زئمعن مةسحعت
ؤة صاكعز جاي قعلعص بئرعلدع .شذثا بعر ظادةمنع قةيةردة نامازنعث ؤاقتع
تاصسا( ،يةنع بعر ظادةم قةيةردة بولسا بولسذن نامازنعث ؤاقتع كعرسة) ،ظذ
شذ يةردة تذرذص ناماز ظوقذسا بولعدذ .ماثا بعر ظايلعق مذساصة يعراقلعقتعكع
(كاصعرالرنعث دعللعرعغا) قورقذنح سئلعش بعلةن ياردةم بئرعلدع .ماثا
(((
شاصاظةت قعلعش ظعمتعيازع بئرعلدع».
ظذرذش قعلماستعن ظالغان ظولجعدعن باش بئجعضة (يةنع جعزعيةضة) ؤة
((( ظعمام ظةهمةد رعؤايعتع.
((( نةساظعي رعؤايعتع.
((( ظعمام مذسلعم رعؤايعتع.
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يةر بئجعضة (يةنع خعراجقا) ظوخشاش كاصعرالر بعلةن ظذرذش قعلماستعن
كاصعرالردعن ظالغان مال ـ مىلىكلةر مةقسةت قعلعنعدذ .بذ ظولجعنعث ظعحعضة
يةنة نةزعر جةمةتعدعكعلةرنعث (يةنع بةنع نةزعرلعقالرنعث) اهلل تاظاال
دعللعرعغا سالغان قورقذنحعنعث سةؤةبع بعلةن صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمغا
ظأتىنىص بةرضةن مال ـ مىلىكلعرعمذ كعرعدذ .اهلل تاظاال بذ هةقتة مذنداق دئدع:
»اللة صةيغةمبعرعضة ظذالردعن (يةنع بةنع نةزعرنعث ماللعرعدعن) قايتذرغان
غةنعمةتلةرنع سعلةر ظات -تأضعلةرنع حاصتذرذص (يةنع ظةجعر قعلعص ،جاصا
 مذشةققةت تارتعص) قولغا كةلتىرضةن ظةمةس ،لئكعن اللة صةيغةمبةرلعرعنعخالعغان ظادةمضة مذسةللةت قعلعدذ ،اللة هةر نةرسعضة قادعردذر .اللة
صةيغةمبعرعضة غةنعمةت قعلعص بةرضةن ظةهلع قذرا (يةنع قذرةيزة ،نةزعر،
صةدةك ؤة خةيبةر كذففارلعرع) نعث ماللعرعنع ،ظعحعثالردعكع بايالر ظارعسعدا
قولدعن قولغا ظأتىص يىرمةسلعكع ظىحىن ،اللةغا ،صةيغةمبةرضة ،صةيغةمبةرنعث
خعش  -ظةقرعبالعرعغا ،يئتعملةرضة ،معسكعنلةرضة ،ظعبن سةبعللةرضة خاس
قعلدع ،صةيغةمبةر سعلةرضة بةرضةننع ظئلعثالر ،صةيغةمبةر حةكلعضةن نةرسعدعن
حةكلعنعثالر ،اللةدعن قورقذثالر ،هةقعقةتةن اللةنعث ظازابع قاتتعقتذر(((«
كاصعرالردعن ظئلعنغان ظولجا بةشكة بألىنعدذ .بةشنعث تأت قعسمع
ظذرذشقا قاتنعشعص ظولجا ظالغانالرغا تةقسعم قعلعص بئرعلعدذ .قالغان بعر
قعسمع اهلل تاظاالنعث بذ ظايعتعدة بايان قعلعنغان بةش تىرلىك ظادةملةرضة
تةقسعم قعلعص بئرعلعدذ .اهلل تاظاال ظذ بةش تىرلىك ظادةملةرنع بايان قعلعص
مذنداق دئدع(» :ظع مأمعنلةر!) بعلعثالركع ،سعلةر ظالغان غةنعمةتنعث
بةشتعن بعرع اهلل غا ،صةيغةمبةرضة ،صةيغةمبةرنعث خعش  -ظةقرعبالعرعغا،
يئتعملةرضة ،معسكعنلةرضة ،ظعبن سةبعللةرضة خاستذر .ظةضةر سعلةر اهلل غا،
ظعككع ضذرذه (يةنع مذسذلمانالر بعلةن كاصعرالر) ظذحرعشعص هةق بعلةن
ناهةق ظايرعلغان كىندة (يةنع بةدرع ظذرذشع بولغان كىندة) بةندعمعزضة (يةنع
مذهةممةد ظةلةيهعسساالمغا) بعز نازعل قعلغان نةرسعلةر (يةنع ظايةتلةر ؤة
صةرعشتعلةر) ضة ظعشةنسةثالر (اهلل نعث غةنعمةت توغرعسعدعكع هأكمعنعث
ظةنة شذ ظعكةنلعكعنع بعلعثالر) .اهلل هةر نةرسعضة قادعردذر(((« اهلل تاظاالنعث
ظأزعنع مةزكذر بةش تىرلىك ظادةمنعث بئشعدا بايان قعلعشع ظذالغالش ظىحىندذر.
((( سىرة هةشعر  6ــــ  7ـ ظايةتلةر.
((( سىرة ظةنفال  41ـ ظايةت.
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(قالغان بذ قعسعم بةش هةسسعضة بألىنعدذ) .صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمغا
هايات ؤاقتعدا بئرعلضةن بعر هةسسة ،صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم ؤاصات بولذص
كةتكةندعن كئيعن صىتىن مذسذلمانالرغا صايدعلعق بولغان يةرلةرضة ظعشلعتعلعدذ،
ياكع قالغان تأت تىرلىك كعشعلةرنعث هةسسعسعضة قوشذؤئتعلعدذ( .يةنع
صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث هةسسعسع صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم ؤاصات
بولذص كةتكةندعن كئيعن ظذنعث بالعؤاقعلعرعغا معراس بولذص قالمايدذ).
حىنكع صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم مذنداق دئضةن(« :بعز يةنع صةيغةمبةرلةر)
معراس قالدذرمايمعز ،بعز قالدذرغان مال -مىلىك سةدعقةدذر ».بعر هةسسة
بةنع هاشعم ؤة بةنع مذتةللعبلةردعن بولغان صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث
ظذرذق ـ تذغقانلعرعغا ظذالرنعث صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمغا ياردةم بةرضةنلعكع
ظىحىن بئرعلعدذ .قالغان ظىح هةسسة يئتعمالرغا ،معسكعنلةرضة ؤة يولدا
قالغان كعشعلةرضة بئرعلعدذ .يةنع ظعسالم جةمعيعتعدة تةثصذثلذقنع ساقالش
ظىحىن جةمعيةتتعكع ظاجعز كعشعلةرضة بئرعلعدذ .حىنكع هةدعستة صةيغةمبةر
ظةلةيهعسساالم مذنداق دئدع» :مئنع ظاجعز كعشعلةر ظارعسعدعن ظعزلةثالر،
سعلةر هةقعقةتةن سعلةرنعث ظعحعثالردعكع ظاجعز كعشعلةرنعث سةؤةبع بعلةن
رعزق بئرعلعسعلةر ؤة ياردةم بئرعلعسعلةر«.
ظذ يةردعن بذ يةرضة يأتكعضعلع بولعدعغان مال ـ مىلىكنعث هأكمع شذنداق
بولعدذ .ظةمما زئمعنغا ظوخشاش ظذ يةردعن بذ يةرضة يأتكعضعلع بولمايدعغان
مال ـ مىلىكنع بعر تةرةص قعلعش مذسذلمان باشلعقعغا تاصشذرلعدذ .ظذ ظةضةر
خالعسا زئمعننعمذ خذددع ظذ يةردعن بذ يةرضة يأتكعضعلع بولعدعغان مال
ـ مىلىككة ظوخشاش ظذرذش قعلغانالرنعث ظارعسعدا تةقسعم قعلعدذ .ظةضةر
خالعسا خذددع ظأمةر ظعبنع خةتتاب قعلغاندعكعدةك زئمعننع ظأز ظعضعلعرعنعث
قولعغا تاصشذرذص زئمعندعن باج (يةنع خعراج) ظالعدذ .ظأمةر ظعبنع خةتتاب
(اهلل تاظاال ظذنعثدعن رازع بولسذن!) زئمعنالرنع ظذرذش قعلغانالرنعث ظارعسعدا
تةقسعم قعلماي (ظذنع ظأز ظعضعلعرعضة تاصشذرذص ظذنعثدعن باج ظالغان).
حىنكع ظذ شذنداق قعلعشنع مذسذلمانالر ظىحىن صايدعلعق دةص قارعغان.
<رةددذلمذهتار> دئضةن كعتابنعث ظاصتورع(« :كاصعرالردعن قولغا
حىشىرىلضةن زئمعننع) مذسذلمانالرغا ظةث صايدعلعق شةكعلدة بعر تةرةص
قعلعش ظعشع مذسذلمانالرنعث باشلعقعنعث ظعختعيارعغا تاصشذرلعدذ» دئدع.
شذنعثدةك يةنة ظةسعرضة حىشىشتعن ظعلضعرع مذسذلمان بولمعغان
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ظةسعرلةرنع بعر تةرةص قعلعش ظعشعمذ مذسذلمانالرنعث باشلعقعنعث
ظعختعيارعغا تاصشذرلعدذ .باشلعق ظةضةر خالعسا ظةسعرلةردعن فعدعية ظئلعص
قويذؤاتعدذ .ظذالردعن ظئلعنغان فعدعيةلةرمذ ظولجعنعث ظعحعضة قئتعؤئتعلعدذ.
حىنكع اهلل تاظاال صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم بةدعر كىنع ظةسعرضة حىشىص قالغان
كاصعرالردعن ظالغان فعدعية هةققعدة مذنداق دئدع(» :ظع جعهاد قعلغذحعالر
جاماظةسع!) غةنعمةت ظالغان نةرسةثالرنع هاالل ؤة صاك بعلعص يةثالر ،اهلل
(نعث ظةمرعضة مذخالعصةتحعلعك قعلعش) دعن قورقذثالر .اهلل هةقعقةتةن
((( (((
مةغصعرةت قعلغذحعدذر( ،بةندعلعرعضة) مئهرعباندذر «
ظةضةر خالعسا ظذالرنع كاصعرالرنعث قولعغا حىشىص قالغان مذسذلمان
ظةسعرلعرعضة ظالماشتذرعدذ .ظةضةر ظةسعرلةرنع ظألتىرىش مذسذلمانالر ظىحىن
صايدعلعق بولسا ،ظذالرنع ظألتىرعدذ .ظةضةر دىشمةنلةر مذسذلمان ظةسعرلةرنع
قذل قعلغان بولسا ،باشلعق كاصعرالردعن ظةسعرضة حىشىص قالغانالرنعمذ قذل
قعلعشقا بذيرذيدذ .حىنكع اهلل تاظاال مذنداق دئدع» :سعلةر كذففارالرغا (جةث
مةيدانعدا) ظذحراشقان حئغعثالردا ،ظذالرنع ظألتىرىثالر ،سعلةر ظذالرنع قعرعص
(مةغلذص قعلعص ،ظذالردا سعلةرضة قارشعلعق كأرسعتعدعغان كىح قالمعغان
حاغدا ظذالرنع ظألتىرىشتعن توختاص) ،ظذالرنع ظةسعر ظئلعثالر ،ظاندعن
ظذالرنع ظئهسان قعلعش يىزعسعدعن قويذص بئرعثالر ،ياكع فعدعية ظئلعص
قويذص بئرعثالر ،تاكع ظذرذش ظأزعنعث ظئغعر يىكعنع تاشلعغانغا قةدةر (يةنع
ظذرذش توختعغانغا قةدةر) ظعش مانا شذنداقتذر .ظةضةر اللة خالعسا ظةلؤةتتة
(سعلةرنع ظذرذشقا تةكلعص قعلماستعنال) ظذالرنع جازالعغان بوالتتع ،لئكعن
اللة بةزعثالرنع بةزعثالر بعلةن سعناش ظىحىن (يةنع ظعمانعثالرنع سعناش
ظىحىن جعهادقا ظةمعر قعلدع) ،اللةنعث يولعدا ظألتىرىلضةنلةرنعث (يةنع
شئهعتلةرنعث) ظةمةللعرعنع اللة بعكار قعلعؤةتمةيدذ(((«
ظةمما ظذرذش قعلماستعن ظولجعغا ظئلعنغان مال ـ مىلىك اهلل تاظاالنعث:
»اللة صةيغةمبعرعضة غةنعمةت قعلعص بةرضةن ظةهلع قذرا (يةنع قذرةيزة ،نةزعر،
صةدةك ؤة خةيبةر كذففارلعرع) نعث ماللعرعنع ،ظعحعثالردعكع بايالر ظارعسعدا
قولدعن قولغا ظأتىص يىرمةسلعكع ظىحىن ،اللةغا ،صةيغةمبةرضة ،صةيغةمبةرنعث
((( يةنع اهلل تاظاال بذ ظايعتعدة ظذالردعن ظالغان فعدعيةنع غةنعمةت دةص ظاتعدع .ت.
((( سىرة ظةنفال  69ـ ظايةت.
((( سىرة مذهةممةد  4ـ ظايةت.
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خعش  -ظةقرعبالعرعغا ،يئتعملةرضة ،معسكعنلةرضة ،ظعبن سةبعللةرضة خاس
قعلدع ،صةيغةمبةر سعلةرضة بةرضةننع ظئلعثالر ،صةيغةمبةر حةكلعضةن نةرسعدعن
حةكلعنعثالر ،اللةدعن قورقذثالر ،هةقعقةتةن اللةنعث ظازابع قاتتعقتذر(((«
دئضةن ظايعتعدة بايان قعلعنغان بويعحة بعر تةرةص قعلعنعدذ.
كاصعرالردعن ظةسعرضة حىشىص قالغانالرنع قايتذرذص بئرعص ظورنعغا
مذسذلمان ظةسعرلةرنع قوتقذزذشنعث توغرا بولعدعغانلعقعنعث دةلعل ـ صاكعتع
تأؤةندعكع هةدعستذر .ظعياس ظعبنع سةلعمة ظعبنع ظةكؤة دادعسعنعث مذنداق
دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ :بعز فةزارة قةبعلعسع بعلةن ظذرذش قعلعش
ظىحىن حعقتذق .بعزنعث ظىستعمعزدة ظةبذبةكعر (اهلل تاظاال ظذنعثدعن رازع
بولسذن!) باردع .صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم ظذنع بعزضة باشلعق قعلعص قويغان
ظعدع .بعزنعث بعلةن (فةزارة قةبعلعسعنعث) سىيعنعث ظارعسعدا ظازراق قالغان
ؤاقتعدا ،ظةبذبةكعر بعزنع حىشىشىمعزضة بذيرذدع .شذنعث بعلةن كئحعنعث
ظاخعرعدا حىشتىق .كئيعن ظةبذبةكعر (اهلل تاظاال ظذنعثدعن رازع بولسذن!)
هذجذمنع باشالص (فةزارة قةبعلعسعنعث) سىيعنعث يئنعغا كئلعص قالدع( .يةنع
بعز هذجذمنع باشالص شذ يةرضة كئلعص قالدذق ،دئمةكحعدذر) .ظذ يةردة بعزضة
قارشع ظذرذشقان ظادةملةرنعث بةزعسعنع ظألتىردىق ؤة بةزعسعنع ظةسعرضة
ظالدذق .مةن ظارعسعدا كعحعك بالعالرمذ بار بعر تىركىم ظادةملةرنعث (تاغ
تةرةصكة قئحعص كئتعص بارغانلعقعنع) كأردىم .ظذالرنعث مةن (ظذالرنعث يئنعغا
بئرعص بولغعحة) تاغقا حعقعص بولذشعدعن قورقذص ظذالر بعلةن تاغنعث ظارعسعغا
بعر تال ظوقيا ظاتتعم .ظذالر ظوقيانع كأرىص توختعدع .شذنعث بعلةن مةن
ظذالرنعث يئنعغا بئرعص ظذالرنعث هةممعسعنع ظالدعمغا سئلعص هةيدةص ظئلعص
كةلدعم .ظذالرنعث ظعحعدة فةزارة جةمةتعدعن بعر ظايالمذ بار ظعدع .ظذ ظايالنعث
ظىستعدة بعر صارحة تئرع بار ظعدع .ظذ ظايال بعلةن ظذنعث قعزعمذ بعللة ظعدع.
ظذ قعز ظةرةبلةرنعث ظعحعدعكع ظةث حعرايلعق قعز ظعدع .مةن ظذالرنع ظالدعمغا
سئلعص ظةبذبةكعرنعث قئشعغا ظئلعص كةلدعم .شذنعث بعلةن ظةبذبةكعر (اهلل
تاظاال ظذنعثدعن رازع بولسذن!) ماثا ظذ قعزنع (ظالغان ظولجعالرنعث ظعحعدة
هئسابلعماستعن) بئرعؤةتتع .كئيعن بعز مةدعنعضة قايتعص كةلدذق .مةن ظذ
قعز ظىحىن (بعرةر قئتعممذ) كعيعم ظئحعص باقمعدعم( .يةنع مةن ظذنعث بعلةن
جعنسعي مذناسعؤةت ظأتكىزمعدعم ،دئمةكحعدذر) .صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم
((( سىرة هةشعر  6ـ ظايةت.
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ماثا بازاردا ظذحراص« :ظع سةلعمة! ماثا ظذ قعزنع سوؤغا قعلعص بئرعؤةتكعن»
دئدع .مةن :ظع اهلل نعث صةيغةمبعرع! ظذ قعز ماثا ياراص قالغان ظعدع .مةن
تئخع ظذنعث ظىحىن (بعرةر قئتعممذ) كعيعم ظئحعص باقمعغان ظعدعم ،دئدعم.
كئيعن صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم ماثا (يةنة بعر قئتعم) بازاردا ظذحراص:
«ظع سةلعمة! داداث اهلل ظىحىن فعدا بولسذن! ماثا ظذ قعزنع سوؤغا قعلعص
بعرعؤةتكعن» دئدع .مةن :ظع اهلل نعث صةيغةمبعرع! ظذ سئنعث بولسذن ،اهلل
نعث نامع بعلةن قةسةم قعلعمةنكع ،مةن تئخع ظذنعث ظىحىن (بعرةر قئتعممذ)
كعيعم ظئحعص باقمعغان ظعدعم ،دئدعم .شذنعث بعلةن صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم
ظذ قعزنع مةككعلعك كاصعرالرغا ،مةككعدة ظةسعرضة حىشىص قالغان بعر نةححة
(((
مذسذلمان ظةسعرلةر ظىحىن فعدعية قعلعص ظةؤةتتع.
مةجبذر بولذص قالمعغان ظةهؤال ظاستعدا (كاصعر) ظايالالر ياكع كعحعك
بالعالر ياكع ظاتالر ،ياكع قورال ـ ياراقالر (مذسذلمانالرنعث ظةسعرلعرع ظىحىن)
فعدعيةضة بئرعلمةيدذ .شذنعثدةك يةنة (مذسذلمانالرنعث قولعغا) ظةسعرضة
حىشىص قئلعص مذسذلمان بولغان بعر ظادةم (كاصعرنعث قولعدا) ظةسعرضة حىشىص
قالغان بعر مذسذلمان ظىحىن فعدعيةضة بئرعلمةيدذ .ظةمما (مذسذلمانالرنعث
قولعغا) ظةسعرضة حىشىص قئلعص مذسذلمان بولغان ظذ ظادةمنعث ظعمانع،
ظذنعثغا ظعشةنح قعلغعلع بولعدعغان دةرعجعدة بولغان ؤة ظذ ظأزعنعث مذسذلمان
بعر ظةسعر ظىحىن فعدعيةضة بئرعلعشعضة رازع بولغان بولسا ،بذ هالدا ظذنع
فعدعيةضة بئرعشكة بولعدذ .حىنكع بذ فعدعية بعر مذسذلمانغا هئحقانداق
(((
زعيان كةلتىرمةستعن يةنة بعر مذسذلماننع قوتذلدذرذش هئسابلعنعدذ.

ظذرذشتا كاصعرنعث ياردةم بئرعشعنع تةلةص قعلعشنعث هأكمع
ظةضةر ظئهتياج بولذص قالسا ،ظذرذشتا كاصعردعن ياردةم تةلةص قعلعشمذ
توغرعدذر .حىنكع صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم خةيبةر ظذرذشعدا قةينذقا
جةمةتعدعن بولغان بعر يةهذدعيدعن ؤة هذنةين ظذرذشعدا سةصؤان ظعبنع
ظذمةييةدعن ياردةم تةلةص قعلغان .سةصؤان ظذ حاغدا تئخع ظعسالمغا كعرمعضةن
ظعدع .ظةمما هةدعستة بايان قعلعنغان صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث ظايالع
ظاظعشة (اهلل تاظاال ظذنعثدعن رازع بولسذن!) نعث :صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم
((( ظعمام مذسلعم رعؤايعتع.
((( «رةددذلمذهتار» 3 ،ـ توم 230 ،ـ بةت.
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بةدعر تةرعصعضة قاراص يولغا حعقعص <بةهرةتذل ؤةبةرة> دئضةن يةرضة
كةلضةندة ،ظذنعثغا بعر ظادةم ظذحرعدع .ظذ <جذرظةتلعك ؤة باتذر كعشع>
دةص قارعلعدعغان ظادةم ظعدع .صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث ساهابعلعرع ظذ
ظادةمنع كأرىص خوش بولذص كةتتع .ظذ ظادةم صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم بعلةن
ظذحراشقان ؤاقتعدا صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمغا :مةن ساثا ظةضعشعص سةن
بعلةن بعللة (ظذرذش قعلعش ظىحىن) كةلدعم ،دئدع .صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم
ظذنعثغا« :سةن اهلل غا ؤة ظذنعث صةيغةمبعرعضة ظعشعنةمسةن؟» دئدع .ظذ
ظادةم :ياق ،دئدع .صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم« :ظذنداق بولسا ظارقعثغا
قايتقعن ،مةن مذشرعكتعن هةرضعز ياردةم تةلةص قعلمايمةن» دئدع .صةيغةمبةر
ظةلةيهعسساالم يولعنع داؤام قعلعص <شةجةرة> دئضةن يةرضة كةلضةن ؤاقتعدا،
هئلعقع ظادةم يةنة صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمغا بذرذنقعغا ظوخشاش تةلةصنع
قويدع .صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالممذ ظذنعثغا بذرذنقعغا ظوخشاش« :سةن اهلل
غا ؤة ظذنعث صةيغةمبعرعضة ظعشعنةمسةن؟» دئدع .ظذ ظادةم :ياق ،دةص جاؤاب
بةرضةن ؤاقتعدا ،صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم ظذنعثغا« :ظذنداق بولسا ظارقعثغا
قايتقعن ،مةن مذشرعكتعن هةرضعز ياردةم تةلةص قعلمايمةن» دئدع .ظذ ظادةم
ظارقعسعغا قايتعص كةتتع .كئيعن ظذ ظادةم يةنة صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمغا
<بةيدا> دئضةن يةردة ظذحراص صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمغا بذرذنقعغا ظوخشاش
تةلةصنع قويدع .صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم ظذنعثغا خذددع بذرذنقعدةك« :سةن
اهلل غا ؤة ظذنعث صةيغةمبعرعضة ظعشعنةمسةن؟» دئدع .ظذ ظادةم :ماقذل ،دئدع.
صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم ظذنعثغا« :ظذنداق بولسا يىر» دئدع ،دئضةن سأزع
ظئهتعياج حىشىص قالمعغان هالةتكة قارعتعلعدذ .حىنكع كاصعرنعث خعيانةت
قعلعشعدعن خاتعرجةم بولغعلع بولمايدذ.
ظامانلعق تةلةص قعلغان ظادةمنعث هأكىملعرع
ظامانلعق تةلةص قعلغان كعشع بولسا مةيلع مذسذلمان بولسذن ،مةيلع
كاصعر بولسذن ظأزعنعث دألعتعدعن باشقا بعر دألةتكة ،شذ دألةتنعث ظادةملعرعدعن
ظامانلعق ظالغاندعن كئيعن كعرضةن كعشعدذر (((.مةسعلةن :بعر مذسذلمان
((( هازعرقع بعر دألةتكة كعرعش ظىحىن شذ دألةتنعث ؤعزعسعنع ظئلعش ظعشلعرع ظامانلعق تةلةص قعلعشنعث ظورنعدا بولذشع مذمكعن.
توغرعسعنع اهلل تاظاال بعلضىحعدذر .ت.
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ظادةم كاصعر دألعتعضة شذ دألةتنعث ظادةملعرعدعن ظامانلعق ظالغاندعن كئيعن
كعرضةن بولسا ،ظذ مذسذلماننعث ظذ دألةتنعث كاصعرلعرعدعن بعرةرسعنع
ظألتىرىشع ياكع ظذالرنعث مال ـ مىلكعضة قول ظذزارتعشع ،ياكع ظذالرنعث يىز
ـ ظابرذيعغا تعل تةككىزىشع هارامدذر .حىنكع ظذ مذسذلماننعث ظذ دألةتنعث
ظادةملعرعدعن ظامانلعق تةلةص قعلعشع ظذالرغا حئقعلماسلعققا ؤةدة بةرضةنلعك
هئسابلعنعدذ .مذسذلمانالر ظأزلعرعنعث شةرتلعرعضة (يةنع ظأزلعرعنعث بةرضةن
ؤةدعللعرعضة) ظةمةل قعلعش الزعم .صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم بةرضةن ؤةدعضة
خعيانةت قعلعشنع هارام قعلدع .بعز يذقعرعدا صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث:
«(ظولجعغا) خعيانةت قعلماثالر ؤة (ؤةدعضة) خعيانةت قعلماثالر ». . .
دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعص ظأتتذق .ظعبنع ظأمةر (اهلل تاظاال ظذنعثدعن
رازع بولسذن!) صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤايةت
قعلعدذ« :اهلل تاظاال قعيامةت كىنع ظعلضعركعلةرنع ؤة كعيعنكعلةرنع توصلعغان
ؤاقتعدا ،ؤةدعسعدة تذرمعغان هةر بعر كعشع ظىحىن بعر بايراق تعكلعنعدذ،
(((
ظاندعن بذ صاالنعنعث بالعسع صاالنعنعث ؤاصاسعزلعقع دئيعلعدذ».
بذ هةقتة ظةبذسةظعد (اهلل تاظاال ظذنعثدعن رازع بولسذن!) صةيغةمبةر
ظةلةيهعسساالمنعث مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ« :ؤةدعسعدة
تذرمعغان هةر بعر كعشعنعث قعيامةت كىنع ساغرعسعغا (يةنع ظارقا تةرعصعضة)
(((
بعر بايراق تعكلعنعدذ».
بةرضةن ؤةدعسعضة ؤاصا قعلمايدعغان ظادةملةرنعث ظارقعسعغا بايراق
تعكلةشتعن مةقسةت ،ظذالرنعث ؤةدعضة ؤاصا قعلمايدعغان ظادةم ظعكةنلعكعنع
قعيامةت كىنع هةممة ظادةملةرضة بعلدىرىص قويذش ظىحىندذر .ظةرةبلةر ؤةدعضة
ؤاصا قعلمايدعغان ظادةمنع ،ظذنعث ؤةدعضة ؤاصا قعلمايدعغانلعقعنع باشقعالرغا
بعلدىرىص قويذش ظىحىن حوث بازاالردا شذ ظادةم ظىحىن بعر بايراق تعكلةيتتع.
ؤةدعسعضة ؤاصا قعلمايدعغانالر ظىحىن بايراق ظذنعث ظارقا تةرعصعضة تعكلعنعدذ.
حىنكع ظئزعز ظادةملةر ظىحىن بايراق ظذنعث ظالدا تةرعصعضة تعكلعنعدذ.
ظةضةر كاصعرالرنعث دألعتعضة ،كاصعرالردعن ظامانلعق ظئلعص كعرضةن هئلعقع
مذسذلمان كاصعرالرنعث بعرةر نةرسعسعنع ظذالرنعث رازعلعقعسعز ظئلعؤالغان ؤة
ظذنع ظعسالم دألعتعضة كأتىرىص حعققان بولسا ،ظذنعث شذ نةرسعنع سةدعقة
((( ظعمام مذسلعم رعؤايعتع.
((( ظعمام مذسلعم رعؤايعتع.
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قعلعؤئتعشع الزعم .حىنكع ظذ مذسذلمان ظذ نةرسعضة توغرا بولمعغان بعر يول
بعلةن ظئرعشكةندذر .ظذ يول بولسعمذ خعيانةت يولعدذر .ظةضةر ظذ مذسذلمان
ظذ نةرسعنع تئخع ظعسالم دألعتعضة ظئلعص حعقمعغان بولسا ،ظذ نةرسعنع ظذ
كاصعرالرغا قايتذرذص بئرعش الزعم.
ظعمام ظةبذهةنعفة ؤة ظعمام مذهةممةد (اهلل تةظاال ظذالرغا رةهمةت قعلسذن!):
«كاصعرالرنعث دألعتعضة ،كاصعرالردعن ظامانلعق ظئلعص كعرضةن مذسذلمان
كاصعرالرنعث رازعلعقع بعلةن ظذالرنعث صذل ـ ماللعرعنع ظالسا بولعدذ .ظةضةر
ظذ مذسذلمان ظذالردعن ظذ صذل ـ مالالرنع ظذالر بعلةن جازانعخورلذق قعلغانغا
ياكع ظذالرغا هاراق ياكع حوشقا ياكع ظألىك هايؤانالرنع ساتقانغا ظوخشاش
ظعسالم شةرعظعتعدة توغرا بولمايدعغان يولالر بعلةن ظالغان بولسعمذ ،ظذنعث
ظذ مال ـ مىلىكنع ظئلعشع توغرعدذر .حىنكع ظذالنعث مال ـ مىلكع بعزضة
هااللدذر .ظةمما ظذالرنعث صذل ـ ماللعرعنع خعيانةت قعلعش يولع بعلةن ظئلعش
هارامدذر .ظذالرنعث رازعلعقع بعلةن ظذالردعن ظالغان صذل ـ مالالر خعيانةت
قعلعش يولع بعلةن ظئلعنغان هئسابالنمايدذ» دئدع.
كاصعرالرنعث قولعغا ظةسعر حىشىص قالغان مذسذلمان ظامانلعق تةلةص
قعلغان ظادةم هئسابالنمايدذ .شذثا ظةضةر كاصعرالر ظةسعرضة حىشىص قالغان
ظذ مذسذلماننع ظأزلعرعنعث دألعتعنعث ظعحعدة قويذؤةتكةن بولسا ،ظذنعث
كاصعرالرنعث نةرسة ـ كئرةكلعرعنع (ظذالرنعث رازعلعقعسعز) ظئلعشع ؤة ظذالرنع
ظألتىرىشع توغرعدذر .ظةمما كاصعرالرنعث ظاياللعرع بعلةن زعنا قعلعشع توغرا
(((
ظةمةس .حىنكع ظذ هارام ظعشتذر.
ظعمام مذهةممةد (اهلل تاظاال ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!) <شةرهذلسةيرع>
دئضةن كعتابتا مذنداق دئدع« :ظةضةر كاصعرالر مذسذلمان ظةسعرلةرضة :سعلةر
ظأزلعرعثالرنعث دألعتعثلةرضة ظامان ـ ظعسةن حعقعص كئتعثالر دئضةن ،مذسذلمان
ظةسعرلةر ظذالرنعث بذ سأزعضة هئحقانداق جاؤاب قايتذرمعغان بولسا ،بذ هالدا
مذسذلمان ظةسعرلةرنعث ظذ كاصعرالر بعلةن ظذرذش قعلعشع ؤة ظذالرنعث نةرسة ـ
كئرةكلعرعنع ظئلعشع خاتا ظةمةس .حىنكع مذسذلمان ظةسعرلةر (كاصعرالرنعث
ظامان ـ ظعسةن دألعتعثلةرضة حعقعص كئتعثالر ،دةص ظذالرغا قويغان شةرتعضة)،
ظأزلعرعنعث بذ شةرتكة ظةمةل قعلعدعغانلعقعنع بعلدىرىص بعر نةرسة دئمعدع.
((( <ظةددذررذلمذختار> 3 ،ـ توم 247 ،ـ بةت.
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كاصعرالرنعث مذسذلمان ظةسعرلةرضة ظذالرنعث ظامان ـ ظعسةن حعقعص كئتعشعنع
شةرت قويذشع ،ظةضةر مذسذلمانالر ظذ شةرتنع قوبذل قعلغانلعقعنع بعلدىرىص
بعرةر ظعصادة بعلدىرمعضةن بولسا ،مذسذلمانالرنعث ظذ شةرتكة ظةمةل
قعلعشعنع الزعم قعلمايدذ .ظةمما بعر تىركىم مذسذلمانالر كاصعر دألعتعضة
كعرعش ظىحىن كةلضةن ،كاصعرالر ظذالرغا :سعلةر (بذ دألةتكة) ظامان ـ ظعسةن
هالةتتة كعرعثالر! دئضةن ؤة ظذالر (كاصعرالرنعث بذ سأزعضة) هئحقانداق جاؤاب
بةرمةستعن ظذالرنعث دألعتعضة كعرضةن بولسا( ،بذ هالدا ظذالرنعث كاصعرالرنعث
نةرسة ـ كئرةكلعرعنع ظئلعشع ياكع ظذالرنع ظألتىرىشع توغرا ظةمةس) .حىنكع
مذسذلمانالرنعث كاصعرالرنعث هئلعقع سأزلعرعنع ظاثلعغاندعن كئيعن ظذالرنعث
دألعتعضة كعرعشع ،ظذالرنعث (ضةرحة ظذالر كاصعرالرغا هئحقانداق ظوحذق
جاؤاب بةرمعضةن بولسعمذ) كاصعرالرغا خعيانةت قعلماسلعققا ظوحذق شةرت
بةرضةنلعك هئسابلعنعدذ .بذ مةنا كاصعرالرنعث قولعغا حىشىص قالغان مذسذلمان
ظةسعرلةردة تئصعلمايدذ .حىنكع ظذالر ظامانلعق تةلةص قعلغان ظادةملةر ظةمةس
(((
كاصعرالرنعث قولعدا زذلذمغا ظذحرعغان ظادةملةر هئسابلعنعدذ».
كاصعرالرنعث دألعتعدة قاتعللعق قعلغان ظادةمدعن قعساس ظئلعنمايدذ.
حىنكع ظذ ظادةمدعن قعساس ظئلعش مذمكعن ظةمةس .مةسعلةن :ظامانلعق تةلةص
قعلعص كاصعرالرنعث دألعتعضة كعرضةن مذسذلمانالرنعث بعرع ظأز هةمراهعنع
قةستةن ظألتىرؤةتكةن بولسا ،قاتعلغا صةقةت دعيةت بئرعش الزعم بولعدذ .ظةضةر
قاتعل ظأز هةمراهعنع سةؤةنلعك بعلةن ظألتىرؤةتكةن بولسا ،دعيةت بعلةن بعرضة
كاففارةت بئرعش الزعم .حىنكع اهلل تاظاال مذنداق دئدع» :مأمعن ظادةمنعث
مأمعن ظادةمنع سةؤةنلعك بعلةن ظةمةس ،قةستةن ظألتىرىشع هئح دذرذس
ظةمةس ،كعمكع بعرةر مأمعننع سةؤةنلعك بعلةن ظألتىرىص قويعدعكةن ،ظذ بعر
مأمعن قذلنع ظازاد قعلعشع ؤة ظألتىرىلضىحعنعث ؤارعسلعرعغا دعيةت تألعشع
كئرةك ،ظذالر (يةنع ظألتىرىلضىحعنعث ؤارعسلعرع) دعيةتنع كةحىرىم قعلسا،
(شذنعث بعلةن قاتعل ظذنع) تألعمعسة هئح باك يوق ،ظةضةر ظألتىرىلضىحع
مأمعن سعلةرضة دىشمةن (كذففار) قةؤمعدعن بولسا ،بذ حاغدا ظألتىرىص
قويغذحع بعر نةصةر مأمعن قذلنع ظازاد قعلعشع الزعم (دعيةت كةلمةيدذ ،حىنكع
ظألتىرىلضىحعنعث ظعضعسع مذسذلمان بولمعغاحقا ظذنعثغا ؤارعس بولمايدذ)،
ظةضةر ظألتىرىلضىحع ظاراثالردا مذظاهعدة بولغان (كذففار) قةؤمعدعن بولسا،
((( «ظعظالظذسسىنةن» 12 ،ـ توم 340 ،ـ بةت.
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ظذنعث ؤارعسلعرعغا دعيةت تألةش ؤة بعر نةصةر قذلنع ظازاد قعلعش كئرةك ،ظازاد
قعلعدعغان قذل تاصالمعغان ظادةم (يةنع قذل ظازاد قعلعشقا قادعر بواللمعغان
ظادةم) (تةؤبعسعنع اهلل نعث قوبذل قعلعشع ظىحىن) ظىزىلدىرمةي ظعككع
ظاي روزا تذتذشع الزعم .اهلل هةممعنع بعلعص تذرغذحع ،هئكمةت بعلةن ظعش
قعلغذحعدذر(((«
شذنعثدةك يةنة ظةضةر ظامانلعق تةلةص قعلعص كاصعرالرنعث دألعتعضة
كعرضةن مذسذلمانالرنعث بعرع ظذ يةردة زعنا قعلغان ،ياكع ظوغذرلذق قعلغان
بولسا ،ظذنعثغا زعنانعث ياكع ظوغذرلذقنعث جازاسع بئرعلمةيدذ .حىنكع كاصعر
دألعتعدعكع ظادةمضة ظعسالم دألعتع هأكىمرانلعق قعاللمايدذ.
ظةضةر كاصعرالرغا ظةسعرضة حىشىص قالغان مذسذلمانالرنعث بعرع يةنة
بعرعنع سةؤةنلعك بعلةن ظألتىرؤةتكةن بولسا ،بذ هالدا قاتعلغا صةقةت
كاففارةت بئرعش الزعم بولعدذ .حىنكع اهلل تاظاال» :ظةضةر ظألتىرىلضىحع
مأمعن سعلةرضة دىشمةن (كذففار) قةؤمعدعن بولسا ،بذ حاغدا ظألتىرىص
قويغذحع بعر نةصةر مأمعن قذلنع ظازاد قعلعشع الزعم (دعيةت كةلمةيدذ،
حىنكع ظألتىرىلضىحعنعث ظعضعسع مذسذلمان بولمعغاحقا ظذنعثغا ؤارعس
بولمايدذ)(((« حىنكع ظألتىرىلضةن ظذ مذسذلمان كاصعرالرغا ظةسعر حىشىص
قالغانلعقع سةؤةبع بعلةن كاصعر قةؤمعضة تةؤة بولذص كئتعدذ .شذنعث ظىحىن
ظذنعث دعيةتنع ياكع قعساسنع الزعم قعلعدعغان جئنعنعث هأرمعتع حىشىص
كئتعدذ.
ظةضةر كاصعرالرغا ظةسعرضة حىشىص قالغان مذسذلمانالرنعث بعرع يةنة
بعرعنع قةستةنلعك بعلةن ظألتىرؤةتكةن بولسا ،ظعمام ظةبذهةنعفة (اهلل تةظاال
ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!) نعث كأز قارعشع بويعحة :قاتعلغا هئحقانداق
نةرسة بئرعش الزعم ظةمةس .حىنكع هةنةفعي مةزهةصعدة قةستةنلعك بعلةن
ظادةم ظألتىرؤةتكةن ظادةمضة كاففارةت كةلمةيدذ .ظةمما ظعمام ظةبذيىسىف بعلةن
ظعمام مذهةممةد (اهلل تاظاال ظذالرغا رةهمةت قعلسذن!)« :مةيلع سةؤةنلعك
بعلةن بولسذن ،مةيلع قةستةنلعك بعلةن بولسذن ظأز هةمراهعنع ظألتىرؤةتكةن
(((
مذسذلمان ظةسعرضة دعيةت بئرعش الزعم كئلعدذ» دئدع.
((( سىرة نعسا  92ـ ظايةت.
((( سىرة نعسا  92ـ ظايةتنعث بعرقعسمع.
((( «رةددذلمذهتار» 3 ،ـ توم 248 ،ـ بةت.
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ظةضةر مذسذلمانالرغا دىشمةن كاصعر دألعتعدعن كاصعرالر ظامانلعق تةلةص
ظعسالم دألعتعضة كعرضةن بولسا ،ظذ كاصعرالرنعث جاسذسلذق قعلماسلعقع
ؤة مذسذلمانالرغا قارشع ظأز معللعتعضة يادةم بةرمةسلعكع ظىحىن ظعسالم
دألعتعدة بعر يعل ياكع ظذنعثدعن ظارتذق تذرذشعغا بولمايدذ .ظةمما كاصعر
دألةتلعرعنعث ظةلحعللعرع ؤة دعبلذماتلعرع بذ هأكىمنعث ظعحعضة كعرمةيدذ.
(يةنع بذالر بعر يعلدعن ظارتذق قالسعمذ بولعدذ) .حىنكع مذسذلمان
دألةتلعرعنعث ظةلحعللعرعمذ كاصعر دألعتعدة ظذزذن مذددةت قالغانلعقع ظىحىن
ظذالرنعثمذ ظعسالم دألعتعدة ظذزذن مذددةت قئلعشعغا توغرا كئلعدذ.
ظامانلعق تةلةص قعلعص ظعسالم دألعتعضة كعرعص ظذ يةردة بعر يعلدعن
ظارتذق تذرذشنع نعيةت قعلعؤاتقان كاصعرغا مذسذلمانالرنعث باشلعقع ياكع
ظذنعث ناظعبع :ظةضةر سةن بذ يةردة بعر يعلدعن ظارتذق تذرساث ساثا باش
بئجع قويعمعز ؤة سئنع كئيعن ظأز دألعتعثضة قايتعشعثدعن حةكلةيمعز
دئيعشع الزعم.
ظةضةر ظامانلعق تةلةص قعلعص ظعسالم دألعتعضة كعرضةن كاصعر ظذ يةردة
بعر يعل تذرسا ،ظذ شذنعث بعلةن (ظعسالم دألعتع بعلةن كئلعشعم تىزضةن)
كاصعرغا ظايلعنعدذ .ظذ كاصعرغا تذرغان ظذ بعر يعل ظىحىن باش بئجع تألةش
الزعم ظةمةس .حىنكع ظذ كاصعر بعر يعل توشذص بولغاندعن كئيعن (ظعسالم
دألعتع بعلةن كئلعشعم تىزضةن) كاصعرغا ظايلعنعدذ .شذثا ظذ كاصعرغا صةقةت
ظعككعنحع يعلدعن باشالص باش بئجع تألةش الزعم بولعدذ .ظةمما ظةضةر ظذ
كاصعرغا ظعسالم دألعتعنعث ظةمةلدارلعرعنعث بعرع :ظةضةر سةن بذ يةردة بعر
يعل تذرساث ،بعز سةندعن باش بئجع ظالعمعز ،دةص شةرت قويغان بولسا ،بذ
هالدا ظذ كاصعردعن تذرغان ظذ يعلع ظىحىنمذ باش بئجع ظئلعش توغرعدذر.
ظةضةر ظذ كاصعر (ظعسالم دألعتع بعلةن كئلعشعم تىزضةن) كاصعرغا ظايالنسا،
ظذنعثغا (ظعسالم دألعتع بعلةن كئلعشعم تىزضةن) كاصعرنعث صىتىن هأكىملعرع
ظعجرا قعلعنعدذ .شذنعث ظىحىن ظةضةر ظذنع بعر مذسذلمان ظألتىرؤةتكةن
بولسا ،مذسذلماندعن قعساس ظئلعنعدذ .ياكع ظذ كاصعر بعرةر مذسذلماننع
ظألتىرؤةتكةن بولسا ،ظذ كاصعردعن قعساس ظئلعنعدذ .ظةضةر بعرةر مذسذلمان
ظذ كاصعرنعث هارعقعنع تأكىؤةتكةن ياكع حوشقعسعنع ظألتىرؤةتكةن بولسا،
ظذنعث صذلعسعنع تألةص بئرعدذ .ظةضةر بعر مذسذلمان ظذ كاصعرنع سةؤةنلعك
بعلةن ظألتىرؤةتكةن بولسا ،ظذ مذسذلمانغا ظذنعث دعيعتعنع تألةص بئرعش
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الزعم .ظذ كاصعرغا ظةزعيةت بئرعش توغرا بولمايدذ((( .ظةسلعدة مذسذلمان
باشلعقعنعث دألعتعضة ظامانلعق تةلةص قعلعص كعرضةن كاصعرالغا ،ظذالر شذ
دألةتتة تذرغان مذددةت ظعحعدة ياردةم قعلعشع (يةنع ظذالرنع قوغدذشع)
الزعم .شذثا ظعسالم دألعتعضة ظامانلعق تةلةص قعلعص كعرضةن كاصعرالرنعث
هأكمعمذ (ظعسالم دألعتع بعلةن كئلعشعم تىزضةن) كاصعرالرنعث هأكمعضة
ظوخشاش .لئكعن ظةضةر ظذنع بعر مذسذلمان ياكع (ظعسالم دألعتع بعلةن
كئلعشعم تىزضةن) بعر كاصعر ظألتىرؤةتسة ،ظذنعث ظىحىن قاتعلدعن قعساس
ظئلعص بئرعلمةيدذ .ظةضةر ظذ كاصعر ظعسالم دألعتعضة ظامانلعق تةلةص قعلعص
كعرضةن ظأزعضة ظوخشاش بعر كاصعرنع ظألتىرؤةتسة ،ظذ كاصعر ظىحىن قاتعلدعن
قعساس ظئلعص بئرعلعدذ .ظةضةر ظألتىرىلضةن كاصعرنعث معراسخورلعرع ظذنعث
بعلةن بعللة بولسا ،قعساسنع ظذ معراسخورالر تةلةص قعلعص ظالعدذ.
ظةضةر ظعسالم دألعتعضة ظامانلعق تةلةص قعلعص كعرضةن كاصعر ظذ دألةتتة
(قولعنع كعسعشكة ياكع قامحعالشقا ظوخشاش) جازانع الزعم قعلعدعغان بعرةر
جعنايةت ظعشلعضةن بولسا ،ظذ جعنايةتنعث جازاسع ظذنعثغا بئرعلمةيدذ.
ظةمما ظذ جعنايةت ظادةم ظألتىرؤةتكةنضة ياكع بعرسعضة تأهمةت حاصلعغانغا
ظوخشاش بةندعنعث هةققعضة ظاالقعدار جعنايةت بولسا ،بذ جعنايةتنعث
جازاسع بئرعلعدذ .ظعمام ظةبذيىسىفنعث كأز قارعشع بويعحة :ظذ كاصعرغا
هاراق ظعحكةندعن باشقا هةممة جعنايةتنعث جازاسع بئرعلعدذ .ظةمما ظذنعثغا
هاراق ظعحكةنلعك جعنايعتعنعث جازاسع بئرعلمةيدذ .ظذنعث هأكمع هاراق
مةسعلعسعدة خذددع (ظعسالم دألعتع بعلةن كئلعشعم تىزضةن) كاصعرنعث
هأكمعضة ظوخشاش .ظعمام ظةبذيىسىفنعث بذ سأزع بعزنعث بذ زامانعمعزغا بةك
ظذيغذن كئلعدذ .حىنكع هازعر كاصعرالر مذسذلمانالرغا قارعغاندا كىحلىكتذر.
(شذثا ظةضةر ظذالر مذسذلمان دألةتلعرعضة ساياهةتكة كئلعص هاراق ظعحسة،
ظذالرغا هاراق ظعحكةنلعك جعنايةتنعث جازاسعنع ظعجرا قعلعش بعر ظاز قعيعن
بولذشع مذمكعن).
ظةضةر ظعسالم دألعتعضة كعرعش ظىحىن ظامانلعق تةلةص قعلغان كاصعر،
((( ظةمما ظةتتعضعنع قوصذص سومكعسعنع كأتىرىصال مذسذلمان يذرتعغا ظئقعص حعققان كاصعرالر بذ هأكىمنعث ظعحعضة كعرمةيدذ .شذنعث
ظىحىن ظةضةر مذسذلمانالرنعث بئشعغا ظئغعر بعر صاالكةتكة سةؤةب بولمعسا ،مذسذلمان يذرتعغا شذنداق حعققان كاصعرالرنع ظألتىرىش
ياكع ظذالرنعث مال ـ مىلكعنع ظئلعؤئلعش خاتا ظةمةستذر .ظةمما بعرةر كاصعرنع ظألتىرىص قويغانلعق ياكع بعرةرسعنعث مال ـ مىلكعنع
ظئلعؤالغانلعق سةؤةبع بعلةن مذسذلمانالرغا كئلعدعغان زعيان ظئغعر بولسا ،بذ هالدا ظذنداق قعلعش توغرا ظةمةس .حىنكع ظعسالم دعنعنعث
قاظعدعسعدة بعر ظعشتعن كئلعدعغان صايدعدعن ظذنعثدعن كئلعدعغان زعياننعث ظالدعنع ظئلعش بعرعنحع ظورذنغا قويذلعدذ .ت.
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ظعسالم دألعتعضة كعحعك بالعؤاقعلعرع ؤة ظايالع بعلةن بعللة كعرضةن ،كئيعن
ظايالع ياكع ظأزع ظعسالمغا كعرضةن ياكع (ظعسالم دألعتع بعلةن كئلعشعم
تىزضةن) بولسا ،ظذنعث كعحعك بالعلعرعنعث هأكمعمذ ظذالرغا قارعتعلغان
هأكىم بعلةن ظوخشاشتذر( .يةنع ظذنعث كعحعك بالعلعرع ظامانلعق تةلةص
قعلعص كعرضةن كاصعرالرنعث هأكمعدعن مذسذلمان ياكع ظعسالم دألعتع بعلةن
كئلعشعم تىزضةن كاصعرنعث هأكمعدة بولعدذ) .حىنكع باالغةتكة يةتمعضةن
كعحعك باال هأكىمدة ظاتا ـ ظانعسعغا ظةضةشتىرىلعدذ .ظةضةر ظذنعث باالغةتكة
يةتكةن بالعلعرع بولغان بولسا ،ظذالر ظذنعث هأكمعدة بولمايدذ .حىنكع بعر
بالعنعث ظاتا ـ ظانعسعنعث بعرعضة ظةضعشعص ظذنعث هأكمعدة بولذشع ظذ
بالعنعث باالغةتكة يئتعشع بعلةن ظاياغلعشعدذ .باالغةتكة يةتمعضةن كعحعك
باال هأكىمدة قئرعندعشعغا ياكع تاغعسعغا ،ياكع كىحلىك رعؤايةتكة ظاساسةن
دادعسع ظألىص كةتكةن بولسعمذ حوث دادعسعغا ظةضةشتىرىلمةيدذ.
ظةضةر ظعسالم دألعتعضة كعرعش ظىحىن ظامانلعق تةلةص قعلغان كاصعر،
ظعسالم دألعتعضة حعقعص بذ يةردة ظعسالمغا كعرضةن ؤة ظذنعث ظأزعنعث
دألعتعدة باالغةتكة يةتمعضةن كعحعك بالعلعرع بولغان بولسا ،ظذ كعحعك
بالعالر هأكىمدة ظذ كاصعرغا ظةضةشتىرىلمةيدذ .لئكعن ظذ كعحعك بالعالر
دادعسع ظألىص كئتعشتعن ظعلضعرع ظعسالم دألعتعضة كةلضةن بولسا ،بذ هالدا
ظذ بالعالر هأكىمدة دادعسعغا ظةضةشتىرىلعدذ( .يةنع ظذالرنعث هأكمعمذ خذددع
دادعسعنعث هأكمعضة ظوخشاش بولعدذ) .باالغةتكة يةتمعضةن كعحعك بالعنع
هأكىمدة ظاتا ـ ظانعسعنعث بعرعضة ظةضةشتىرىش ظعشع ظةضةر ظذ باال ظأز
مةقسةتلعرعنع ظعصادعيةلةيدعغان باال بولسعمذ كىحضة ظعضعدذر.
بعر مذسذلماننعث ظعسالم دألعتعضة ظامانلعق تةلةص حعققان كاصعرنعث
مال ـ مىلكعنع شةرتعضة توشمعغان سودا ـ سئتعق بعلةن ظئلعشع توغرا
ظةمةس .ظةمما كاصعر دألعتعضة ظامانلعق تةلةص قعلعص كعرضةن مذسذلماننعث
بعز يذقعرعدا بايان قعلعص ظأتكعنعمعزدةك مةيلع شةرتعضة توشمعغان سودا ـ
سئتعق بعلةن بولسذن ،مةيلع جازانعخورلذق ياكع قعمار ظويناش بعلةن بولسذن
كاصعرالرنعث رازعلعقع بعلةن ظذالرنعث مال ـ مىلكعنع قولغا كعرضىزعشع توغرا
بولعدذ.
بعر مذسذلماننعث ظعسالم دألعتعضة ظامانلعق تعلةص حعققان كاصعر
بعلةن ظعسالم دألعتعدة صةقةت مذسذلمانالر بعلةن قعلعش هاالل بولعدعغان
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مذظامعلةر بعلةن مذظامعلة قعلعشقا بولعدذ .حىنكع ظعسالم دألعتع شةرعظةت
هأكىملعرع ظعجرا قعلعنعدعغان دألةتتذر .شذنعثدةك يةنة ظعسالم دألعتعدة
سذغذرتا كئلعشعمع تىزوش توغرا ظةمةس .حىنكع ظذ ظعسالم دعنعدا توغرا دةص
قارالمايدعغان بعر كئلعشعمدذر .ظةمما ظذ كئلعشعم كاصعر دألعتعدة تىزىلسة
بولعدذ .حىنكع ظذ كئلعشعم كاصعر دألعتعدة توغرا دةص قارعلعدذ.
ظعسالم دألعتعضة ظامانلعق تعلةص حعققان كاصعردعن خذددع مةسعلةن
مةسحعتلةرنع زعيارةت قعلسا صذل ظالغانغا ظوخشاش ظأرص ـ ظادةتتة ظذنعثدعن
بعر نةرسة ظئلعش بولسعمذ شةرعظةت ظئلعشنع بذيرذمعغان صذلالرنع ظالماسلعق
الزعم .خذددع مذسذلمانالرنعث غةيؤعتعنع قعلعش هارام بولغعنعدةك ظعسالم
دألعتعضة ظامانلعق تعلةص حعققان كاصعرنعث ؤة ظعسالم دألعتع بعلةن كئلعشعم
تىزضةن كاصعرنعث غةيؤعتعنع قعلعش هارامدذر .حىنكع ظذ كاصعرالرمذ ظعسالم
دألعتع بعلةن كئلعشعم تىزىش بعلةن خذددع مذسذلمانالرغا ظوخشاش هةق
ـ هوقذققا ظعضعدذر .بعر قعسعم ظالعمالر(« :ظعسالم دألعتع بعلةن كئلعشعم
تىزضةن) كاصعرغا زذلذم قعلعشنعث جعنايعتع بعر مذسذلمانغا زذلذم قعلغان
ظادةمنعث جعنايعتعدعن ظئغعردذر» دةيدذ .حىنكع صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم
(ظعسالم دألعتع بعلةن كئلعشعم تىزضةن) كاصعرالرنعث كئلعشعمعضة رعظاية
قعلعشقا تةؤسعية قعلغان .بذ هةقتة جذؤةيرة ظعبنع قذدامة ظةتتةمعمعي مذنداق
دةيدذ« :بعز ظأمةر ظعبنع خةتتاب (اهلل تاظاال ظذنعثدعن رازع بولسذن!) قا
ظع مأمعنلةرنعث باشلعقع! بعزضة تةؤسعية قعلساث ،دئدذق .ظاندعن ظذنعث:
مةن سعلةرنعث اهلل تاظاالنعث ظةهدعسع بعلةن (ظعسالم دألعتع بعلةن كئلعشعم
تىزضةن كاصعرالرنعث كئلعشعمعضة رعظاية قعلعشعثالرغا) تةؤسعية قعلعمةن.
حىنكع ظذالرنعث كئلعشعمع سعلةرنعث صةيغةمبعرعثالرنعث كئلعشعمعدذر
ؤة سعلةرنعث بالعؤاقعلعرعثالرنعث رعزقلعرعنعث مةنبةيعدذر ،دئضةنلعكعنع
(((
ظاثلعغان ظعدعم».
ظعبنع ظأمةر (اهلل تاظاال ظذنعثدعن رازع بولسذن!) صةيغةمبةر
ظةلةيهعسساالمنعث مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ« :كعمكع (ظعسالم
دألعتع بعلةن كئلعشعم تىزضةن) بعرةر كاصعرنع ظألتىرؤةتسة ،ظذ ظادةم
جةننةتنعث صذرذقعنعمذ صذرالمايدذ .جةننةتنعث صذرذقع بولسا قعرعق يعللعق
((( بذ ظةسةرنع ظعمام بذخارع رعؤايةت قعلدع.
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يةردعن صذرايدذ (((».بذ ظةضةر ظذ ظادةم ظذ كاصعرنع ناهةق ظألتىرؤةتكةن
بولسا ،ظةهؤال شذنداق بولعدذ .حىنكع نةساظعي ؤة ظةبذداؤذد بذ هةدعسنع
ظةبذبعكرةدعن بذ شةكعلدة رعؤايةت قعلدع« :كعمكع (ظعسالم دألعتع بعلةن
كئلعشعم تىزضةن) بعرةر كاصعرنع ناهةق ظألتىرؤةتكةن بولسا ،اهلل تاظاال
ظذنعثغا جةننةتنع هارام قعلعدذ».
س :ظةضةر (ظعسالم دألعتع بعلةن كئلعشعم تىزضةن) كاصعر بعرسعضة
سئهعر قعلسا ،ظذ كةحىرىلةمدذ؟ دئضةن سذظالغا ،ظعمام بذخارع (اهلل تاظاال
ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!) جاؤاب بئرعص جاؤابعنعث ظارقعسعدعن مذنداق
دئدع :ظعبنع ؤةهبع ماثا يذنذس مذنداق دئضةن :ظعبنع شعهابدعن بعرسعضة
سئهعر قعلغان (ظعسالم دألعتع بعلةن كئلعشعم تىزضةن) كاصعر (بذ قعلمعشع
ظىحىن) ظألتىرىلةمدذ؟ دةص سورالدع .ظعبنع شعهاب بذ سذظالغا :بعزضة
صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث سئهعر قعلعنغانلعقع ،لئكعن صةيغةمبةر
ظةلةيهعسساالمنعث ظذنعثغا سئهعر قعلغان ظادةمنع ظألتىرمعضةنلعكع رعؤايةت
قعلعنعدذ .صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمغا سئهعر قعلغان ظادةممذ (ظعسالم دألعتع
بعلةن كئلعشعم تىزضةن) كعتاب بئرعلضةن كاصعرالردعن ظعدع ،دةص جاؤاب
بةرضةن.
ظعبنع هةجةر (اهلل تاظاال ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!) ظعبنع شعهابنعث
مةزكذر سأزعضة ظةضةشتذرذص ظعبنع بةتتالنعث مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤايةت
قعلعدذ(« :ظعسالم دألعتع بعلةن كئلعشعم تىزضةن) كاصعرالرنعث ظعحعدعن
بعرةر ظادةمضة سئهعر قعلغان ظادةم ظألتىرىلمةيدذ .لئكعن جازالعنعدذ.
ظةمما ظذنعث سئهعر قعلعشع بعلةن سئهعر قعلعنغان ظادةم ظألىص قالغان
بولسا ،بذ هالدا ظذ سئهعرضةر ظألتىرىلعدذ .ظةضةر سئهعر ظذ ظادةمضة بعرةر
كئسةل صايدا قعلغان بولسا ،ظذنعث ظىحىن سئهعرضةر جازالعنعدذ .مانا بذ
كأص ساندعكع ظالعمالرنعث كأز قارعشعدذر .ظعمام مالعك (اهلل تاظاال ظذنعثغا
رةهمةت قعلسذن!) :ظةضةر (ظعسالم دألعتع بعلةن كئلعشعم تىزضةن) كاصعر
سئهعر قعلعش ظارقعلعق بعرةر مذسذلمانغا زعيان كةلتىرسة ،ظذ شذ قعلمعشع
بعلةن ظأزعنعث كئلعشعمعنع بذزغان هئسابلعنعدذ ،دئدع .ظذ يةنة :سئهعرضةر
ظألتىرىلعدذ .ظذنعثدعن تةؤبة تةلةص قعلعنمايدذ ،دئدع .بذ هةم ظعمام ظةهمةدنعث
ؤة بعر تىركىم ظالعمالرنعث كأز قارعشعدذر .سئهعرضةرنعث هأكمع بذالرنعث
((( ظعمام بذخارع رعؤايعتع.
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كأز قارعشع بويعحة خذددع زعندعقنعث هأكمعضة ظوخشاش .ظعبنع بةتتال يةنة
مذنداق دئدع :ظعبنع شعهابنعث ظأزعنعث سأزعضة صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث
سئهعر قعلعنغانلعقعنع ظةمما ظذنعث سئهعرضةرنع ظألتىرمعضةنلعكعنع دةلعل
ـ صاكعت قعلعشع توغرا ظةمةس .حىنكع صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم ظأزع ظىحىن
بعرةر كعشعدعن ظعنتعقام ظالمايتتع .يةنة كئلعص سئهعر ظذنعثغا مةيلع ؤةهيع
ظعشلعرعدا بولسذن ،مةيلع تةن ـ ساالمةتلعكعدة بولسذن هئحقانداق تةسعرعنع
كأرسةتمعضةن .صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنع صةقةت ظازراقال خعيال قعلعش
قاصلعؤالغان ظعدع .بذ خذددع صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث نامعزعنع بذزذش
ظىحىن ظذنعثغا هذجذم قعلغان ،لئكعن شذ ظعشنع ظةمةلضة ظاشذرالمعغان
جعننعث ظعشعغا ظوخشاشتذر .صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم سئهعرنعث تةسعرع
بعلةن (ظةقلع ـ هذشذدعن كئتعدعغان هالةتتة ظةمةس) صةقةت نورمال كئسةل
(((
ظادةم قعزعيدعغان قعزعشقا ضعرعصتار بولذص قالغان».
ظةضةر ظعسالم دألعتعضة ظامانلعق تةلةص قعلعص كعرضةن ؤة ظذ يةردة
مةلذم بعر مذددةت تذرذش ظىحىن رذخسةت ظالغان كاصعر ،ظذنعثغا مذسذلمان
ظةمةلدارلعقع توختذتذص بةرضةن مذددةت توشقاندعن كئيعن ظأز دألعتعضة
قايتماقحع بولسا ،ظذ ظأز دألعتعضة قايتعشتعن حةكلعنعدذ .حىنكع ظذنعث
دألعتعضة قايتعص كئتعشع مذسذلمانالر ظىحىن زعيان ظئلعص كئلعدذ .شذنعثدةك
يةنة (ظعسالم دألعتع بعلةن كئلعشعم تىزضةن) كاصعر كاصعرالرنعث سئصعغا
قئتعلعص كةتمةكحع بولسا( ،يةنع ظذ ظأز يذرتعغا قايتعص كةتمةكحع بولسا)،
ظذمذ بذنداق قعلعشتعن حةكلعنعدذ .ظةمما ظذالرنعث تعجارةت ظىحىن ظأز
دألةتلعرعضة كعرمةكحع بولغان ؤة ظذالرنعث قايتعص حعقعدعغانلعقعغا ظعشةنح
قعلعنسا ،بذ هالدا ظذالرمذ خذددع (كاصعر دألعتعضة بئرعص تعجارةت قعلماقحع
بولغان) مذسذلمان حةكلةنمعضةنضة ظوخشاش حةكلةنمةيدذ.
شذنعثدةك يةنة ظةضةر ظعسالم دألعتعضة ظامانلعق تةلةص قعلعص كعرضةن
كاصعر (ظعسالم دألعتع بعلةن كئلعشعم تىزضةن) كاصعرغا ظايالنسا ،ظذ كاصعرمذ
ظأز دألعتعضة قايتعص كئتعشتعن حةكلعنعدذ .مةسعلةن :ظعسالم دألعتعضة
ظامانلعق تةلةص قعلعص كعرضةن كاصعر زئمعن سئتعؤالغان ؤة ظذنعثغا باج
(يةنع خعراج) قويذلغان بولسا ،ظذ كاصعر (ظعسالم دألعتع بعلةن كئلعشعم
تىزضةن) كاصعرغا ظايلعنعدذ.
((( «فةتهذلبارع» 6 ،ـ توم 277 ،ـ بةت.

134

جىھادنىڭ بايانى

ظعسالم دألعتعضة ظامانلعق تةلةص قعلعص كعرضةن ظايال كاصعر (ظةضةر ظذ
يةهذدعي ياكع خعرعستعيانالرغا ظوخشاش كعتاب بئرعلضةن كاصعرالر بولسا)
مذسذلمان ياكع (ظعسالم دألعتع بعلةن كئلعشعم تىزضةن) كاصعر بعلةن توي
قعلعش بعلةن (ظعسالم دألعتع بعلةن كئلعشعم تىزضةن) كاصعرغا ظايلعنعدذ.
حىنكع ظذ هأكىمدة ظئرعضة ظةضعشعدذ .ظةمما ظعسالم دألعتعضة ظامانلعق
تةلةص قعلعص كعرضةن ظةر كاصعر (ظعسالم دألعتع بعلةن كئلعشعم تىزضةن)
ظايال كاصعر بعلةن توي قعلعش بعلةن (ظعسالم دألعتع بعلةن كئلعشعم تىزضةن)
كاصعرغا ظايالنمايدذ .حىنكع ظذ كاصعر ظايالعنعث تالعقعنع بئرعؤئتعص ظأز
دألعتعضة قايتعص كئتةلةيدذ.
ظةر ـ خوتذن ظعككع كاصعر ظامانلعق تةلةص قعلعص ظعسالم دألعتعضة
حعققان ظذ يةردة ظذنعث ظايالع ظعسالمغا كرضةن بولسا ،ظايال (ظعسالمغا
كعرعش بعلةن) ظةردعن ظايرعلعص كةتكةن هئسابلعنعدذ .ظةر (ظعسالم دألعتع
بعلةن كئلعشعم تىزضةن) كاصعرغا ظايالنمايدذ.
ظعسالم دألعتعضة ظامانلعق تةلةص قعلعص حعققان كاصعر ظذ يةردة بعر
مذسذلماندعن قةرز ظالغان بولسا ،قةزر ظعضعسع مذسذلماننعث ظذ كاصعرنع ظأز
دألعتعضة قايتعشتعن توسوش هةققع بار .ظةضةر قةزر ظعضعسع مذسذلمان ظذ
كاصعرنع ظأز دألعتعضة قايتعشتعن توسقان ؤة شذنعث بعلةن ظذ كاصعر ظعسالم
دألعتعدة بعر يعلدةك قالغان بولسا ،ظذ كاصعر (ظعسالم دألعتع بعلةن كئلعشعم
تىزضةن) كاصعرغا ظايلعنعدذ.
ظعسالم دألعتعضة ظامانلعق تةلةص قعلعص حعققان كاصعرنعث ظامانلعقع
ظذ كاصعرنعث ظأز دألعتعضة قايتعص كئتعش بعلةن ظاياغلعشعدذ .شذنعث
بعلةن ظذ كاصعر (مذسذلمانالر بعلةن ظارعسعدا) دىشمةنلعك بار كاصعرغا
ظايلعنعدذ .شذنعثدةك يةنة (ظعسالم دألعتع بعلةن كئلعشعم تىزضةن) كاصعرمذ
كاصعرالرنعث قئشعغا قئحعص كئتعشع بعلةن (مذسذلمانالر بعلةن ظارعسعدا)
دىشمةنلعك بار كاصعرغا ظايلعنعدذ .ظذ كاصعرنعث مال ـ مىلكع ظةضةر ظذ كاصعر
مذسذلمانالر بعلةن بولغان ظذرذشتا ظةسعرضة حىشىص قالسا ياكع ظألتىرىلسة
خذددع يةر بئجعضة ياكع باش بئجعضة ظوخشاش ظعسالم دألعتعنعث خةزعنعسعضة
(((
تاشلعنعدذ.
((( «رةددذلمذهتار» 3 ،ـ توم 252 ،ـ بةت.
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ظعسالم دألعتع ؤة كاصعر دألعتعنعث بايانع
ظةضةر كاصعرالر ظسعالم دألةتلعرعنعث بعرةرسعنعث ظىستعدعن غةلبة
قعلعص ظذنع بئسعؤالغان ياكع بعرةر ظعسالم دألعتعنعث بعر قعسعم ظادةملعرع
ظعسالمدعن يئنعؤالغان (ياكع كاصعر ظةقعدعسع بعلةن تةربعيلةنضةن) ،ظاندعن
دألةت ظعشلعرعنع قوللعرعغا ظئلعؤئلعص دألةتتة كذصذرحة هأكىملةرنع ظعجرا
قعلغان ،ياكع (ظعسالم دألعتع بعلةن كئلعشعم تىزضةن) كاصعرالر بذ كئلعشعمنع
بذزذص دألةت ظعشلعرعنع قوللعرعغا كعرضىزىؤالغان بولسا ،مةزكذر هالةتلةردعمذ
ظعسالم دألعتع كاصعر دألعتع هئسابالنمايدذ .لئكعن تأؤةندعكع ظىح هالةت
ظاستعدا ظعسالم دألعتع كاصعر دألعتع هئسابلعنعدذ:
 1ـ ظعسالم دألعتعدة ظعجرا قعلعنغان هأكىملةرنعث (يةنع قانذنالرنعث)
هةممعسع صىتىنلةي كاصعرالرنعث هأكىملعرع بولذص كةتكةن ،هةتتا ظذنعثدا
ظعسالمنعث هأكىملعرعضة ظاظعت ظازراقمذ هأكىم قالمعغان حاغدا ظعسالم دألعتع
كاصعر دألعتع هئسابلعنعدذ .ظةمما ظعسالم دألعتعدة ظعسالمنعث هأكىملعرعمذ
ؤة كاصعرالرنعث هأكىملعرعمذ ظعجرا قعلعنسا ،بذ هالدا ظذ دألةت كاصعر دألعتع
هئسابالنمايدذ.
 2ـ ظعسالم دألعتع بعرةر تةرةصتعن بولسعمذ بعرةر ظعسالم دألعتعضة
تذتاشماستعن هةممة تةرةصتعن كاصعر دألعتعضة تذتذشذص كةتكةن حاغدا ،ظعسالم
دألعتع بذ حاغدعمذ كاصعر دألعتع هئسابلعنعدذ .شذثا ظالعم ظعبنع ظابعدعن
(اهلل تاظاال ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!) مذنداق دةيدذ :مانا بذنعث شامدعكع
<دذرذز تئغع> دةص ظاتعلعدعغان تاغ ؤة ظذنعثغا تةؤة يةرلةر ظعسالم يذرتع
هئسابلعنعدعغانلعقعنع كأرىؤااليمعز .حىنكع ظذ تاغ ؤة ظذنعثغا تةؤة يةرلةردة
دذرذزعيالرنعث ياكع خعرعستعيانالرنعث هذكذمدارلعرع ؤة ظذالرنعث قازعلعرع
هأكىمرانلعق قعلعؤاتقان ؤة ظذالرنعث بةزعلعرع ظعسالمنع ؤة مذسذلمانالرنع
ظوحذق ـ ظاشكارا تعلاليدعغان بولسعمذ ،لئكعن ظذالر مذسذلمان هأكذمدارالرنعث
بذيرذقع ظاستعدعدذر .ظعسالم دألةتلعرع ظذالرنع هةممة تةرةصتعن قورشاص
تذرغذحعدذر .ظةضةر مذسذلمان هأكىمدار ظذالرغا ظعسالم هأكىملعرعنع
(((
يعرضىزىشنع خالعسا ،ظذالرغا ظعسالم هأكىملعرعنع يىرضىزةلةيدذ.
((( «رةددذلمذهتار» 3 ،ـ توم 253 ،ـ بةت.
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شذنعثغا ظاساسةن مةن( :كىنعمعزدعكع) صةلةستعننعثمذ ظعسالم دألعتع
هالعتعدة ظعكةنلعكعنع بايان قعلعمةن .يةهذدعيالر صةلةستعن ظىستعدعن غةلبة
قعلعص ظذنع بئسعؤالغان بولسعمذ ،لئكعن ظذ هازعرغعحة ظعسالم دألعتع
هئسابلعنعدذ .حىنكع صةلةستعن تأت تةرةصتعن ظسعالم دألةتلعرعضة تذتذشعدذ.
 3ـ بعر ظعسالم دألعتع ،ظذنعثدا ظأزعدعن خاتعرجةم بولعدعغان بعرةر
مذسذلمان ياكع (ظعسالم دألعتع بعلةن كئلعشعم تىزضةن) بعرةر كاصعر قالمعغان
دةرعجعضة يةتكةن ؤاقتعدا كاصعر دألعتع هئسابلعنعدذ.
بعر كاصعر دألعتع ضةرحة بعرةر تةرةصتعن بولسعمذ ظعسالم دألعتع بعلةن
تذتاشمعسعمذ ،لئكعن ظذنعثدا جىمة نامعزع ؤة ظعككع هئيت نامازلعرع
ظوقذلغعنعغا ظوخشاش ظعسالم دعنعنعث بةزع ظعبادةتلعرعنعث ظةمةل قعلعنعشع
بعلةن ظعسالم دألعتع هئسابلعنعدذ.
بذ يةردة شذنع بايان قعلعص ظأتىشكة توغرا كئلعدذكع ،مةيلع كاصعرالر
تةرةصعدعن تةيعنلةص قويذلغان بولسعمذ (مذسذلمانالرنعث صايدعسع ظىحىن ظعش
ـ قعلعدعغان) مذسذلمان هاكعم ياكع ؤالعي بار هةر قانداق شةهةردة جىمة
ؤة ظعككع هئيت نامازلعرعنع ظوقذشقا( ،ظذ شةهةرضة ياقا ـ يذرتالردعن ظئقعص
كئلعص يةر ظئلعص تئرعقحعلعق قعلغان كاصعرالردعن) يةر بئجع ظئلعشقا،
مذسذلمان قازعيالرنع (يةنع دعلوالرنع بعر تةرةص قعلعدعغان هاكعمالرنع)
تعكلةشكة ؤة مةيلع ظوغذل بولسذن ،مةيلع قعز بولسذن ظعضة ـ حاقعللعرع
يوق يئتعم قالغانالرنع ظأيلةندىرىشكة بولعدذ .كاصعرالر بئسعؤئلعص دألةتنعث
صىتىن ظعشلعرعنع قولعغا كعرضىزىؤالغان دألةتلةردعمذ مذسذلمانالرنعث جىمة
نامعزع ؤة ظعككع هئيت نامازلعرعنع ظوقذشع توغرعدذر .بذ دألةتلةردة
(دألةت ظةمةس) مذسذلمانالر ظأزلعرع رازع بولذص سايالص حعققان ظادةم قازع
هئسابلعنعدذ .ظذ دألةتتعكع مذسذلمانالرنعث كاصعر ظةمةلدارالردعن ظأزلعرعضة
مذسذلمان ؤالعي تةيعن قعلعص بئرعشعنع تةلةص قعلعشع الزعم.
يةر بئجعنعث بايانع
يةر بئجع (يةنع خةراج) بولسا يةردعن ظئلعنعدعغان ظالؤاث ـ سئلعق بولذص
ظذ يةر ظةسكةر كىحع بعلةن صةتهع قعلعنغان ؤة ظةسلعدعكع ظعضعللعرعنعث
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قوللعرعدا قالدذرذص قويذلغان يةرلةردذر .يةر ظذرذش قعلغانالرنعث ظارعسعدا
تةقسعم قعلعص بئرعلعدعغان ظولجعالرنعث ظعحعضة كعرمةيدذ .حىنكع ظأمةر
ظعبنع خةتتاب (اهلل تاظاال ظذنعثدعن رازع بولسذن!) يةرنع ظولجعالرنعث ظعحعضة
كعرضىزمعضةن .ظولجعالر صةقةت ظذ يةردعن ـ بذ يةرضة يأتكعلعدعغان مال ـ
مىلىكلةردعن ظعبارةتتذر.
يةر بئجعنعث يولغا قويذلعشعنعث دةلعل ـ صاكعتع بولسا ،ظأمةر ظعبنع
خةتتاب (اهلل تاظاال ظذنعثدعن رازع بولسذن!) نعث ساهابعالر (اهلل تاظاال ظذالردعن
رازع بولسذن!) نعث قوشذلعشع بعلةن ظعسالم لةشكةرلعرع تةرةصعدعن صةتهع
قعلعنغان ظعراقنعث يةرلعرعنع ظأز ظعضعللعرعنعث قوللعرعغا قايتذرذص بئرعص
ظذ يةرلةرضة ظالؤاث ـ سئلعق قويغانلعقعدذر .شذثا ظةضةر مذسذلمانالر بعرةر
يةرنع ظةسكةر كىحع بعلةن صةتهع قعلسا ،مذسذلمان ظةمةلدارع ظةضةر خالعسا
ظذ يةرنع ظةسكةرلةرضة خذددع ظولجعالرنع تةقسعم قعلعص بةرضعنعدةك تةقسعم
قعلعص بئرعدذ .ظةضةر خالعسا ظذ يةرنع ظأز ظعضعللعرعنعث قوللعرعغا قايتذرذص
بئرعص كةلضةن كعرعمالرنع مذسذلمانالرغا صايدعلعق يةرضة ظعشلعتعش ظىحىن
يةر ظعضعللعرعضة باش بئجع (يةنع جعزعية) ؤة يةرضة يةر بئجع (يةنع خةراج)
قويعدذ .بذ هةقتة زةيد ظعبنع ظةسلةم دادعسعدعن ظأمةر ظعبنع خةتتابنعث مذنداق
دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ :ظةضةر مذسذلمانالرنعث كئيعنكع ظةؤالدلعرع
بولمايدعغان بولسا( ،يةنع مذسذلمانالرنعث كئيعنكع دةؤعرلةردة كئلعدعغان
ظةؤالدالرنع ظويلعمايدعغان ظعش بولعدعغان بولسا) ،مةن (ظةسكةر كىحع
بعلةن) صةتهع قعلعنغان هةر بعر شةهةر ياكع كةنتعنع (ظةسكةر ظارعسعدا)
خذددع صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم خةيبةرنعث يةرلعرعنع (ظةسكةرلةر ظارعسعدا)
تةقسعم قعلعص بةرضعنعدةك تةقسعم قعلعص بئرةتتعم .ظعمام بذخارع ؤة ظعمام
مالعك بذ ظةسةرنع بذ شةكعلدة رعؤايةت قعلعدذ« :ظةضةر مذسذلمانالرنعث
كئيعنكع ظةؤالدلعرع هئحقانداق نةرسعسعز تاشلعنعص قالمايدعغان ظعش بولسا،
مةن مذسذلمانالر كىح بعلةن صةتهع قعلغان هةر بعر كةنتعنع (ظذالر ظارعسعدا)
خذددع صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم (ظةسكةرلةر ظارعسعدا) خةيبةرنعث يةرلعرعنع
هةسسعمذ ـ هةسسة تةقسعم قعلعص بةرضعنعدةك هةسسعمذ ـ هةسسة تةقسعم
قعلعص بئرةتتعم».
ظعمام ظةبذيىسىف (اهلل تاظاال ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!) (مذسذلمانالرنعث
خةلعصعسع هارذن رةشعدقا يئزعص بةرضةن) <ظةلخعراج> ظعسعملعك ظةسعرعدة
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مذنداق دةيدذ« :ظع مأمعنلةرنعث باشلعقع! ظذرذش قعلماستعن ظالغان
ظولجعغا كةلسةك ظذمذ هةنةفعي مةزهةصعدة خذددع يةرضة قويذلغان ظالؤاث
ـ سئلعققا ظوخشاش بعر سئلعقتذر .توغرعسعنع اهلل بعلضىحعدذر .حىنكع اهلل
تاظاال مذنداق دئدع» :اللة صةيغةمبعرعضة غةنعمةت قعلعص بةرضةن ظةهلع
قذرا (يةنع قذرةيزة ،نةزعر ،صةدةك ؤة خةيبةر كذففارلعرع) نعث ماللعرعنع،
ظعحعثالردعكع بايالر ظارعسعدا قولدعن قولغا ظأتىص يىرمةسلعكع ظىحىن،
اللةغا ،صةيغةمبةرضة ،صةيغةمبةرنعث خعش  -ظةقرعبالعرعغا ،يئتعملةرضة،
معسكعنلةرضة ،ظعبن سةبعللةرضة خاس قعلدع(((«(((»
<ظةلهعداية> دئضةن كعتابنعث ظاصتورع مذنداق دةيدذ« :مذسذلمان
ظةمةلدار ظةضةر بعرةر شةهةرنع ظةسكةر كىحع بعلةن صةتهع قعلسا ،ظذ ظةضةر
خالعسا ظذ يةرنع ظةسكةرلةرضة خذددع صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم خةيبةرنعث
يةرلعرعنع تةقسعم قعلعص بةرضعنعدةك تةقسعم قعلعص بئرعدذ .ظةضةر خالعسا
ظذ يةرنع ظأز ظعضعللعرعنعث قولعغا تاصشذرذص بئرعص ظذالرغا باش بئجع
(يةنع جعزعية) ؤة ظذالرنعث يةرلعرعضة يةر بئجع قويعدذ .حىنكع ،ظأمةر ظعبنع
خةتتاب (اهلل تاظاال ظذنعثدعن رازع بولسذن!) :ساهابعالر (اهلل تاظاال ظذالردعن
رازع بولسذن!) نعث قوشذلعشع بعلةن ظعراقنعث يةرلعرعنع (ظأز ظعضعللعرعنعث
قوللعرعغا قايتذرذص ظذ يةرلةرضة) يةر بئجع قويغان ؤة بذ ظعشتا ظأمةر ظعبنع
خةتتابقا قارشع حعققان كعشعلةر قارشع ظئلعنمعغان .شذنعث ظىحىن بعرةر
شةهةرنع ظةسكةر كىحع بعلةن صةتهع قعلغان مذسذلمان ظةمةلدار خالعسا
صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث تذتقان يولعنع تذتذص يةرلةرنع ظةسكةرلةرضة
تةقسعم قعلعص بةرسعمذ بولعدذ .خالعسا ظأمةر ظعبنع خةتتابنعث توتقان يولعنع
تذتذص يةرلةرنع ظأز ظعضعللعرعنعث قوللعرعغا قايتذرذص بئرعص يةرلةرضة يةر
(((
بئجع قويسعمذ بولعدذ».
يةرلةرنع ظأز ظعضعللعرعنعث قوللعرعغا قايتذرذص بئرعص ظذنعثغا يةر
بئجع قويذش مةسعلعسعضة ظعمام شافعظعي (اهلل تاظاال ظذنعثغا رةهمةت
قعلسذن!) قئتعلمايدذ .ظعمام شافعظعي (اهلل تاظاال ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!):
«مذسذلمان ظةمةلدار ظةسكةر كىحع بعلةن صةتهع قعلغان يةرلةرنع ظةسكةرلةرضة
((( ظةسلعدة بذ ظايةتتة مةقسةت قعلعنغان ظولجعالردعن ظذرذش قعلماستعن ظالغان ظولجعالر مةقسةت قعلعنعدذ .ت.
((( سىرة هةشعر  6ـ ظايةتنعث بعرقعسمع.
((( «ظعظالظذسسىنةن» 12 ،ـ توم 69 ،ـ بةت.
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خذددع باشقا ظولجعالرنع تةقسعم قعلغعنعدةك تةقسعم قعلعشع الزعم» دةيدذ.
هةنةفعي مةزهةصعدعكعلةرنعث كأز قارعشعنع تأؤةندعكع هةدعس كىحلةندىرعدذ:
ظةبذهذرةيرة (اهلل تاظاال ظذنعثدعن رازع بولسذن!) :ظع ظادةملةر! سعلةر
(كاصعرالردعن ظذالرنعث ضةرنعدعكع ظالؤاث ـ سئلعقالرغا هئسابالص) بعرةر تعلال
ياكع يامبذ يئغالمايدعغان هالةتكة حىشىص قالساثالر قانداق قعلعسعلةر؟ دئدع.
ظادةملةر ظذنعثغا :ظع ظةبذهذرةيرة! سةن بذ ظعشنع بولعدذ ،دةص قارامسةن؟
(يةنع مذسذلمانالرنع كاصعرالردعن بعرةر تعلالمذ يئغالمايدعغان هالةتكة حىشىص
قالعدعغان ظعشنع بولعدذ ،دةص قارامسةن؟) دئدع .ظةبذهذرةيرة! :هةظة ،جئنعم
قولعدا بولغان زاتنعث نامع بعلةن قةسةم قعلعمةنكع ،مةن سعلةرضة راست
سأزلةيدعغان ؤة راست سأزلةيدذ ،دةص قارعلعدعغان زات (يةنع صةيغةمبةر
ظةلةيهعسساالم) نعث دئضةنلعرعنع بايان قعلعص بئرعمةن ،دئدع .ظادةملةر
ظذنعثغا :صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم نئمعلةرنع دئضةن ظعدع ،دئدع .ظةبذهذرةيرة:
صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم ،اهلل تاظاال ؤة ظذنعث صةيغةمبعرعنعث ظةهدعسعنعث
هأرمعتع تأكىلعدذ( .يةنع ظعسالم دألةتلعرع بعلةن ظةهدة تىزىشكةن كاصعرالر
ظةهدعلعرعنع بذزعدذ) ،ظاندعن اهلل تاظاال (ظعسالم دألةتلعرع بعلةن كئلعشعم
تىزىص ظذ كئلعشعمنع) بذزغان كاصعرالرنعث دعللعرعنع قارعالشتذرعدذ .شذنعث
بعلةن ظذالر قوللعرعدعكع (بئرعشقا تئضعشلعك بولغان) نةرسعلةرنعمذ
(((
بةرمةيدذ ،دئضةن دئدع.
ظعمام مذسلعم بذ هةدعسنع ظةبذهذرةيرعدعن بذ شةكعلدة رعؤايةت قعلدع:
صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم« :ظعراقلعقالر يامبذلعرعنع ؤة ظألحةملعرعنع توسذص
قالدع( .يةنع ظعراقلعقالر صذل ـ ماللعرعنع ؤة بذغداي ـ قذناققا ظوخشاش
ظاشلعرعنع مذسذلمانالرغا بئرعشتعن باش تارتتع)» دئدع .صةيغةمبةر
ظةلةيهعسساالم بذ هةدعستة (كةلضىسعدة ظعراقلعقالر قعلعدعغان ظعشالرنع)
<توسذص قالدع> دةص ظأتكةن زامان شةكعلدة بايان قعلدع .بذنعثدعن ظةسلعدة
كةلضىسعدة بولعدعغان ظعشالر مةقسةت قعلعنعدذ .صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم
كةلضىسعدة بولعدعغان ظعشالرنع بذنداق ظأتكةن زامان شةكعلدة بايان قعلعشع
بذ ظعشالرنعث حوقذم بولعدعغانلعقعغا ظعشارةت قعلعش ظىحىندذر .بذ هةقتة
يةنة ظعمام مذسلعم جابعر (اهلل تاظاال ظذنعثدعن رازع بولسذن!) نعث مذنداق
دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ :صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم «ظعراقلعقالردعن
((( ظعمام بذخارع رعؤايعتع.
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مذسذلمانالرغا (تألةشكة كئرةكلعك بولغان نةرسعلةر) بعرةر تأضة ياكع بعرةر
يامبذ كةلمةسلعكع مذمكعن» دئدع .نئمعشقا شذنداق بولعدذ؟ دةص سورالغاندا،
صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم« :بذ ظعش باشقا معللةتلةرنعث ظذالرنع (شذ
نةرسعلةرنع مذسذلمانالرغا بئرعشتعن) حةكلعضةنلعك سةؤةبع بعلةن شذنداق
بولعدذ» دئضةن .مانا بذ هةدعس صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث مأجعزعلعرعنعث
بعرعدذر((( .بذ هةدعس يةنة كاصعرالر بعلةن كئلعشعم تىزىشكةن مذسذلمانالرنع،
كاصعرالر بعلةن تىزىشكةن كئلعشعمضة ؤاصا قعلعشقا تةؤسعية قعلعدذ .حىنكع
ظذ كاصعرالردعن ظئلعنعدعغان باش بئجع (يةنع جعزعية) مذسذلمانالرغا صايدا
ظئلعص كئلعدذ .شذنعثدةك بذ هةدعس ظذ كاصعرالرغا زذلذم قعلعشتعن حةكلةيدذ.
ظذ كاصعرالرغا قاحان زذلذم قعلعنسا ،ظذالر شذ ؤاقعتنعث ظأزعدة مذسذلمانالر
بعلةن بولغان كئلعشعمنع بذزعدذ .شذنعث بعلةن مذسذلمانالر ظذالردعن بعر
نةرسة يئغالمايدذ .بذنعث سةؤةبع بعلةن مذسذلمانالر ظئغعر ظةهؤالغا قالعدذ.
بعر قعسعم ظالعمالر« :هةدعستة بايان قعلعنغان صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث
<توسذص قالدع> دئضةن سأزعدعن ظذالرنعث يةر بئجعنع (يةنع خةراجنع)
(((
توسذص قئلعشلعرع كأزدة تذتذلعدذ» دةيدذ.
ظةضةر يةرلةر ظأز ظعضعللعرعنعث قوللعرعدا قالسا ،ظذالر ظذ يةرلةرنعث ظأز
ظعضعللعرع هئسابلعنعدذ .شذثا ظذالر ظذ يةرلةرنع ساتااليدذ ،قةرزضة هئسابالص
بئرةلةيدذ ؤة معراسخورلعرع ظارعسعدا تةقسعم قعلعص بئرةلةيدذ.
معسعرنعث ،شامنعث (يةنع سذرعية ،ظذردذن ؤة صةلةستعنلةرنعث) ؤة
ظعراقنعث يةرلعرع يةر بئجع (يةنع خةراج) ظئلعنعدعغان يةرلةر هئسابلعنعدذ.
ظةسكةر كىحع بعلةن صةتهع قعلعنغان يةرلةرنعث ظعحعدعن صةقةت مةككة
مذكةررعمعنعث يةرلعرعال (يةر بئجع ظئلعنعدعغان يةرلةر ظةمةس) حعققان
مةهسذالتتعن ظوننعث بعرع (يةنع ظأشرة) ظئلعنعدعغان يةر هئسابلعنعدذ.
ظةرةبنعث يةرلعرع (ظاصتذر بذنعثدعن ظةرةب يئرعم ظارعلعقعدعكع يةرلةرنع
مةقسةت قعلغان بولذشع مذمكعن) ؤة خةلقع ظأز ظعختعيارع بعلةن ظعسالمغا
كعرضةن دألةتلةرنعث يةرلعرع يةر بئجع ظئلعنعدعغان يةرلةر ظةمةس حعققان
مةهسذالتتعن ظوننعث بعرع (يةنع ظأشرة) ظئلعنعدعغان يةر هئسابلعنعدذ.
((( هةدعستة ظعراقنع باشقا معللةتلةرنعث ظعشغال قعلعؤالعدعغانلعقع ؤة ظذالرنعث ظعراقلعقالرنع مذسذلمانالرغا تألةيدعغان نةرسة ـ كئرةكلةرنع
تألةشتعن توسذص قالعدعغانلعقع بايان قعلعنعدذ .ظعمام نةؤةؤعينعث دئضعنعضة قارالغان ؤاقتعدا بذ ظعش تارعختا بولغان ظعكةن .ت.
((( «فةتهذلبارع» 6 ،ـ توم 280 ،ـ بةت.
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يةر بئجع بولسا يةرنعث ظأزعضة قويذلغان ظالؤاث ـ سئلعقتذر .شذثا يئرعضة
يةر بئجع كئلعدعغان بعر ظادةم ظعسالمغا كعرسعمذ يةنة ظذنعثدعن يةر بئجع
ظئلعنعدذ .ظةضةر مذسذلمان بعر ظادةم ،يئرع ظأز قولعدا قالغان بعر كاصعردعن
ظذنعث يئرعنع سئتعؤالغان بولسا ،ظذ مذسذلماندعنمذ يةر بئجع ظئلعنعدذ.
حىنكع ساهابعالرنعثمذ يةر بئجع ظئلعنعدعغان يةرلةرنع سئتعص ظئلعص ظذنعث
باجلعرعنع تألىضةنلعكع رعؤايةت قعلعنعدذ .مانا بذ يةر بئجع ظئلعنعدعغان
يةرلةرنع سئتعص ظئلعشنعث( ،ظذنع سئتعص ظالغان ظادةم مذسذلمان بولسعمذ)
ظذنعثدعن يةر بئجعنع ظئلعشنعث ؤة باجنع مذسذلمانالرغا ظادا قعلعشنعث
(((
توغرا ظعكةنلعكعنع كأرسعتعص بئرعدذ.
يةر بئجع ظئلعنعدعغان يةرلةردعن حعققان مةهسذالتالردعن ظوندعن بعرع
(يةنع ظأشرة) ظئلعنمايدذ .ظعمام شافعظعي (اهلل تاظاال ظذنعثغا رةهمةت
قعلسذن!)« :يةر بئجع ظئلعنعدعغان يةرلةردعن هةم يةر بئجع ،هةم ظذنعثدعن
حعققان مةهسذالتالردعن ظوندعن بعرع (يةنع ظأشرة) ظئلعنعدذ .حىنكع ظذ
ظعككع سئلعقنعث هةر ظعككعسع ظوخشاشمعغان ظعككع سةؤةب بعلةن بئرعش
الزعم بولغان ظعككع ؤةزعصعدذر .شذثا ظذالرنعث هةر ظعككعسع بئرعلعدذ»
دةيدذ .هةنةفعي مةزهةصعدعكعلةرنعث دةلعلع بولسا ظعبنع ظةبذشةيبة رعؤايةت
قعلغان شةظبعينعث :يةر بئجع بعلةن (يةردعن حعققان مةهسذالتنعث) ظوندعن
بعرعنع (يةنع ظأشرة) ظئلعشتعن ظعبارةت (ظعككع ؤةزعصة) بعر يةرنعث ظىستعضة
قويذلمايدذ ،دئضةن سأزعدذر .ظعبنع ظةبذشةيبة بذ هةقتة يةنة ظعكرةمةنعث« :بعر
يةرضة هةم يةر بئجع ؤة هةم (ظذنعثدعن حعققان مةهسذالتتعن) ظوننعث بعرعنع
(يةنع ظأشرة) ظئلعش ؤةزعصعسع قويذلمايدذ» دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلغان.
اهلل تاظاالغا شىكىرلةر بولسذن! يةر بئجع ظئلعنغان يةرضة ،ظذنعثدعن حعققان
مةهسذالتتعن ظوندعن بعرع (ظأشرة) ظئلعنمايدذ ،دئضةن قاراشنع ظوتتذرعغا
قويغان ظادةم صةقةت ظعمام ظةبذهةنعفعال ظةمةس ظعكةن .ظذنعثدعن بذرذنمذ بذ
قاراشنع ظوتتذرعغا قويغان ظالعمالر بار ظعكةن .ظعمام ظةبذهةنعفةضة بذ هةقتة
ظةث كاتتا ظالعمالر قوشذلغان .يةر بئجع ظئلعنغان يةرضة ،ظذنعثدعن حعققان
مةهسذالتتعن ظوندعن بعرع (يةنع ظأشرة) ظئلعنمايدذ ،دئضةنلةرنعث ظعحعدة
ظعراقنعث فعقهعشذناسع ؤة ظعبنع مةسظذدنعث شاضعرتلعرعدعن ظةث ناتعقع
بولغان ظعبراهعم نةخةظعيمذ بار .ظعبنع ظةدعيية <ظةلكامعل> دئضةن كعتابتا
((( «ظةلهعداية» 2 ،ـ توم 158 ،ـ بةت.
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يةهيا ظعبنع ظذنبةسةنعث مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ :بعزضة ظعمام
ظةبذهةنعفة هةمماددعن ،هةمماد ظعبراهعم نةخةظعيدعن ،ظعبراهعم نةخةظعي
ظعلقةمةدعن ،ظعلقةمة ظعبنع مةسظذددعن ،ظعبنع مةسظذد (اهلل تاظاال ظذنعثدعن
رازع بولسذن!) صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث« :بعر مذسذلماننعث ظىستعضة
هةم يةر بئجع ،هةم (يةردعن حعققان مةهسذالتتعن) ظوندعن بعرعنع (يةنع
(((
ظأشرعنع) ظئلعش ؤةزعصعسع يىكلةنمةيدذ» دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلغان.
بذ ظةضةر يةردعن يةر بئجع تاشلعنعص قالماي ظئلعنعص تذرسا ،ظةهؤال
شذنداق بولعدذ .ظةمما خذددع كىنعمعزدعكعدةك يةردعن يةر بئجع ظئلعش بعكار
قعلعنسا ،بذ هالدا ظعمام ظةيىسىفنعث سأزع بويعحة :ظذ يةردعن (ظذنعثدعن
حعققان مةهسذالتتعن) ظوندعن بعرعنع (يةنع ظأشرة) ظئلعش الزعمدذر .ظعمام
ظةبذيىسىف (اهلل تاظاال ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!) يةر بئجع كئلعدعغان يةرنعث
ظعضعسع ظعسالمغا كعرسة ،ظذ ظادةمدعن (ظذنعث قولعدعكع يةر ظىحىن يةر بئجع
ظةمةس ظذنعثدعن حعققان مةهسذالتتعن) ظوندعن بعرعنع (ظأشرة) ظئلعشنعثمذ
بولعدعغانلعقعغا صةتعؤا بةرضةن .حىنكع حعققان مةهسذالتتعن ظوندعن بعرعنع
(ظأشرة) بئرعش يةرنعث زاكعتعدذر .شذنعث ظىحىن ظذ ظادةمضة خذددع ظذنعث
باشقا مال ـ دذنيالعرعغا زاكات بئرعش الزعم بولغعنعدةك يةرلعرعضعمذ زاكات
بئرعشع الزعمدذر .ظعمام ظةبذيىسىف (اهلل تاظاال ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!) نعث
بذ هةقتعكع دةلعل ـ صاكعتلعرع كىحلىك بولغانلعقع ظىحىن ظذنعث بذ هةقتعكع
قاراشلعرع هةنةفعي مةزهةصعدة توغرا ؤة كىحلىك قاراش دةص قارعلعدذ .بذ
قاراش هةم كعشعلةرضة ظاسانحعلعق ظئلعص كئلعدذ .ظعمام ظةبذيىسىف (اهلل
تاظاال ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!) (ظأزعنعث خةلعصة هارذن رةشعدكة يئزعص
بةرضةن) <ظةلخةراج> ناملعق ظةسعرعدة مذنداق دةيدذ« :ظع مأمعنلةرنعث
باشلعقع! سةن قوللعرعدا مال ـ مىلكع ؤة يةر ـ زئمعنلعرع بار كاصعرالردعن
ظعسالمغا كعرضةنلةرنعث جانلعرعنعث ،مال ـ مىلكعنعث ؤة يةرلعرعنعث هأكمع
قانداق بولعدذ؟ دةص سورعغان ظعكةنسةن .بذالرنعث هأكمع مذنداق بولعدذ:
ظعسالمغا كعرضةنلةرنعث قئنعنع تىكىش هارامدذر .ظذالر ظعسالمغا كعرضةن
ؤاقتعدا ظذالرنعث قوللعرعدا بار مال ـ مىلىك ظذالرنعث ظأزلعرعضة تةؤة مال
ـ مىلىك هئسابلعنعدذ .شذنعثدةك يةنة ظذالرنعث يةر ـ زئمعنلعرعمذ ظذالرنعث
ظأزلعرعضة تةؤة بولعدذ .ظذالرنعث يةرلعرعمذ خذددع مةدعنعنعث يةرلعرعضة
((( «ظعظالظذسسىنةن» 12 ،ـ توم 419 ،ـ بةت.
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ظوخشاش (يةر بئجع كئلعدعغان يةر ظةمةس) يةردعن حعققان مةهسذالتتعن
ظوندعن بعرعنع (يةنع ظأشرة) ظئلعش يةرلعرع هئسابلعنعدذ .صةيغةمبةر
ظةلةيهعسساالم هعجرةت قعلعص مةدعنعضة كةلضةن ؤاقتعدا ،ظذ يةرنعث خةلقعنعث
ظعسالمغا كعرعشع بعلةن ظذالرنعث قولعدعكع يةر ـ زئمعنالرمذ (يةر بئجع
كئلعدعغان يةر ظةمةس) يةردعن حعققان مةهسذالتتعن ظوندعن بعرعنع (يةنع
ظأشرة) بئرعش الزعم بولعدعغان يةرلةرضة ظايالنغان ظعدع .تاظعص ؤة بةهراننعث
يةرلعرعمذ شذنداق بولغان ظعدع .بعر مةهةللعنعث ظادةملعرع ظعسالمغا كعرسة،
ظذالر ظعسالمغا كعرضةن ؤاقتعدا ظذالرنعث قوللعرعدا بار ظذالرنعث سذ مةنبةلعرع
ؤة ظذالرنعث شةهةرلعرع ظذالرغا تةؤة بولعدذ .ظذالرنعث يةرلعرع حعققان
مةهسذالتتعن ظوندعن بعرعنع (يةنع ظأشرة) بئرعش يئرع هئسابلعنعدذ .ظذالر
توصراقلعرعدعن ؤة زئمعنلعرعدعن هةيدةص حعقعرؤئتعلمةيدذ .ظذالر يةرلعرعنع ؤة
زئمعنلعرعنع بعر ـ بعرعدعن معراس ظالعدذ ؤة باشقعالرغا سئتعص بئرةلةيدذ.
ظعسالمغا كعرضةن هةر قانداق بعر شةهةرنعث هأكمعمذ شذنداق بولعدذ .ظذ
شةهةرنعث خةلقع ظعسالمغا كعرضةن ؤاقتعدا ،ظذالرنعث قوللعرعدا بار مال ـ
مىلىك ؤة يةر ـ زئمعنالر ظذالرغا تةؤة بولعدذ».
ظعمام ظةبذيىسىفنعث مةزكذر سأزعنع <ظعظالظذسسىنةن> دئضةن ظةسةرنعث
ظاصتورع ظأزعنعث مةزكذر ظةسعرعدة نةقلة قعلعص كئيعن مذنداق دئدع:
«هةنةفعي مةزهةصعدعكع ظالعمالر :ظعمام ظةبذيىسىف (اهلل تاظاال ظذنعثغا
رةهمةت قعلسذن!) قازعيلعق قعلغانلعقع ؤة بذ هةقتة تةجرعبعضة ظعضة
بولغانلعقع ظىحىن ظذنعث قازعيلعق ؤة يةر ـ زئمعننع ؤةقصة قعلعش هةققعدة
دئضةن سأزلعرعنع ؤة بةرضةن صةتعؤالعرعنع كىحلىك ،دةص قوبذل قعلعشقا
بولعدذ ،دةص قارايدذ .شذنعثدةك يةنة ظذنعث صذكذنع يةرلةردعن يةر بئجع ؤة
صذكذنع يةرلةردعن ظذنعثدعن حعققان مةهسذالتتعن ظوندعن بعرعنع ظئلعش الزعم،
دةص يةر هةققعدة بةرضةن صةتعؤالعرعنعمذ كىحلىك دةص قاراش الزعم كئلعدذ.
حىنكع ظذنعث قايسع يةرلةردعن يةر بئجع ؤة قايسع يةرلةردعن ظذنعثدعن
حعققان مةهسذالتتعن ظوندعن بعرعنع ظئلعش هةققعدة بةرضةن صةتعؤالعرعمذ
خذددع ؤةقصة قعلعش هةققعدة بةرضةن صةتعؤالعرعغا ظوخشاش يةر ـ زئمعنغا
(((
ظاالقعداردذر».
بعر يةردعن ياكع يةر بئجع ياكع ظذنعثدعن حعققان مةهسذالتتعن ظوندعن
((( «ظعظالظذسسىنةن» 12 ،ـ توم 422 ،ـ بةت.
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بعرعنع (يةنع ظأشرة) ظالماي قويذص قويذش توغرا ظةمةس .ظةضةر يةردعن
بعر يعلدا بعر ـ ظعككع قئتعم مةهسذالت ظئلعنسعمذ ظذنعثدعن يةر بئجع بعر
يعلدا صةقةت بعر قئتعمال ظئلعنعدذ .ظةمما يةردعن حعققان مذهسذالتتعن ظوندعن
بعرعنع ظئلعش ؤةزعصعسع يةردعن قانحة قئتعم مةهسذالت ظئلعنسا ،شذنحة
قئتعم تةكرارلعنعدذ .ظةضةر يةر بئجع كئلعدعغان بعرةر صارحة يةر اهلل يولعدا
ؤةقصة قعلعنغان بولسا ،ظذ يةردعن ؤةقصة قعلعنغاندعن كئيعنمذ يةنة يةر بئجع
ظئلعنعدذ .حىنكع يةر بئجع يةرنعث ظىستعدعكع بعر ؤةزعصعدذر .شذثا بذ ؤةزعصة
(((
يةر ؤةقصة قعلعنغاندعن كئيعنمذ بذرذنقعدةك داؤام قعلعدذ.
يةر بئجعنعث تىرلعرع
يةر بئجع (يةنع خةراج) مذنداق ظعككع تىرلىك بولعدذ:
 1ـ بألىشىش يةر بئجع .بذ يةر بئجع بولسا بةشتعن بعرعضة ياكع
ظالتعدعن بعرعضة ظوخشاش يةردعن حعققان مةهسذالتنعث بعرقعسمعدذر .بذ
يةربئجعمذ خذددع ظأشرعضة ظوخشاش يةردعن حعققان مةهسذالتالرغا قارعتا
بولعدذ .شذنعث ظىحىن بذ يةر بئجعمذ يةردعن حعققان مةهسذالتالرنعث حعققان
قئتعم سانعغا قاراص تةكرارلعنعدذ((( .يةر بئجع بعلةن ظأشرعنعث ظارعلعقعدا
بولغان صةرق صةقةت ظذ ظعككعسعنعث بئرعلعش ظورنعدعدذر((( .يةر بئجع يةردعن
حعققان مةهسذالتقا قارعتا بولغانلعقع ظىحىن بعر ظادةم يئرعضة زةيتذن دةرعخع
ياكع ظىزىم ،ياكع دةرةخ تعككةن بولسا ،ظذالردعن حعققان مةهسذالت خذددع
بذغداي ـ قذناققا ظوخشاش تةقسعم قعلعنعدذ .ظذ ظادةمضة يةردعكع مةهسذالتنع
يئغعشتعن بذرذن هئحقانداق نةرسة بئرعش الزعم ظةمةس.
بألىشىش يةر بئجع تةيعن قعلعش (يةنع مةسعلةن يةردعن ظذنعثدعن
حعققان مةهسذالتنعث تأتتعن ياكع بةشتعن ،ياكع ظالتعدعن بعرعنع ظئلعش)
مذسذلمان ظةمةلدارالرنعث قارعشعغا تاصشذرذلغاندذر .بذ خعل يةر بئجع
يةردعن حعققان مةهسذالتالرنعث يئرعمعدعن ظئشعص كةتمةسلعكع الزعم .ظةضةر
يةرضة كةلضةن ظالؤاث ـ سئلعقالر كأص بولذص يةردعن حعققان مةهسذالت يةر
((( «رةددذلمذهتار» 3 ،ـ توم 255 ،ـ بةت.
((( يةنع مةسعلةن بعر يعلدا ظعككع قئتعم مةهسذالت ظئلعنسا ،يةر بئجعمذ ظعككع قئتعم ظئلعنعدذ .ت.
((( ظأشرة زاكات بئرعلعدعغان سةككعز تىرلىك ظادةملةرضة بئرعلعدذ .ظةمما يةر بئجع دألةت خةزعنعسعضة بئرعلعدذ .ت.
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بئجع ظىحىن بئرعشكة تئضعشلعك بولغان معقداردعكع ظاشلعقنع بئرعشكة
يةتمةيدعغان بولسا ،بذ هالدا يةر ظعضعسعضة يةر بئجععنعث هةممعسعنع بئرعش
الزعم ظةمةس.
 2ـ ؤةزعصة يةر بئجع .بذ بعر ظادةمضة يةردعن صايدعلعنعش شاراظعتعغا
ظئرعشكةنلعكع ظىحىن ؤاجعص بولعدعغان باجدذر .شذثا يةر ظذنعثغا زعراظةت
تئرعغعلع بولعدعغان بولغان ،ظاندعن ظذنع ظعضعسع بعر نةرسة تئرعماي قذرذق
تاشالص قويغان بولسا ،ظذ ظادةمضة يةنة ؤةزعصة يةر بئجع كئلعدذ .ظةمما يةر
ظذنعثغا زعراظةت تئرعشقا بولمايدعغان يةر بولغان ،ظاندعن ظذنع ظعضعسع
بعر نةرسة تئرعماي قذرذق تاشالص قويغان بولسا ،بذ هالدا يةر ظعضعسعضة بذ
خعل باجنع بئرعش الزعم ظةمةس .يةردعن ؤةزعصة يةر بئجع ظىحىن ظئلعنعدعغان
معقدار ظأمةر ظعبنع خةتتاب (اهلل تاظاال ظذنعثدعن رازع بولسذن!) بذ خعل
باج ظىحىن ظئلعشقا توختذتذص بةرضةن معقداردعن ظئشعص كةتمةسلعكع الزعم.
ظأمةر ظعبنع خةتتابنعث بذ باج ظىحىن ظئلعشقا معقدار توختذتذص بئرعشع
كئيعن يةرلةردعن باجنع بذ معقداردعن ظالغان ظعشالرنعث هارام ظعكةنلعكعنع
(((
كأرسعتعص بئرعدعغان ظوحذق بعر صاكعتتذر.
ظأمةر ظعبنع خةتتاب (اهلل تاظاال ظذنعثدعن رازع بولسذن!) نعث ظعراقنعث
يئزا ـ قعشالقلعرعغا توختذتذص بةرضةن باج هةققعدة ظامعر ظةششةظبعي مذنداق
دئدع« :ظأمةر ظعبنع خةتتاب (اهلل تاظاال ظذنعثدعن رازع بولسذن!) ظعراقنعث
يئزا ـ قعشالقلعرعنعث يةرلعرعنع ظألحةص حعقتع ،ظعراقنعث يةرلعرع 36000000
صارحة يةر ظعكةن .ظأمةر ظعبنع خةتتاب (اهلل تاظاال ظذنعثدعن رازع بولسذن!)
زعراظةتلعك هةر بعر صارحة يةرضة بعر يامبذ (يةنع  3. 17ضعرام كىمىش) ؤة 26
كئلوضعرام ظاشلعق قويدع .ظأزىملىك هةر بعر صارحة يةرضة  10يامبذ قويدع.
باش بئجع ظىحىن هةر بعر ظةرضة  12ياكع  24ياكع  48يامبذ قويدع .بذنع
ظعمام ظةبذيىسىف (اهلل تاظاال ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!) <ظةلخةراج> ناملعق
ظةسعرعدة بايان قعلدع.
ؤةكعظ بذ هةقتة يةنة ظعبنع ظةبذلةيالدعن هةكةمنعث مذنداق دئضةنلعكعنع
رعؤايةت قعلعدذ« :ظأمةر ظعبنع خةتتاب (اهلل تاظاال ظذنعثدعن رازع بولسذن!)
ظوسمان ظعبنع هةنعفنع ظعراقنعث يةرلعرعضة ظةؤةتتع .ظذ مةيلع زعراظةت
((( «رةددذلمذهتار» 3 ،ـ توم 261 ،ـ بةت.
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تئرعشقا بولعدعغان ظاؤات يةر بولسذن ،مةيلع ظذنداق يةر بولمعسذن سذ يئتعص
بارغان هةر بعر صارحة يةرضة بعر يامبذ (يةنع  3. 17ضعرام كىمىش) ؤة 26
كئلوضعرام ظاشلعق ،ظأزىملىك هةر بعر صارحة يةرضة  10يامبذ ؤة سةي ـ
كأكتات تئرعلغان هةر بعر جذرةيب يةرضة بةش يامبذ قويدع .بذ ظةسةرنع ظعبنع
ظةبذشةيبة رعؤايةت قعلدع .بذ ظعش بعر قعسعم ساهابعالر (اهلل تاظاال ظذالردعن
رازع بولسذن!) نعث كأز ظالدعدا بولغان ظعدع .ظذالر بذ هةقتة ظوسمان ظعبنع
هةنعفعضة هئحقانداق ظئتعراز بعلدىرمعضةن .شذنعث بعلةن بذ ظعش <ظةلهعداية>
دئضةن ظةسةردة بايان قعلعنغعنعدةك بارلعق ساهابعالرنعث بعرلعككة كةلضةن
(((
ظعشع بولذص قالغان.
يةهيا ظعبنع ظادةم يةر بئجع هةققعدة هةسةن ظعبنع سالعهنعث مذنداق
دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ« :ظعراقلعقالرنعث يةرلعرعضة ظأمةر ظعبنع خةتتاب
توختذتذص بةرضةن يةر باجلعرعال كئلعدذ .ظةضةر ظعراقلعقالر يةر باجلعرعنع
ظذنعثدعن ظارتذق بئرعشكة كىحع يئتعدعغان هالةتتة بولسعمذ ،باج ظأمةر
ظعبنع خةتتاب توختذتذص بةرضةن معقداردعن ظئشعص كةتمةيدذ .ظةضةر ظذالر
مةزكذر معقداردعكع باجنع بئرعشتعن ظاجعز كةلسة ،بذ هالدا باج ظذالردعن
يةثضعللعتعص ظئلعنعدذ .ظأمةر ظعبنع خةتتاب دئضةنضة ظوخشاش ظذالرغا باج
ظذالرنعث كىحع يةتمةيدعغان دةرعجعدة ظئغعر قويذلمايدذ .بعز ظةلع ظعبنع
ظةبذتالعب (اهلل تاظاال ظذنعثدعن رازع بولسذن!) خةلعصة بولذص كذصعغا كةلضةن
ؤاقتعدا ،ظذنعث بذ هةقتة ظأمةر ظعبنع خةتتابقا قارشع ظعش قعلغانلعقعنع
ياكع باج معقدارعنع ظأمةر ظعبنع خةتتاب توختذتذص بةرضةن معقداردعن
ظأزضةرتكةنلعكعنع بعلمةيمعز.
مانا بذ ظأمةر ظعبنع خةتتابدعن كئيعن كةلضةن خةلعصعلةرنعثمذ
ظعراقلعقالرنعث ؤة باشقعالرنعث يةرلعرعدعن يةر بئجعنع ظأمةر ظعبنع خةتتاب
توختذتذص بةرضةن معقداردعن ظارتذق ظالمعغانلعقعنع كأرسعتعص بئرعدذ .ظةمما
ظأمةر ظعبنع خةتتابتعن كئيعن خةلعصة بولغانالر صةتهع قعلغان يةرلعرعضة
باجنعث معقدارعنع توختعتعشنع باشلعغان ؤاقتعدا ،ظذ خةلعصعلةرنعث ظذ
يةرلةرضة باج معقداردعنع ظأمةر ظعبنع خةتتاب توختذتذص بةرضةن معقدارعدعن
ظارتذق قويسعمذ بوالمدذ ياكع بولمامدذ؟ دئضةن مةسعلعضة كةلسةك .بذ هةقتة
هةنةفعي مةزهةصعدة كىحلىك دةص قارالغان قاراش بولسا ،ظعمام مذهةممةدنعث
((( «ظعظالظذسسىنةن» 12 ،ـ توم 293 ،ـ بةت.
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ؤة كأص ساندعكع ظالعمالرنعث كأز قاراشلعرعدذر .ظعمام ظةبذيىسىفمذ ظأزعنعث
بذرذنقع كأزقارعشعدعن ظعمام مذهةممةدنعث كأز قارعشعغا قايتتع .ظعمام
ظةبذيىسىف (اهلل تاظاال ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!) بذرذن كئيعن خةلعصة
بولغانالر صةتهع قعلغان يةرلعرعضة باجنعث معقدارعنع توختعتعشنع باشلعغان
ؤاقتعدا ،ظذ خةلعصعلةرنعث ظذ يةرلةرضة باج معقداردعنع ظأمةر ظعبنع خةتتاب
توختذتذص بةرضةن معقداردعن ظارتذق ياكع ظاز قويسعمذ بولعدعغانلعقعنع بايان
قعلعص مذنداق دئضةن ظعدع :مذسذلمان ظةمةلدار بعر يذرتنعث يةرلعرعضة
باج معقداردعنع توختعتعشنع باشلعغان ؤاقتعدا ،ظذ يذرتنعث ظادةملعرعنعث
هال ـ ظةهؤالعغا قاراص ظذالرغا باجنع ظأمةر ظعبنع خةتتاب توختذتذص بةرضةن
معقداردعن ظارتذق ياكع ظاز قويسعمذ ؤة يةر ظعضعللعرعضة زذلذم قعلماستعن
(((
يةرضة خالعغان معقداردا باج قويسعمذ بولعدذ.
كىنعمعزدة مةزكذر معقدارالرنعث قانحعلعك ظعكةنلعكعنع بعلعش قعيعن
ظعشالرنعث بعرع بولذص قالدع .شذنعث ظىحىن مةن (ضةرحة هةنةفعي مةزهةصعدة
ظعمام مذهةممةدنعث كأز قارعشع كىحلىك دةص قارالغان ؤة ظعمام ظةبذيىسىف
ظذنعث كأز قارعشعغا قايتقان بولسعمذ) ظعمام ظةبذيىسىفنعث :مذسذلمان ظةمةلدار
بعر يذرتنعث يةرلعرعضة باج معقداردعنع توختعتعشنع باشلعغان ؤاقتعدا ،ظذ
يذرتنعث ظادةملعرعنعث هال ـ ظةهؤالعغا قاراص ظذالرغا باجنع ظأمةر ظعبنع
خةتتاب توختذتذص بةرضةن معقداردعن ظارتذق ياكع ظاز قويسعمذ بولعدذ ،دئضةن
سأزعنع قوبذل قعلعشعمعزنع ظةث مذناسعب دةص قارايمةن .ظعمام ظةبذيىسىفنعث
بذ سأزعنع قوبذل قعلعص ظئلعص يةرضة باجنع قانحعلعك معقداردا قويذش ظعشعنع
خةلعصة يةرلةرضة باج معقدارعنع بةلضعلةش ظىحىن تةيعن قعلغان بذ ظعشنعث
كةسعب ظعضعللعرعضة ؤة ظعشةنحعلعك ظادةملةرضة تاصشذرذشنع اليعق كأرىمةن.
ظأمةر ظعبنع ظابدذلظةزعزنعث بذ هةقتة مذجمةللة قعلعص خةت يئزعشع نئمة
دئضةن ياخشع! بذ هةقتة ظابدذرراهمان ظعبنع مةهدعي تةلهةدعن داؤذد ظعبنع
سذاليمان ظةلجةظصعييةنعث مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ« :ظأمةر
ظعبنع ظابدذلظةزعز بذ هةقتة ظابدذلهةمعد ظعبنع ظابدذرراهمانغا مذنداق خةت
يازغان :ساثا اهلل نعث ساالمع بولسذن! مةقسةتكة كةلسةك :زالعم ؤة صاسعق
ظةمةلدارالرنعث نعجعس قانذنالر ؤة تىزىملةرنعث سةؤةبع بعلةن كذصعلعقالرغا
باال ؤة قاتتعق زذلذم كئلعصتذ .ظعسالم دعنعنعث ظاساسع ظادعللعق ؤة ياخشعلعق
((( «ظعظالظذسسىنةن» 12 ،ـ توم 400 ،ـ بةت.
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قعلعشتذر .ظأزةثنع اهلل تاظاالنعث تاظةت ـ ظعبادةتلعرعضة بويسذندذرذشتعن باشقا
بعر نةرسة ساثا مذهعم هئسابالنمعسذن .مةن سئنعث كذصعلعقالرنعث يةرلعرعنع
(ياخشع هذسذل بئرعدعغان يةر بعلةن ياخشع هذسذل بةرمةيدعغان يةرنع)
ظايرعشعثغا ،ياخشع هذسذل بةرمةيدعغان يةرضة ياخشع هذسذل بئرعدعغان
يةرضة ظوخشاش مذظامعلة قعلماسلعقعثغا ،ياخشع هذسذل بةرمةيدعغان يةردعن
صةقةت ظذ يةر ظعضعللعرعنعث كىحع يةتكىدةك معقداردا باج ظئلعشعثغا ؤة
ياخشع هذسذل بئرعدعغان يةردعن يةر ظعضعللعرعضة يذمشاقلعق ؤة سعلعق
(((
مذظامعلة قعلعش بعلةن صةقةت ؤةزعصة يةر بئجعنع ظئلعشعثغا بذيرذيمةن».
ظةضةر يةرنع سذ بئسعؤالسا ياكع ظذنعثدعن سذ ظأزىلىص قالسا (يةنع
زعراظةتلةر سذسعز قالسا) ،ياكع زعراظةتنع سذ بئسعؤالغانغا ياكع زعراظةتكة
ظوت كةتكةنضة ،ياكع زعراظةتلةرضة ظىششىك تةككةنضة ظوخشاش زعراظةتكة
تةبعظعي ظاصةت كةلضةن بولسا ،بذ ظةهؤالالردا يةردعن يةر بئجع ظئلعنمايدذ .ظةمما
زعراظةتكة يةتكةن ظاصةت زعراظةتنع ساحقان ياكع قذرت يةص كةتكةنضة ظوخشاش
خالعسا ساقالنغعلع بولعدعغان ظاصةت بولغان ؤة تةبعظعي ظاصةت بولمعغان بولسا،
ياكع يةردعن حعققان مةهسذالت زعراظةتنع يئغعص بولغاندعن كئيعن بعرةر
ظاصةتكة ظذحرعغان بولسا ،بذ هالدا يةردعن يةر بئجع ظئلعنعؤئرعدذ.
بعرةر يةردعن يةر بئجع ظالماقحع بولغان ؤاقتعدا ،ظذ يةرنعث هال ـ
ظةهؤالع نةزةرضة ظئلعنعشع الزعم .ظةضةر بعر ظادةم زعراظةت تئرعسا بولعدعغان
يةرنع زعراظةت تئرعماي بوش قويذص قويغان بولسا ،ظذنعثدعن يةنعال يةر بئجع
ظئلعنعدذ .حىنكع يةرنع تئرعماي تاشالص قويذش ظعشع ظذ ظادةمنعث سةؤةبع
بعلةن بولغاندذر .ظةضةر بعر دعهقان يةرلعرعنع تاشلعؤئتعص مةهةللعسعدعن
كأحىص كةتكةن ؤة ظذنعث كأحىص كةتكةنلعكع كةنتعنعث خاراب بولذص كئتعشعضة
سةؤةب بولعدعغان بولسا ،بذ هالدا ظةضةر ظذ دعهقاننعث ظذ مةهةللعدعن كأحىص
كئتعشع مةهةللعدة كأرضةن زذلذمنعث ياكع بعرةر زأرىر ظعشنعث سةؤةبع
بعلةن ظةمةس ظةكسعحة ظذ مةهةللعنعث يةرلعرعنع خارابعلعققا ظايالندذرؤئتعش
ظىحىن بولسا ،ظذ دعهقان ظذ مةهةللعضة قايتعص كئلعشكة مةجبذرلعنعدذ .ظةضةر
بعر ظادةم يةر بئجع كئلعدعغان زعراظةت تئرعلمعغان بوش يةرلعرعنع ساتقان ؤة
ظذ يعل توشقعلع تئخع ظذ يةرنع سئتعص ظالغان ظادةم ظذنعثدعن بعرةر قئتعم
هذسذل ظااللغذدةك ؤاقعت بولغان بولسا ،بذ هالدا ظذ يةرنعث بئجع ظذنع
((( «ظعظالظذسسىنةن» 12 ،ـ توم 401 ،ـ بةت.
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سئتعص ظالغان ظادةمدعن ظئلعنعدذ .ظةضةر يعل توشقعلع ظذنحعلعك ؤاقعت
قالمعغان بولسا ،ظذ يةرنعث بئجع ظذنع ساتقان ظادةمضة كئلعدذ .ظةمما ظذ يةر
زعراظةت تئرعلغان يةر بولذص ظذنع ظعضعسع ظىستعدعكع زعراظةت بعلةن بعللة
ساتقان ؤة ظذنع ساتقان ؤاقعت زعراظةت صعشعشتعن بذرذن بولغان بولسا ،بذ
هالدا ظذ يةرنعث يةر بئجع ظذنع سئتعص ظالغان ظادةمضة بولعدذ .ظةضةر ظذ
يةرنع ساتقان ؤاقعت زعراظةت صعشقان ؤة زعراظةتنعث دانلعرع تذتذص بولغان
ؤاقعت بولسا ،ظذ يةرنعث هأكمع خذددع زعراظةت تئرعلمعغان بوش يةرنعث
هأكمعضة ظوخشاشتذر.
بعر ظادةم يئرعنع مازارلعققا ظايالندذرغان ياكع ظامبار قعلغان ،ياكع
ظذنعثغا ظولتذرذش ظىحىن ظأي سالغان بولسا ،ظذ يةردعن يةر بئجع حىشىص
كئتعدذ .ظةضةر يةر ظعضعسع كىح ـ قذؤذتع يةتمعضةنلعك ؤة ظذنعثغا الزعملعق
نةرسعلةرنع تاصالمعغانلعق سةؤةبع بعلةن يةرنع تئرعشتعن ظاجعز كةلضةن
بولسا ،مذسذلمانالرنعث باشلعقع ظذ يةرنع تئرعش ظىحىن باشقا بعرسعضة
بئرعدذ ،ظذ يةردعن حعققان مةهسذالتتعن يةرنعث ظعضعسعنعث نامعدعن يةر
بئجعنع ظئلعؤالعدذ ؤة قالغان مةهسذالتنع يةر ظعضعسعضة ساقالص بئرعدذ.
مذسذلمانالرنعث باشلعقع ظذ يةرنع تئرعيدعغان ظادةمضة صذل بئرعص تئرعتتذرذص
ظذنعثغا بةرضةن صذلنع يةردعن حعققان مةهسذالتتعن تذتذؤالعدذ ،خالعسا ظذ يةرنع
دألةت خةزعنعسعدعن صذل حعقعرعص تئرعتتذرعدذ .ظةضةر ظذ يةرنع باشقعالرغا
تعرعتتذرذش مذمكعن بولمعسا ،مذسذلمانالرنعث باشلعقع ظذ يةرنع سئتعص ظذ
يةرنعث بئجعنع ظذنعث صذلعدعن ظالعدذ .بذنعثدا ظالعمالر ظارعسعدا هئحقانداق
ظعختعالص يوقتذر .حىنكع بذ بعرةر ظادةمضة يئتعدعغان زعياننع قعلعش ظارقعلعق
ظومذمغا كئلعدعغان زعياننعث ظالدعنع ظئلعش بابعدعن هئسابلعنعدذ .ظعمام
ظةبذيىسىف (اهلل تاظاال ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!)« :يةرنع تئرعش ظىحىن
كئرةكلعك نةرسعلةرنع تاصالمعغانلعق سةؤةبع بعلةن يةرنع تئرعشتعن ظاجعز
كةلضةن ظادةمضة ،يةرنع تئرعشقا ظعشلعتعش ظىحىن دألةت خةزعنعسعدعن قةرز
(((
بئرعص تذرعدذ» دةيدذ.
يةرلعرعنع تئرعشتعن ظاجعز كةلضةن ظادةملةرضة يةرلعرعنع تئرعش ظىحىن
دألةت بئرعص تذرغان قةرز بولسا ،ظىسىمسىز قةرز صذلدذر .حىنكع ظعسالم
دعنع ظاجعزالرغا ياردةم بئرعشكة حاقعرعدعغان بعردعندذر .ظعسالم دعنع
((( «رةددذلمذهتار» 3 ،ـ توم 264 ،ـ بةت.
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ظعسالم قانذنلعرعغا ظةمةل قعلمايدعغان دذنيادعكع نذرغذنلعغان ظورضانالرنعث
ظاجعزالرنعث ظاجعزلعقعدعن صايدعنعؤئلعشعدةك ظعشالرنع هارام قعلعص
حةكلةيدذ .ظذ ظورضانالرنعث دعهقانالرغا ياردةم قعلعص قةرز صذل بئرعص تذرذشع
ظىسىم يولع بعلةن بولعدذ .ظىسىم بعلةن قةرز بئرعص تذرذش ظعسالم دعنعدا
هارام قعلعص حةكلةنضةن ظعشتذر.
باش بئجع )جعزعية(نعث بايانع
<باش بئجع> دئضةن سأزنعث ظوقذمع

<باش بئجع> دئضةن مةنانع ظعصادعلةص بئرعدعغان سأزنعث ظةرةبحعسع
<جعزعية> دئضةن سأزدذر .بذ سأز <جازا> دئضةن سأزدعن كئلعص حعققاندذر.
حىنكع جعزعية تألةش (يةنع باش بئجعنع بئرعش) ظذنع بةرضةن كاصعرنع
ظألىمدعن ساقالص قالعدذ .يةنع بعر كاصعر باش بئجع (يةنع جعزعية) بئرعشنع
قوبذل قعلسا ،ظذ ظألتىرىلمةي ساقلعنعص قالعدذ .ياكع باش بئجع (يةنع
جعزعية) بعر ظادةمنعث كاصعر بولغانلعقعنع جازاالش ظىحىن ظذنعثغا قويذلغان،
ياكع كاصعرالرنعث ظعسالم دألعتعدة قئلعص قالغانلعقع ظىحىن ظذالرغا قويذلغان
سئلعقتذر.
<جعزعية> دئضةن سأز ظعستعاله جةهةتتعن كاصعرالرنعث ظعحعدعن كىحع
يئتعدعغانالر ظأزلعرعنعث ظعسالم هأكمعضة بويسذنغانلعقعنعث ،ظعسالم هأكمع ؤة
سايعسع ظاستعدا ياشاشقا رازع بولغانلعقعنعث ظعصادعسع ظىحىن بئرعدعغان مةلذم
معقداردعكع مال ـ مىلىكدذر .ظذالر تىلعضةن بذ مال ـ مىلىكنعث بةدعلع ظىحىن
ظأزلعرعنعث ،مال ـ مىلكعنعث ؤة ظابرذيعنعث خاتعرجةم بولذشعغا ظئرعشعدذ.
ظذالر ظعسالمغا كعرعشكة زورالنمايدذ .ظأزلعرعنعث ظأرص ـ ظادةتلعرعنع ؤة
ظعبادةتلعرعنع داؤامالشتذرذشتعن حةكلةنمةيدذ .شذنعثدةك يةنة ظةضةر حوشقا
ضأشعضة ؤة هاراققا ظوخشاش (ظعسالم دعنعدا هارام قعلعنغان نةرسة بولسعمذ)
ظةمما ظأزلعرعنعث دعنلعرعدا هاالل دةص قارالغان نةرسعلةر بولسا ،ظذالر ظذ
نةرسعلةرنع ظعشلعتعشتعن حةكلةنمةيدذ .ظذالر يةنة مذسذلمانالرنعث سئصعدا
تذرذص كاصعرالر بعلةن ظذرذش قعلعشقعمذ بذيرذلمايدذ .باش بئجع (يةنع
جعزعية) بولسا ،كىنعمعزدة بةزع دألةتلةرنعث بةزع خةلقلعرعدعن ظذالرنعث
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ظةسكةرلعك ؤةزعصعسعنع ظأتىشعنع كةحىرؤاتقانلعقع ظىحىن ظذالردعن ظالعدعغان
مةلذم معقداردعكع صذلغا ظوخشاص كئتعدذ.
باش بئجعنعث يولغا قويذلغانلعقعنعث بايانع
اهلل تاظاال باش بئجعنعث يولغا قويذلغانلعقعنع بايان قعلعص مذنداق
دئدع» :سعلةر ظةهلع كعتابتعن اهلل غا ؤة ظاخعرةت كىنعضة ظعشةنمةيدعغانالر
(يةهذدعيالر ظىزةيرعنع اهلل نعث ظوغلع ،ناساراالر ظعسانع اهلل نعث ظوغلع
دةص ظئتعقاد قعلغانلعقلعرع ظىحىن ،ظذالر اهلل غا ؤة ظاخعرةت كىنعضة ظئتعقاد
قعلعمعز دئضةن بعلةنمذ ظئتعقاد قعلمعغاننعث ظورنعدعدذر) بعلةن ،اهلل (ظأزعنعث
كعتابعدا) ؤة ظذنعث صةيغةمبعرع (سىننعتعدة) هارام قعلغان نةرسعلةرنع هارام
بعلمةيدعغانالر ؤة هةق دعن (يةنع ظعسالم دعنع) غا ظئتعقاد قعلمايدعغانالر
بعلةن ،تاكع ظذالر سعلةرضة بويسذنذص خار هالدا جعزعية تألعضةنضة قةدةر،
ظذرذش قعلعثالر(((«
ظأمةر ظعبنع خةتتاب (اهلل تاظاال ظذنعثدعن رازع بولسذن!) نعث ظوتصةرةس
كاصعرالردعن باش بئجع ظالغانلعقع رعؤايةت قعلعنعدذ .بذ هةقتة ظةمرع ظعبنع
ظةؤس مذنداق دةيدذ« :مةن ظةهنةفنعث تاغعسع جذز ظعبنع مذظاؤعيعضة
كاتعص ظعدعم .بعزضة ظأمةر ظعبنع خةتتاب ؤاصات بولذشعدعن بعر يعل ظعلضعرع
ظذنعث خئتع كةلدع .خةتتة مذنداق دئيعلضةن :ظوتصةرةسلةرنعث هةربعر
مةهرةم ظعضعلعرعنع ظايرعؤئتعثالر .ظأمةر ظعبنع خةتتاب تاكع ظابدذراهمان
ظعبنع ظةؤص صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث هةجةر ظوتصةرةسلعرعدعن باش بئجع
ظالغانلعقع توغرعلعق ضذؤاهلعق بةرضةنضة قةدةر ظوتصةرةسلةردعن باش بئجع
(((
ظالمعغان».
ظعبنع هةجةر (اهلل تاظاال ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!) مذنداق دةيدذ:
«كعتاب بئرعلضةن ظادةملةردعن يةهذدعيالر ؤة خعرعستعيانالر كأزدة تذتذلعدذ.
ظةمما ظوتصةرةس كاصعرالردعن (باش بئجع ظالعدعغان ظعشقا) كةلسةك ،ظذنعث
دةلعل ـ صاكعتعنع ظعمام بذخارع ظأز ظورنعدا بايان قعلعص ظأتتع .هةنةفعي
((( سىرة تةؤبة  29ـ ظايةت.
((( ظعمام بذخارع رعؤايعتع.
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مةزهةصعدعكعلةر (ظةرةبلةرنعث ظوتصةرةس كاصعرلعرع بعلةن ظةرةب ظةمةس
ظوتصةرةس كاصعرالرنعث هأكمعنع) صةرقلةندىرىص :باش بئجع (يةنع جعزعية)
ظةرةب ظةمةس ظأتصةرةسلةردعن ظئلعنعدذ .ظةمما ظةرةبلةرنعث ظوتصةرةسلعرعدعن
باش بئجع ظئلعنمايدذ ،دئدعلةر .هةنةفعي مةزهةصعدعكعلةردعن ظعمام تةهاؤعي
(اهلل تاظاال ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!) :باش بئجع (يةنع جعزعية) كعتاب
بئرعلضةنلةردعن ؤة ظةرةب بولمعغان صىتىن كاصعرالردعن قوبذل قعلعنعدذ .ظةمما
ظةرةب بولغان كاصعرالر ياكع ظعسالمنع قوبذل قعلعدذ ياكع قئلعحنع قوبذل
قعلعدذ (يةنع ظألتىرعلعدذ) ،دئدع .ظعمام مالعك ،ظعمام ظةؤزاظعي ؤة شامنعث
فعقهعشذناسلعرع (اهلل تاظاال ظذالرغا رةهمةت قعلسذن!) :باش بئجع ظعسالمغا
كعرعص بولذص كئيعن يئنعؤالغان كاصعردعن باشقا صىتىن كاصعرالردعن قوبذل
قعلعنعدذ ،دئدعلةر .ظعمام شافعظعي (اهلل تاظاال ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!):
باش بئجع (يةنع جعزعية) مةيلع ظةرةب بولسذن ،مةيلع ظةرةب بولمعسذن صىتىن
كعتاب بئرعلضةنلةردعن قوبذل قعلعنعدذ .ظوتصةرةس كاصعرالرنعث هأكمعمذ
ظذالرنعث هأكمع بعلةن ظوخشاش بولعدذ (يةنع ظوتصةرةس كاصعرالردعنمذ باش
بئجع قوبذل قعلعنعدذ) ،دةص ظأزعنعث بذ قارعشعغا يذقعرعدا بايان قعلعص
ظأتىلضةن مةزكذر ظايةتنع دةلعل ـ صاكعت قعلعص كةلتىردع ؤة ظذ ظايةتنعث
مةنعسع باش بئجعنعث كعتاب بئرعلضةنلةردعن باشقا كاصعرالردعن قوبذل
قعلعنمايدعغانلعقعنع كأرسعتعص بئرعدذ .ظةمما صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم باش
بئجعنع ظوتصةرةس كاصعرالردعن قوبذل قعلغان .مانا بذ ظوتصةرةس كاصعرالرنعث
هأكمعنعثمذ ظذالرغا ظوخشاش بولعدعغانلعقعنع كأرسعتعص بئرعدذ ،دئدع.
ظةبذظذبةيد :كعتاب بئرعلضةن يةهذدعي ؤة خعرعستعيانالردعن باش بئجع قوبذل
قعلعص ظئلعش قذرظان ظارقعلعق ؤة ظوتصةرةس كاصعرالردعن باش بئجع قوبذل
(((
قعلعص ظئلعش سىننةت ظارقعلعق يولغا قويذلدع ،دئدع(((».
بعز كاصعرالردعن ظئلعنعدعغان باش بئجعنعث معقدارعنع يةر بئجعنعث (يةنع
خةراجنعث) بابعدا بايان قعلعص ظأتكةن ظعدذق .ظذ معقدار بولسا ظأمةر ظعبنع
خةتتاب (اهلل تاظاال ظذنعثدعن رازع بولسذن!) ظوسمان ظعبنع هةنعفةنع ظعراقنعث
يئزا ـ قعشالقلعرعدعكع ظادةملةرضة يةر بئجع قويذش ظىحىن ظعراققا ظةؤةتكةن
حاغدا ،ظذنع باش بئجع ظىحىن هةر بعر كاصعردعن ظئلعشقا بذيرذص معقدارعنع
((( باش بئجع قذبذل قعلعنمايدعغان كاصعرالر ظةضةر ظعسالمنع قوبذل قعلمعسا ظألتىرىلعدذ .ت.
((( «فةتهذلبارع» 6 ،ـ توم 259 ،ـ بةت.
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توختذتذص بةرضةن 48 :ياكع  24ياكع  12يامبذدذر .كاصعرالردعن باش بئجع
ظىحىن  48ياكع  24ياكع  12يامبذنعث ظئلعنعشع ظذالرنعث ظعمكانعيعتعضة
قارعتا بولعدذ .يةنع بايلعرعدعن  48يامبذ ،ظوتتورهاللعرعدعن  24يامبذ ؤة
صئقعرلعرعدعن  12يامبذ ظئلعنعدذ.
ظعبنع هةجةر (اهلل تاظاال ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!) مذنداق دةيدذ:
«كأص ساندعكع ظالعمالرنعث كأز قارعشع بويعحة بعر كاصعردعن بعر يعل
ظعحعدة ظةث ظاز بعر تعلال (يةنع  12يامبذ) باش بئجع ظئلعنعدذ .هةنةفعي
مةزهةصعدعكعلةر :باش بئجع ظىحىن بعر يعلدا بعر تعلال (يةنع  12يامبذ) ظئلعش
صئقعر كاصعرالرغا خاستذر .ظةمما ظوتتذرهال كاصعرالردعن ظعككع تعلال (يةنع
 24يامبذ) ظئلعنعدذ ؤة باي كاصعرالردعن تأت تعلال (يةنع  48يامبذ) ظئلعنعدذ،
دئدع .هةنةفعي مةزهةصعدعكعلةرنعث بذ قارعشع مذجاهعددعن رعؤايةت قعلعنغان
ظةسةرضة ظذيغذندذر .هةمدة ظأمةر ظعبنع خةتتابمذ (كاصعرالردعن ظئلعنعدعغان
باش بئجعنع) شذنداق بايان قعلغان ظعدع .باش بئجع (يةنع جعزعية) قئرعص
ظألةي دةص قالغان كاصعردعن ،ظذزذن مذددةت كئسةل يئتعص قالغان كاصعردعن،
ظايال كعشعدعن ،ظئلعشعص قالغان كاصعردعن ،هأنةر قعاللمايدعغان كاصعردعن،
باشقعالرنعث قولعدا ظعجارعضة ظعشلةيدعغان كاصعردعن ؤة بعر رعؤايةتتة حعركاؤ
(((
ؤة ظعبادةتخانالردعكع راهعبالردعن ظئلعنمايدذ».
<ظةددذررذلمذختار> دئضةن كعتابنعث ظاصتورع« :باش بئجع ظىحىن بعرةر
هأنعرع بار صئقعر كاصعردعن هةر ظايدا بعر يامبذ ظئلعنعص بعر يعلدا  12يامبذ،
ظوتتذرهال كاصعردعن هةر ظايدا ظعككع يامبذ ظئلعنعص بعر يعلدا  24يامبذ ؤة
باي كاصعردعن هةر ظايدا تأت يامبذ ظئلعنعص بعر يعلدا  48يامبذ ظئلعنعدذ»
دئدع .ظاندعن باش بئجع (يةنع جعزعية) ظئلعنمايدعغان ظادةملةرنع بايان
قعلعص مذنداق دئدع« :باش بئجع باالغةتكة يةتمعضةن كعحعك بالعدعن ،ظايال
كعشعدعن ،قذلدعن ،خوجعسعغا مذظةييةن صذل – مال تألةش شةرتع بعلةن
ظأزعنعث ظازاد قعلعنعشعنع تعلةيدعغان قذلدعن ،خوجعسع ظألىص كةتكةندعن
كئيعن ظازات بولذص كئتعدعغان قذلدعن((( ،خوجعسعدعن قورساق كأتىرىص
تذغقان حأرعنعث بالعسعدعن ،صالةج بولذص قالغان ظادةمدعن ،بةك قئرعص كةتكةن
((( «فةتهذلبارع» 6 ،ـ توم 260 ،ـ بةت.
((( مةسعلةن :بعر ظادةم قذلعغا :مةن ظألىص كةتكةندن كئيعن سةن ظازات دئضةن بولسا ،ظذ قذل ظذ ظادةم ظألىص كةتكةندعن كئيعن
ظازات بولذص كئتعدذ.
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ظادةمدعن ،كأردعن ؤة بعرةر هأنعرع يوق صئقعر قاتارلعق كعشعلةردعن باش
بئجع (يةنع جعزعية ظئلعنمايدذ) .شذنعثدةك يةنة كعشعلةرضة ظارعالشمايدعغان
راهعبتعنمذ باش بئجع ظئلعنمايدذ .حىنكع ظذنداق راهعب ظألتىرىلمةيدذ.
باش بئجع ظةسلعدة بعر ظادةمنع ظألتىرمةي هايات قويذص قويغانلعقع ظىحىن
ظئلعنعدعغان بعر سئلعقتذر (((.شذثا ظةسلعدة ظألتىرىلمةيدعغان ظادةملةردعن
باش بئجع (يةنع جعزعية) ظئلعنمايدذ .لئكعن مةزكذر كعشعلةرنعث بعرةرسع
مذسذلمانالرغا قارشع ظذرذشتا كاصعرالرغا صعكعرلعرع ياكع مال ـ دذنيالعرع
بعلةن ياردةم قعلسا ،بذ هالدا ظذالرغا باش بئجع (يةنع جعزعية) قويذلعدذ.
باش بئجعنع ظئلعش ظىحىن هةر زامان ؤة هةر يةردة كعشعلةرنعث ظأرص ـ
ظادةتلعرع ؤة هال ـ ظةهؤاللعرع ظئتعبارغا ظئلعنعدذ .مةسعلةن :بعر يعلنعث كأص
ؤاقعتلعرعدا باي هالعتعدة ظأتكةن كاصعردعن بايدعن ظئلعنعدعغان باش بئجع
ظئلعنعدذ .شذنعثدةك بعر يعلنعث كأص ؤاقعتلعرعدا صئقعر هالعتعدة ظأتكةن
كاصعردعن صئقعردعن ظئلعنعدعغان باش بئجع ظئلعنعدذ .مذسذلمانالرنعث باشلعقع
كاصعرالرغا باش بئجع قويغان ؤاقعتتا باش بئجع قويذلغان ظادةملةردعن كئيعنمذ
باش بئجع ظئلعنعدذ .ظةضةر شذ حاغدا باش بئجع قويذلمعغان ظادةملةردعن
كئيعنمذ باش بئجع ظئلعنمايدذ .مةسعلةن :مذسذلمانالرنعث باشلعقع كاصعرالرغا
باش بئجع قويغان ؤاقعتتا ،بعر باال باالغةتكة يةتمعضةنلعك سةؤةبع بعلةن
ظذنعثغا باش بئجع قويذلمعغان ،كئيعن ظذ باال باالغةتكة يةتكةن بولسا،
بذ هالدا ظذ بالعدعن ظذ باالغةتكة يةتكةندعن كئيعن باش بئجع ظئلعنمايدذ.
شذنعثدةك يةنة مذسذلمانالرنعث باشلعقع كاصعرالرغا باش بئجع قويغان ؤاقعتتا
بعر ظادةمضة كئسةل سةؤةبع بعلةن باش بئجع قويذلمعغان ،كئيعن ظذ ظادةم
كئسعلعدعن ساقايغان بولسا ،كئيعن ظذ ظادةمضعمذ باش بئجع قويذلمايدذ.
ظةمما صئقعرنعث مةسعلعسع بذنعثغا ظوخشعمايدذ .مةسعلةن مذسذلمانالرنعث
باشلعقع كاصعرالرغا باش بئجع قويغان ؤاقعتتا بعر ظادةمضة صئقعر بولغانلعقع
سةؤةبع بعلةن باش بئجع قويذلمعغان ،ظاندعن ظذ ظادةم كئيعن باي بولذص
قالغان بولسا ،ظذنعثغا ظذ باي بولذص بولغاندعن كئيعن باش بئجع قويذلعدذ.
حىنكع ظذنعثغا باش بئجعنعث قويذلماسلعقع ظذنعث صئقعر بولغانلعقع ظىحىن
ظعدع .صئقعرلعك يوقالغانلعقع ظىحىن ظذنعثغا باش بئجع قويذلعدذ.
باش بئجع كاصعرالرنعث كاصعرلعقعدا قالغانلعقعغا ظذالرنع ظازابالش ظىحىن
((( <ظةددذررذلمذختار> 3 ،ـ توم 269 ،ـ بةت.
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قويذلغان بعر جازا ظةمةس .شذنعث ظىحىن كاصعرالرنع ظعمانغا ؤة ظعسالمغا
حاقعرعش ظىحىن ظذالرنع باش بئجع ظالماي تاشالص قويذشمو توغرعدذر .حىنكع
كاصعرالرنعث مذسذلمانالر بعلةن ظارعلعشعص ياشعشع ظذالرنعث مذسذلمانالرنعث
ضىزةل ظةخالق ؤة ياخشع مذظامعلعلعرعنع كأرىشع ظذالرنعث ظعسالمغا
كعرعشعضة سةؤةب بولعدذ .ظةضةر ظذالر بعر يعل توشقاندعن كئيعنمذ ظعسالمغا
كعرسة ،باش بئجع ظذالردعن حىشىص كئتعدذ .ظةضةر كاصعرالرنعث بعرةرسع
ظعككع يعللعق باش بئجعنع ظالدعدعن بعرعؤةتكةن ،ظاندعن ظعسالمغا كعرضةن
بولسا ،ظذنعثغا بعر يعللعق باش بئجعنعث صذلع قايتذرذص بئرعلعدذ .ظةضةر
باش بئجع تألةيدعغانالرنعث بعرةرسع كأر ياكع ظئغعر كئسةل ياكع صئقعر
بولذص قالغان ،ياكع قئرعص كةتكةن بولسا ،ظذالردعن باش بئجع ظئلعنمايدذ.
بعر ظادةم بعرعنحع يعللعقنعث باش بئجعنع تاكع ظعككعنحع يعل ضعرضةنضة
قةدةر بةرمعضةن بولسا ،ظعككعنحع يعلنعث كعرعشع بعلةن ظذنعث بوينعدعن
بعرعنحع يعلنعث باش بئجع حىشىص كئتعدذ.
مانا بذ كىنعمعزدة ظسالم دىشمةنلعرع هةققعدة كأص سأز ـ صاراث قعلغان
ؤة ظذنع هةقعقعي سىرعتع بعلةن ظةمةس باشقا سىرعتع بعلةن كأرسةتكةن
باش بئجعنعث هةقعقعيتعدذر .ظةسلعدة باش بئجع كاصعرالرنعث صايدعسع ظىحىن
يولغا قويذلغان بعر سئلعقتذر.
بذ يةردة شذنع بايان قعلعص ظأتىشكة توغرا كئلعدذكع ،مذسذلمانالردعن
ظئلعنعدعغان ؤة (ظأز ظعختعيارع بعلةن بةرمعسة) مذسذلمانالرنعث هأكىمدارلعرع
تةرعصعدعن بئرعشكة مةجبذرلعنعدعغان زاكات ،مذسذلمان ظةمةس ظادةملةردعن
ظئلعنمايدذ.
باش بئجع تألةيدعغانالرغا سعلعق مذظامعلة قعلعشقا بذيرذلغان تذرذقلذق
ظذالردعن باش بئجع قانداق يئغعلعدذ؟
بذ <ظعظالظذسسىنةن> دئضةن ظةسةرنعث ظاصتورع بايان قعلغان بعر
ماؤزذ بولذص ظذ ماؤزذ ظىحىن ظايرعم بعر باب تىزوص ظذ بابتا سةظعد ظعبنع
ظةلمذسةييةبنعث :نعبتعيلةردعن(((باش بئجع ظئلعنعدعغان ؤاقعتتا ظذالرنع بعر
ظاز بعظارام قعلعش ياخشعدذر ،دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ .ظةسلعدة سةظعد
ظعبنع ظةلمذسةييةبنعث بذ سأزعنع ظةبذظذبةيد رعؤايةت قعلغان ظعدع .بذ سأزنعث
((( بذ يةهذدعيالر بعلةن بعر ظعرقتعن بولغان بعر معللةتتذر .ت.
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رعؤايةت قعلعنعش يوللعرع ياخشعلعق ؤة توغرذلذق دةرعجعسعضة يةتكةندذر.
ظةبذظةبةيد« :بعزنعث ضذمانعمعزحة سةظعد ظعبنع ظةلمذسةييةب ظأزعنعث:
<ظذالرنع بعر ظاز بعظارام قعلعش ياخشعدذر> دئضةن سأزعدعن ظذالرنع ظازابالشنع
ياكع ظذالرنع ظعمكانعيعتع يةتمةيدعغان ظعشالرنع قعلعشقا مةجبذرالشنع
مةقسةت قعلمايدذ .ظذ ظأزعنعث مةزكذر سأزعدعن ظذالردعن باش بئجع (يةنع
جعزعية) تةلةص قعلعنغان ؤاقعتتا ،ظذالرغا مةرهةمةت قعلماسلعقنع ،ظةكسعحة
ظذالردعن باش بئجعنع ظذالرنع كعحعك ؤة صةس كأرضةن هالدا ظئلعشنع مةقسةت
قعلعدذ .مئنعثحة سةظعد ظعبنع ظةلمذسةييةب اهلل تاظاالنعث» :سعلةر ظةهلع
كعتابتعن اهلل غا ؤة ظاخعرةت كىنعضة ظعشةنمةيدعغانالر (يةهذدعيالر ظىزةيرعنع
اهلل نعث ظوغلع ،ناساراالر ظعسانع اهلل نعث ظوغلع دةص ظئتعقاد قعلغانلعقلعرع
ظىحىن ،ظذالر اهلل غا ؤة ظاخعرةت كىنعضة ظئتعقاد قعلعمعز دئضةن بعلةنمذ
ظئتعقاد قعلمعغاننعث ظورنعدعدذر) بعلةن ،اهلل (ظأزعنعث كعتابعدا) ؤة ظذنعث
صةيغةمبعرع (سىننعتعدة) هارام قعلغان نةرسعلةرنع هارام بعلمةيدعغانالر
ؤة هةق دعن (يةنع ظعسالم دعنع) غا ظئتعقاد قعلمايدعغانالر بعلةن ،تاكع
ظذالر سعلةرضة بويسذنذص خار هالدا جعزعية تألعضةنضة قةدةر ،ظذرذش
قعلعثالر(((« دئضةن ظايعتعنع تةؤعل قعلغان بولذشع مذمكعن ،دئدع .حىنكع
بةزع تةصسعرشذناسالر اهلل تاظاالنعث» :سعلةرضة بويسذنذص خار هالدا«
دئضةن ظايعتعضة :باش بئجع ظىحىن بئرعدعغان صذلنع ظئلعص كئلعص نةخ
بةرضةنضة قةدةر ،دةص مةنا بةردع .بعر قعسعم تةصسعرشذناسالر اهلل تاظاالنعث
ظذ ظايعتعضة :ظذالر قذللعرعنعث ؤة حاكارلعرعنعث قوللعرع بعلةن ظةمةس ظأز
قوللعرع بعلةن ظئلعص كئلعص بةرضةنضة قةدةر ،دةص مةنا بةردع .يةنة بعر
قعسعم تةصسعرشذناسالر اهلل تاظاالنعث ظذ ظايعتعنعث مةنعسع :باش بئجعنع
بئرعدعغان (ظأزعنعث خار ظعكةنلعكعنع كأرسىتعش ظىحىن) باجنع ظأرة تذرغان
ؤة ظذنع ظالغان ظادةم ظولتذرغان هالدا ظالعدذ ،دئضةنلعك بولعدذ دئدع .يةنة
رعؤايةتتة :باش بئجع ظئلعنعغانالردعن باجنع ظالعدعغان ظادةم (ظذالرنعث خار
ظعكةنلعكعنع بعلدىرىص قويذش ظىحىن) ظذالرنعث ياقعسعدعن تذتذص ظذنع بعر
نةححعنع سعلكعؤاتقاندعن كئيعن( :ظعسالم دألعتعضة) باش بئجع تاصشذرماقحع
بولغان ظع ظادةم! باجنع بةرضعن ،دةيدذ ،دةص بايان قعلعندع.
<هاشعيةتذ ظعبنع ظابعدعن> دئضةن ظةسةردة مذنداق بايان قعلعنعدذ:
((( سىرة تةؤبة  29ـ ظايةت.
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«باش بئجعنع يئغعدعغان ظادةم باجنع تاصشذرذدعغان ظادةملةرضة :ظع اهلل
نعث دىشمعنع! باجنع تاصشذرغعن ،دةيدذ ؤة ظذنعث ضةرنعدعضة ظالقعنعث
ظارقعسع بعلةن ظذرعدذ .ظةمما ظذنعثغا :ظع كاصعر! دةص دئمةيدذ .ظةضةر
شذنداق دئضةن ظادةم ظذنعثغا ظةزعيةت بةرسة ضذناهكار بولعدذ .ظاصتذرنعث
بذ سأزعدعن بولغان مةقسعتع :ظذالرنع ظع اهلل نعث دىشمعنع! دئيعشتعن،
ظذالرنعث ياقعسعنع تذتذص سعلكعشتعن ؤة ظذالرنعث ضةردعنعضة ظالقاننعث
ظارقعسع بعلةن ظذرذشتعن حةكلةشتذر .حىنكع بذ ظعشالرنعث ظذالرغا ظةزعيةت
بئرعدعغانلعقعدا شةك يوقتذر .شذنعث ظىحىن شافعظعي مةزهةصعدعن بعر قعسعم
ظالعمالر :يذقعرعدا بايان قعلعنغان :ظذالرنع ظع اهلل نعث دىشمعنع! دئيعش ياكع
ظذالرنعث ياقعسعنع تذتذص سعلكعش ،ياكع ظذالرنعث ضةردعنعضة ظالقاننعث
ظارقعسع بعلةن ظذرذش ،دئضةن سأزلةرنعث هةدعستة هئحقانداق ظاساسع يوقتذر.
بذالرنع توغرا يول ظىستعدعكع خةلعصعلةرنعثمذ بعرةرسع قعلمعغان ظعشتذر،
دةيدذ .ظعمام شافعظعي (اهلل تاظاال ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!) <ظةلظذم> دئضةن
ظةسةرعدة :مةن كأصلعضةن ظالعمالرنعث :كاصعرالرنع خار هالدا قعلعش ظذالرغا
ظعسالم هأكىملعرعنع يىزضىزىش بعلةن بولعدذ ،دئضةنلعكعنع ظاثلعدعم دةيدذ.
ظذالر ظعسالمغا كعرعشتعن باش تارتقانلعقع ظىحىن بذ ظالعمالرنعث دئضةن سأزع
نئمعدعضةن ظئسعل! ظةضةر ظذالرغا ظعسالم هأكىملعرع يىرضىزىلسة ،ظةلؤةتتة
ظذالر ظأزلعرعضة يىرضىزىلضةن ظعسالم هأكىملعرع سةؤةبع بعلةن ظأزلعرعنع خار
(((
هئس قعلعدذ».
ظابدذرراهمان ظعبنع نةفعر بذ هةقتة دادعسعنعث مذنداق دئضةنلعكعنع
رعؤايةت قعلعدذ« :ظأمةر ظعبنع خةتتابنعث ظالدعغا ضذمان قعلعشعمحة باش
بئجعدعن يئغعلغان مال ـ مىلىكلةردعن نذرغذنلعغان مال ـ مىلىك توصالندع.
ظأمةر ظعبنع خةتتاب (اهلل تاظاال ظذنعثدعن رازع بولسذن!) :مةن سعلةرنع
(يةنع ظذ مال ـ مىلىكنع توصلعغان ظادةملةرنع دئمةكحع) كعشعلةرنع (ظذالردعن
باش بئجعنع ظالعمعز ،دةص) بةك قعينعؤاتتعثالرمعكعن دةص قارايمةن ،دئدع.
ظذالر :اهلل نعث نامع بعلةن قةسةم قعلعمعزكع ،بعز ظذالردعن (باش بئجعنع)
صةقةت ضةحىرىمحانلعق ؤة ساص نعيةتلعك بعلةن ظالدذق ،دئدع .ظأمةر (اهلل
تاظاال ظذنعثدعن رازع بولسذن!)( :ظذالردعن باجالرنع) قامحا ظعشلةتمةستعن
ؤة ظذالرنع ظاسماستعن يعغدعثالرمذ ،دئدع .ظذالر :هةظة شذنداق قعلدذق،
((( «ظعظالظذسسىنةن» 12 ،ـ توم 478 ،ـ بةت.
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دئدع .ظأمةر ظعبنع خةتتاب (اهلل تاظاال ظذنعثدعن رازع بولسذن!) :ظذ ظعشنع
(باج يئغعش ظىحىن قامحا ظعشلعتعشنع ؤة ظذالرنع ظئسعشنع) مئنعث قولذمدا
ؤة مئنعث هأكىمرانلعق زامانعمدا كأرسةتمعضةن اهلل تاظاالغا هةمدذ ـ ساناالر
(((
بولسذن ،دئدع».
مةزكذر ظةسةرلةرنعث (ظعسالم دألعتع بعلةن كئلعشعم تىزىص) ظذالرغا
باش بئجع بةرمةكحع بولغان كاصعرالرغا ياخشع مذظامعلة قعلعشقا ؤة ظذالر
بعلةن تىزضةن كئلعشعمضة ؤاصا قعلعشقا بذيرذص كةلضةنلعكع ناهايعتع
ظئنعقتذر .يئغعص ظئيتعشقا توغرا كةلسة ،بعز (ظعسالم دألعتع بعلةن كئلعشعم)
تىزىص مذسذلمانالرغا باش بئجع بةرمةكحع بولغان كاصعرالرنع بةك هأرمةت
قعلماسلعققعمذ ،زذلذم ،يولسذزلذق ؤة ظةزعيةت قعلماسلعققعمذ ؤة قعاللمايدعغان
ظعشالرنع قعلعشقا بذيرذماسلعققعمذ بذيرذلدذق .مانا بذ ظعسالم دعنعنعث
ظادعللعقعدذر .سةن بذنعثغا ظوخشاش ظادعللعقنع دذنيادعكع هئحبعر قانذن ؤة
تىزىملةردة تاصالمايسةن.
ظعمام ظةبذيىسىف (اهلل تاظاال ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!) ظأزعنعث
<ظةلخةراج> ناملعق ظةسعرعدة خةلعصة هارذن رةشعدقا« :ظع مأمعنلةرنعث
باشلعقع! اهلل ساثا ياردةم ظاتا قعلسذن! سئنعث خذددع صةيغةمبعرعنعث
ؤة تاغاثنعث بالعسع مذهةممةد ظةلةعهعسساالمدةك (ظعسالم دألعتع بعلةن
كئلعشعم) تىزىص مذسذلمانالرغا باش بئجع بةرمةكحع بولغان كاصعرالرغا
يذمشاقلعق بعلةن مذظامعلة قعلعشعث ؤة ظذالرنعث (باشقعالر تةرعصعدعن) زذلذم
قعلعنماسلعقع ،ظذالرغا ظةزعيةت بئرعلمةسلعكع ،كىحع يةتمةيدعغان ظعشالرغا
بذيرذلماسلعقع ؤة ظذالرنعث مال ـ مىلكع ناهةق ظئلعؤئلعنماسلعقع ظىحىن
ظذالرنع يوقالص تذرذشعث الزعم» دةيدذ .ظاخعرعدا ظعمام ظةبذيىسىف مةزكذر
ظةسعرعدة هعشام ظعبنع ظأرؤةدعن رعؤايةت قعلعنغان بعر ظةسةرنع نةقلة قعلعص
مذنداق دةيدذ« :بعزضة هعشام ظعبنع ظأرؤة دادعسعنعث مذنداق دئضةنلعكعنع
رعؤايةت قعلعدذ :ظأمةر ظعبنع خةتتاب (اهلل تاظاال ظذنعثدعن رازع بولسذن!)
شامغا قعلغان سةصعرعدعن قايتعص كئلعؤئتعص يول ظىستعدة قذياش ظاستعدا
تذرغذزذص قويذص باشلعرعغا ياغ تأكىلىؤاتقان بعر ضذرذص ظادةملةرنع كأرىص:
بذالرنعث ضذناهع نئمة؟ دئدع .ظذالرنع شذنداق قعلغان ظادةملةر :ظذالرنعث
((( بذ ظةسةرنعمذ ظةبذظذبةيد رعؤايةت قعلدع .بذ ظةسةرنع رعؤايةت قعلغان كعشعلةرنعث هةممعسع قعلغان رعؤايعتع توغرا دةص ظئتعراف
قعلعنعدعغان ظادةملةردعندذر.
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ظىستعدة باش باجلعرع بار ظعدع ،ظذالر ظذنع بةرمعدع ،شذثا ظذالر تاكع ظذنع
بةرضةنضة قةدةر مذشذنداق ظازابلعنعدذ ،دئدع .ظأمةر ظعبنع خةتتاب (اهلل تاظاال
ظذنعثدعن رازع بولسذن!) :ظذالرنعث ظىستعدعكع باش بئجعنع بةرمةسلعكتعكع
سةؤةبع نئمة ظعكةن؟ دئدع .باج يئغعدعغانالر :ظذالر (باجغا بئرعش ظىحىن
صذل) تاصالمعدذق ،دةيدذ دئدع .ظأمةر ظعبنع خةتتاب (اهلل تاظاال ظذنعثدعن
رازع بولسذن!) :ظذنداق بولسا ظذالرنع قويذؤئتعثالر ،ظذالرنع ظذالرنعث
كىحع يةتمةيدعغان ظعشالرنع قعلعشقا بذيرذماثالر ،حىنكع مةن صةيغةمبةر
ظةلةيهعسساالمنعث« :سعلةر كعشعلةرنع ظازابلعماثالر ،دذنيادا كعشعلةرنع
ظازابلعغان ظادةملةرنع اهلل تاظاال قعيامةت كىنع ظازاباليدذ» دئضةنلعكعنع
ظاثلعغان ظعدعم ،دئدع ؤة ظذالرنع قويذؤئتعشنع بذيرذدع .شذنعث بعلةن باج
(((
يئغعدعغانالر ظذالرنع قويذؤةتتع».
تاشالندذق يةرلةرنع ظئحعشنعث بايانع
بذ يةردة شذنع بايان قعلعص ظأتىشكة توغرا كئلعدذكع ،ظعسالم دعنع
ظعنسانالرغا صايدعلعق هةرقانداق ظعشنع قعلعشقا رعغبةتلةندىرعدذ .شذنعث
ظىحىن صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم هةدعسلعرعدة ظعضعسع يوق تاشالندذق يةرلةرنع
ظئحعشقا ؤة ظذالردعن صايدعلعنعشقا رعغبةتلةندىردع .بذ هةقتة ظأرؤة ظاظعشة
(اهلل تاظاال ظذنعثدعن رازع بولسذن!) دعن صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث مذنداق
دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ« :كعمكع بعر ظادةمضة تةؤة ظةمةس بعر يةرنع
ظئحعص ظاؤاتالشتذرسا ،ظذ ظادةم (باشقعالرغا قارعغاندا) ظذ يةرضة هةقلعقتذر (يةنع
ظذ ظادةم ظذ يةرنعث ظعضعسع هئسابلعنعدذ) ».ظأرؤة« :ظأمةر ظعبنع خةتتاب
(اهلل تاظاال ظذنعثدعن رازع بولسذن!) ظأز دةؤرعدة (ظعضعسع يوق تاشالندذق
يةرنع ظاحقان ظادةمضة ،ظذ يةرنعث ظذ ظادةمنعث بولعدعغانلعقعغا) هأكىم قعلغان
ظعدع» دةيدذ.
جابعر (اهلل تاظاال ظذنعثدعن رازع بولسذن!) بذ هةقتة صةيغةمبةر
ظةلةيهعسساالمنعث مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ« :كعمكع ظعضعسع
يوق تاشالندذق يةرلةرنع ظاحسا ،ظذنعثغا ساؤاب بئرعلعدذ ؤة هايؤانالرنعث ظذ
يةردعن بعر نةرسة يئضةنلعكع ظذنعث ظىحىن سةدعقة هئسابلعنعدذ ».تعرمعزعي
((( «ظعظالظذسسىنةن» 12 ،ـ توم 482 ،ـ بةت.
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بذ هةدعسنع هئشامدعن بذ شةكعلدة رعؤايةت قعلدع« :كعمكع تاشالندذق ظألىك
بعر يةرنع ظاحسا ،ظذ يةر ظذنعثغا تةؤة بولعدذ ».تعرمعزعي بذ توغرذلذق
دةرعجعسعضة يةتكةن هةدعستذر ،دئدع .بذ هةدعسنع ظةبذداؤذدمذ رعؤايةت قعلدع.
ظألىك تاشالندذق يةردعن زعراظةت تئرعلماي ؤة ظذنعثدعن بعرةر ظادةممذ
صايدعالنماي تاشالص قويذلغان يةر كأزدة تذتذلعدذ .ظألىك تاشالندذق يةرنع
ظئحعشتعن ظادةملةر ياشايدعغان يةردعن يعراق( ،باغحعغا ظوخشاش) صىتىن
خةلق صايدعلعنعدعغان يةر ظةمةس ،ظئضعسع يوق بعر تاشالندذق يةرنع مةيلع
مذناسعؤةتلعك ظورذنالر رذخسةت قعلسذن مةيلع رذخسةت قعلمعسذن سذ ظئقعتعش
ياكع زعراظةت تئرعش ياكع دةرةخ ـ كأحةت تعكعش ،ياكع ظأي سئلعش بعلةن
ظاؤاتالندذرذش كأزدة تذتذلعدذ .شذنعث بعلةن ظذ يةر شذنداق قعلغان ظادةمنعث
شةخسع مىلكعضة ظايلعنعدذ .بذ (يةنع مذناسعؤةتلعك ظورذنالر مةيلع رذخسةت
قعلسذن مةيلع رذخسةت قعلمعسذن ظذ يةرنع ظئحعشنعث بولعدعغانلعقع ؤة ظذنعث
ظذنع ظاحقان ظادةمنعث مىلكعضة ظايلعنعدعغانلعقع) كأص ساندعكع ظالعمالرنعث
كأز قارعشعدذر .ظةمما ظعمام ظةبذهةنعفة (اهلل تةظاال ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!)
تاشالندذق يةرنعث ظذنع ظاحقان ظادةمنعث مىلكعضة ظايلعنعشع ظىحىن ظذ يةرنع
ظئحعشقا ظذ ظادةمضة مذناسعؤةتلعك ظورذنالرنعث رذخسةت بئرعشعنع شةرت
قعلعدذ.
ظعمام ظةبذيىسىف (اهلل تاظاال ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!) <ظةلخعراج> ناملعق
ظةسعرعدة مذسذلمان باشلعقنعث تاشالندذق يةرنع ؤة ظعضعسع يوق هةر قانداق
نةرسعنع ظعضة بولذص ظذنع مذسذلمانالر ظىحىن صايدعلعق ؤة صايدعسع هةممة
مذسذلمانالرغا تعضعدعغان ظعشالر ظىحىن ظعشلعتعش هوقذقع بار .شذنعثدةك يةنة
مذسذلمان باشلعقنعث بعر ظادةمنعث ظعضعدارحعلعقعدا بولمعغان ياكع ظذنعثدا
بعرةر ظأينعث ظةسعرع يوق بعر يةرنع ظاؤاتالشتذرذش ظىحىن بعرةر كعشعضة ظايرعص
بألىص بئرعش هةققع بار .ظةضةر ظذ يةر يةر بئجع (يةنع خعراج) تألعنعدعغان
يةرلةردعن بولسا( ،ظذنعثغا بعر نةرسة تئرعص) ظذنع ظاؤاتالشتذرغان ظادةم ظذنعث
ظىحىن يةر بئجع تألةيدذ .ظةضةر ظذ يةر (يةردعن حعققان مةهسذالتتعن) ظوندعن
بعرع تألعنعدعغان (يةنع ظأشرة بئرعلعدعغان) يةرلةردعن بولسا( ،ظذنعثغا بعر
نةرسة تئرعص) ظذنع ظاؤاتالشتذرغان ظادةم ظذنعث ظىحىن حعققان مةهسذالتتعن
ظوندعن بعرعنع بئرعدذ.
<زعكرذلقةؤاتعظ> دئضةن كعتابنعث ظاصتورع« :ظأمةر ظعبنع خةتتاب (اهلل
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تاظاال ظذنعثدعن رازع بولسذن!) كعسرانعث ،كعسرانعث بالعؤاقعلعرعنعث،
ظعراندعن قئحعص كةتكةن صىتىن ظادةملةرنعث ،ظذرذش مةيدانعدا ظألضةنلةرنعث
(يةنع ظألضةن ظعرانلعقالرنعث) مال ـ مىلىكلعرعنع ؤة سذ كئلعدعغان صىتىن
يةرلةرنع ظئنعقالص حعقعص ظذالرنع خالعغان ظادةمضة بألىص بةرضةن» دةيدذ .ظعمام
ظةبذيىسىف (اهلل تاظاال ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!) :ظعضعسع يوق يةرلةرنعث
هأكمع بعر ظادةمنعث ظعضعدارحعلعقعدا ؤة ظذنعثغا معراسحعلعق قعلعدعغان بعرةر
ظادةممذ بولمعغان دألةت خةزعنعسعدعكع مال ـ مىلىكلةرنعث هأكمعضة ظوخشاش
ظادعل هأكىمدارنعث دألةت خةزعنعسعدعكع مال ـ مىلىكتعن (دوستعغا ظوخشاش
بعرةرسعضة) سوؤغا ـ ساالم قعلعص بةرمةستعن ،ظعسالمغا كأثىل بألىدعغان ؤة
ظذنع ظأز ظورنعدا ظعشلعتعدعغان ظادةمضة بئرعش هةققع بار .شذنعثدةك ظذنعث
يةنة ظعضعسع يوق تاشالندذق يةرلةرنع ؤة ظعضعسع قئحعص كةتكةن ياكع ظذرذشتا
ظألتىرىلىص كةتكةن يةرلةرنع ظذنعثغا كأثىل بألىدعغان ظادةملةرضة بألىص بئرعش
هةققع بار .مانا بذ مئنعث قارعشعم بويعحة ظعراقنعث يةرلعرعنع تةقسعم قعلعص
بئرعشتة قولالنغان يولدذر .تةقسعم قعلعص بألىص بئرعلضةن يةرلةر ،ظذالردعن
حعققان مةهسذالتالردعن ظوندعن بعرع (يةنع ظأشرة) ظئلعنعدعغان يةرلةرضة
ظايالندع .حىنكع ظذ يةرلةر سةدعقة قعلعنغان يةرلةرنعث ظورنعدعدذر.
مانا بذ ظعبنع ظابعدعن (اهلل تاظاال ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!)
<رةددذلمذهتار> دئضةن كعتابعدا نةقعل قعلعص كةلتىرضةن سأزدذر .ظاندعن ظعبنع
ظابعدعن (اهلل تاظاال ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!) ظذ سأزضة قذشذمحة قعلعص
مذنداق دئدع« :مانا بذ هةقلعق بولغان كعشعلةرضة تةقسعم قعلعص بألىص
بئرعلعدعغان نةرسعلةرنعث بةزع حاغدا تاشالندذق يةرلةردعن بولعدعغانلعقعنعث،
بةزع حاغالردا دألةت خةزعنعسعدعن بولعدعغانلعقعنعث ظوحذق صاكعتعدذر .يةر
تةقسعم قعلعص بئرعلضةن ظادةم ظذ يةرنعث ظعضعسع هئسابلعنعدذ .شذنعث
ظىحىن ظذ يةرلةردعن حعققان مةهسذالتالردعن ظوندعن بعرع (يةنع ظأشرة)
ظئلعنعدذ .حىنكع ظذ يةرلةر سةدعقة قعلعنغان يةرنعث ظورنعدعدذر .يةر تةقسعم
قعلعص بئرعلضةن ظادةمنعث ظذ يةرنعث ظعضعسع هئسابلعنعدعغانلعقعنع يةنة
<دذررذلمذختار> دئضةن كعتابنعث ظاصتورعنعث :ظادعل هأكىمدار ظعضعسع بار
يةرلةردعن ياكع ظةرةبلةرنعث يةرلعرعدعن ظةمةس باشقا يةرلةردعن يةر تةقسعم
قعلعص بئرعلضةن ياكع تةقسعم قعلعص بئرعش هوقذقع هأكىمدارغا بئرعلضةن
تاغالردعن تاغ تةقسعم قعلعص بئرعلضةن هةرقانداق بعر ظادةم (ظأزعضة تةقسعم
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قعلعص بئرعلضةن نةرسعنعث ظعضعسع هئسابلعنعدذ) .شذنعث ظىحىن ظذنع
تةقسعم قعلعص بةرضةن هأكىمدارنعث كةينعدعن كةلضةن هأكىمدارنعث تةقسعم
قعلعص بئرعلضةن ظذ نةرسعنع قايتذرذص ظئلعؤئلعشع ؤة ظذ نةرسعنع ظأزعنعث
معراسخورع ياكع خعرعدارع بار ظادةمنعث قولعدعن حعقعرعص ظئلعؤئلعشع هاالل
ظةمةس ،دئضةن سأزعدذر .مئنعث قارعشعم بويعحة يةر ـ زئمعن :خذددع (دألةت
خةزعنعسعدعكع) مال ـ دذنيانعث ظورنعدعدذر .شذثا ظادعل هأكىمدارنعث دألةت
خةزعنعسعدعكع مال ـ دذنيانع ظعسالم دعنعغا كأثىل بألىدعغان ،ظذنعث دىشمةنضة
قارشع كىحلعنعدعغان ؤة ظذنع مذسذلمانالرغا صايدعلعق ؤة مةنصةتع كئلعدعغان
ظعشالرغا ظعشلعتعدعغان ظادةمضة بئرعش ساالهعيعتع بار .يةرـ زئمعننعث هأكمعمذ
شذنعثغا ظوخشاش .شذثا هأكىمدار (ظعضعسع يوق) يةر ـ زئمعنلةرنع خالعغان
(((
ظادةمضة تةقسعم قعلعص بئرةلةيدذ».
ظعبنع ظابعدعن (اهلل تاظاال ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!) يةنة مذنداق دئدع:
«مةيلع دألةتنعث خةزعنعسعضة تةؤة بولسذن مةيلع ظذنعثغا تةؤة بولمعسذن
دألةتنعث هأكىمدارع تاشالندذق يةرنع بعرسعضة تةقسعم قعلعص بةرضةن ؤة ظذ
ظادةم ظذنعثغا هةقلعق ظادةملةردعن بولغان بولسا ،بعز يذقعرعدا بايان قعلعص
ظأتكعنىمعزدةك ظذ ظادةم ظذ يةرنعث ظعضعسع هئسابلعنعدذ .دألةت هأكىمدارعنعث
تاشالندذق يةرنع بعرسعضة تةقسعم قعلعص بةرضةنلعكعدعن ،ظاحقان يةرضة ظعضة
بولذش ظىحىن دألةت هأكىمدارعنعث رذخسعتعنع شةرت قعلغان ظعمام ظةبذهةنعفة
(اهلل تةظاال ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!) نعث كأز قارعشع بويعحة ،ظذ ظادةمضة
دألةت هأكىمدارعنعث ظذ يةرنع ظئحعشعغا رذخسةت بئرعشع كأزدة تذتذلعدذ.
تاشالندذق يةرنع ظئحعش دألةت خةزعنعسعدعن بعر نةرسة ظئلعشقا ساالهعيعتع
توشقان ظادةمضعال خاس ظةمةس .شذثا تاشالندذق يةرنع (دألةت هأكىمدارعنعث
رذخسعتع بعلةن) ظاحقان (دألةت خةزعنعسعدعن بعر نةرسة ظئلعشقا ساالهعيعتع
توشمعغان) ظسعالم دألعتع بعلةن كئلعشعم تىزىص مذسذلمانالرغا باش بئجع
(((
تألةيدعغان كاصعرمذ ظذ يةرنعث ظعضعسع هئسابلعنعدذ».
بذ يةرنع مةن ظاحعمةن ،دةص بعر يةرنعث ظةتراصعغا تاش قويذص قويغان ظادةم
ظذ يةرنع تاكع ظىح يعلغعحة ظاحمعسا ،ظىح يعل ظأتكةندعن كئيعن ظذ ظادةمنعث
ظذ يةردة هةققع تأضةيدذ .يةنع ظذ ظادةم ظذ يةرنع ظىح يعلغعحة ظاحمعسا ،ظىح
(((
(((

«رةددذلمذهتار» 3 ،ـ توم 265 ،ـ بةت.
«رةددذلمذهتار» 3 ،ـ توم 266 ،ـ بةت.
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يعل ظأتكةندعن كئيعن باشقا بعر كعشع كئلعص ظذ يةرنع ظاحااليدذ .بذ هةقتة
ظعمام ظةبذيىسىف (اهلل تاظاال ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!) <ظةلخعراج> ناملعق
ظةسعرعدة زأهرعيدعن ظأمةر ظعبنع خةتتابنعث« :كعمكع تاشالندذق ظألىك يةرنع
ظاحسا ،ظذ يةر ظذنعث بولعدذ( .بعر يةرنع ظئحعش ظىحىن ظذنعث ظةتراصعغا)
تاش قويذص قويغان ظادةم (ظذ يةرنع تاكع ظىح يعلغعحة ظاحمعسا) ،ظىح يعل
ظأتكةندعن كئيعن ظذ ظادةمنعث ظذ يةردة هةققع قالمايدذ» دئضةنلعكعنع رعؤايةت
قعلغان.
هةنةفعي مةزهةصعدعكع ظعمامالر بعر يةرنع ظئحعش ظىحىن ظذنعث ظةتراصعغا
تاش قويغان ظادةم ظذ يةرنع تاكع ظىح يعلغعحة ظاحمعسا ،ظىح يعل ظأتكةندعن
كئيعن ظذ ظادةمنعث ظذ يةردة هةققع قالمايدعغانلعقعغا مةزكذر ظةسةرنع دةلعل ـ
صاكعت قعلعص كةلتىردع .تاشالندذق ظألىك يةرنع ظئحعش ،ظذ يةرضة ظأي سئلعش
ياكع دةل ـ دةرةخ تعكعش ياكع زعراظةت تئرعش ،ياكع سذغذرذش بعلةن بولعدذ.
بعر ظادةم بعر يةرنعث ظةتراصعغا (مةن بذ يةرنع ظاحعمةن ،دةص) تاش ياكع (تام
سوققانغا ظوخشاش) بعرةر ظاالمةت قويغان ،ظاندعن ظذ يةرنع ظىح يعلغعحة ظاحماي
تاشالص قويغان بولسا ،ظىح يعلدعن كئيعن ظذ يةر باشقا بعرسعضة بئرعلعدذ .ظىح
يعل توشذشتعن ظعلضعرع ضةرحة (تاش ياكع باشقا نةرسة بعلةن بعرةر ظاالمةت
قويذص) قويغان ظادةم ظذ يةرنعث ظعضعسع هئسابالنمعسعمذ ،شذنداق قعلغان ظادةم
باشقعالرغا قارعغاندا ظذ يةرضة ظعضة بولذشقا بةك هةقلعق هئسابلعنعدذ .ظةتراصعغا
تاش تئزعص قويذص ظىح يعلغعحة ظئحعلمعغان يةرنع باشقا بعرسعضة بئرعشنعث
سةؤةبع بولسا ،ظعنسان بعر يةرضة ظذ يةرنعث ظةتراصعغا تاش تئزعص قويذش بعلةن
ظةمةس ظذ يةرنع ظئحعش ؤة ظذنع ظاؤاتالشتذرذش بعلةن ظعضة بولعدذ .ظةضةر بعر
ظادةم بعر يةرضة زعراظةت تئرعغان ياكع ظذنعثغا سذ ساقاليدعغان توسما سوققان
ياكع ظذنعثدعن ظئرعق ظالغان ،ياكع ظذنعثغا بعر نةرسة تعككةن بولسا ،ظذ ظادةم
(((
ظذ يةرنع ظاحقان هئسابلعنعدذ.
حعركاؤ ؤة ظعبادةتخانالرنعث هأكىملعرع
باشقا دعندعكعلةرنعث مذسذلمانالرنعث يذرتلعرعغا حعركاؤ ،يةهذدعيالرنعث
ظعبادةتخانعلعرعنع ،ظوتصةرةسلةرنعث ظعبادةتخانعلعرعنع ؤة بذتخانا سئلعشلعرعغا
((( «ظعظالظذسسىنةن» 18 ،ـ توم 6 ،ـ بةت.
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يول قويذلمايدذ .ظةرةب يئرعم ظارعلعدعكع حعركاؤالرنعث هةممعسع يئقعتعؤئتعلعدذ.
مذسذلمان ظةمةس ظادةملةرنعث ظةرةب يئرعم ظارعلعدا ياشعشعغا ؤة ظذ يةرة
ظذزذن مذددةت تذرذش ظىحىن ظورذنلعشعشعغا بولمايدذ .حىنكع بذ هةقتة مذنداق
هةدعس بايان قعلعندع :ظةبذهذرةيرة (اهلل تاظاال ظذنعثدعن رازع بولسذن!)
مذنداق دةيدذ :بعز مةسحعتتة ظولتذرؤاتاتتذق ،صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم حعقعص:
«يةهذدعيالرنعث يئنعغا يىرىثالر!» دئدع .شذنعث بعلةن بعز يولغا حعقعص
(يةهذدعيالر كعتابلعرعنع دةرس قعلعشعدعغان) بعر ظأيضة كئلعص توختعدذق.
صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم يةهذدعيالرغا« :ظعسالمغا كعرعثالر ساالمةت قالعسعلةر،
بعلعثالركع ،يةر ـ زئمعن اهلل غا ؤة ظذنعث صةيغةمبعرعضة تةؤةدذر .هةقعقةتةن مةن
سعلةرنع بذ يةردعن كأحىرؤةتمةكحع بولعؤاتعمةن .شذثا ظعحعثالردعن كعمكع ظأز
نةرسة ـ كئرةكلعرعضة خعرعدار تاصالعسا ،نةرسة ـ كئرةكلعرعنع ظذنعثغا سئتعص
بئرعؤالسذن .ظةضةر ظذنداق بولمايدعكةن بعلعثالركع ،يةر ـ زئمعن اهلل غا ؤة ظذنعث
(((
صةيغةمبعرعضة تةؤةدذر» دئدع.
صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث< :ظعحعثالردعن كعمكع ظأز نةرسة ـ
كئرةكلعرعضة خعرعدار تاصالعسا ،نةرسة ـ كئرةكلعرعنع ظذنعثغا سئتعص
بئرعؤالسذن> دئضةن سأزعنعث مةنعسع :ظعحعثالردعن ظأز نةرسة ـ كئرةكلعرعنع
بةك ياخشع كأرضةنلعكتعن ظذالردعن ظايرعلعش تةس بولعدعغان ؤة ظذالرنع
يأتكةص كئتعش قعيعن كئلعدعغان ظادةملةرضة ظذ نةرسة ـ كئرةكلةرنع سئتعشقا
رذخسةت قعلعنعدذ ،دئضةنلعك بولعدذ.
بذ هةقتة يةنة سةظعد ظعبنع جذبةير (اهلل تاظاال ظذنعثدعن رازع بولسذن!)
مذنداق دةيدذ :مةن ظعبنع ظابباسنعث :صةيشةنبة كىن! ،صةيشةنبة كىنعنعث
قانداق كىن ظعكةنلعكعنع بعلةمسةن؟ ،دئضةنلعكعنع ظاثلعدعم .ظعبنع
ظابباس شذ سأزعنع قعلعص بولذص يعغالص كةتتع .هةتتا ظذنعثدعن ظاققان
ياش (يةردعكع) ظذششاق تاشالرنع هأل قعلعؤةتتع .مةن :ظةي ظعبنع ظابباس!
صةيشةنبة كىنع قانداق بعر كىن؟ دئدعم .ظعبنع ظابباس مذنداق دئدع :صةيغةمبةر
ظةلةيهعسساالمنعث كئسعلع (ظاشذ كىندة) ظئغعرلعشعص قالدع .شذنعث بعلةن
صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم« :ماثا خةت يازغعدةك بعرةر نةرسة ظةكعلعص
بئرعثالر ،مةن سعلةرضة بذنعثدعن كئيعن سعلةر ظئزعص كةتمةيدعغان بعر
نةرسة يئزعص بئرةي» دئدع .صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث ظةتراصعدا تذرغانالر
((( ظعمام بذخارع رعؤايعتع.
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ظعختعالص قعلعشعص ؤاراث حذرذث قعلعشتع .ظةسلعدة بعر صةيغةمبةرنعث يئنعدا
تاالش تارتعش قعلعش اليعقعدا ظةمةس ظعدع .ظةتراصتعكع كعشعلةر :صةيغةمبةر
ظةلةيهعسساالمغا نئمة بولدع؟ ظذ (كئسعلع بةك ظئغعرلعشعص كةتكةنلعكعدعن)
نئمة دةؤاتقانلعقعنع هئس قعلماي سأزلعؤاتامدذ؟ شذثا ظذنعث نئمة دئمةكحع
بولغانلعقعنع ظذنعثدعن ظئنعقراق قئلعص سوراص باقساك ،دئيعشتع .شذنعث بعلةن
صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم ظذالرغا« :مئنع (بعظارام قعلماي) راهةت قويذثالر.
حىنكع ،مةن قعلماقحع بولغان ظعش سئلةر مئنع دةؤةت قعلعؤاتقان ظعشتعن
ياخشعدذر (يةنع مئنعث سئلةرضة بعر نةرسة يئزعص بئرعشعم سئلةر مئنعث
يئزعص بةرمةسلعكعمضة قعلعؤاتقان ظعشعثالردعن ياخشعدذر ،دئمةكحعدذر)».
دئدع .ظاندعن صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم ظذالرنع ظىح خعل ظعشقا بذيرذص1« :
ـ مذشرعكلةرنع ظةرةب يئرعم ظارعلعرعدعن قوغالص حعقعرعثالر 2 .ـ سعرتتعن
كةلضةنلةرضة خذددع مةن ظذالرغا سوؤغا ـ ساالم ؤة هةدعية بةرضةندةك سعلةرمذ
سوؤغا ـ ساالم ؤة هةدعية بئرعثالر( .يةنع مةن ظذالرغا بئرعدعغان معقدارغا يئقعن
بعر معقداردا ظذالرغا بعر نةرسة بئرعثالر)» دئدع .صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم
ظذ ظىح خعل ظعشنعث ظىحعنحعسعنع ياكع (دئيعشنع خالعماي) دئمعدع ،ياكع
(((
دئدع ،لئكعن مةن ظذنع ظذنتذص قالدعم.
شذنعث ظىحىن فعقهعشذناسالر ظعسالم يذرتلعرعنع ظىح قعسعمغا ظايرعدع:
 1ـ كذصا ،بةسرا ،بةغداد ؤة ؤاسعتقا ظوخشاش مذسذلمانالر قورذص
حعققان يذرتالر (يةنع شةهةرلةر) .بارلعق ظالعمالرنعث بعرلعككة كئلعشعحة
بذ شةهةرلةردة حعركاؤ ياكع باشقا دعندعكعلةرنعث ظعبادةتخانعسعنع سئلعش
توغرا ظةمةس.
 2ـ مذسذلمانالر ظةسكةر كىحع بعلةن صةتهع قعلغان شةهةرلةر .بذ
شةهةرلةردعمذ حعركاؤ ياكع باشقا دعندعكعلةرنعث ظعبادةتخانعسعنع سئلعش
توغرا ظةمةس.
 3ـ مذسذلمانالر كئلعشعم (يةنع سىلهع) بعلةن صةتهع قعلغان شةهةرلةر.
مذسذلمانالر كئلعشعم بعلةن صةتهع قعلغان شةهةرلةردة ،ظةضةر كئلعشعمدة
يةر ـ زئمعن ظذنعث ظةسلع ظعضعللعرع بولغان كاصعرالرنعث قولعدا قئلعشقا
كئلعشعلسة ،كاصعرالرنعث ظذ شةهةردة (مةيلع حعركاؤ بولسذن مةيلع
((( بذ ظةسةرنع ظعمام بذخارع رعؤايةت قعلدع.
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يةهةدعيالرنعث ظعبادةتخانعلعرع بولسذن) ظأزلعرعنعث ظعبادةتخانلعرعنع
سئلعشعغا بولعدذ .ظةضةر كئلعشعمدة يةر ـ زئمعن ظذنعث ظةسلع ظعضعللعرع
بولغان كاصعرالرنعث قولعدا قئلعشقا كئلعشعلمعسة ،بذ هالدا كاصعرالرنعث ظذ
شةهةردة ظأزلعرعنعث ظعبادةتخانلعرعنع سئلعشعغا بولمايدذ .ظةضةر كئلعشعمدة
يةر ـ زئمعننعث مذسذلمانالرغا تةؤة بولعدعغانلعقع ظةمما مذسذلمانالرنعث ظذ
شةهةردة كاصعرالرغا ظأزلعرعنعث ظعبادةتخانعلعرعنع سئلعشلعرعغا يول قويذش
شةرت قعلعنغان بولسا ،بذ هالدعمذ كاصعرالرنعث ظذ شةهةردة ظأزلعرعنعث
ظعبادةتخانعلعرعنع سئلعشعغا بولعدذ.
ظةضةر كئلعشعمدة يةر ـ زئمعن ظذنعث ظةسلع ظعضعللعرع بولغان كاصعرالرنعث
قولعدا قئلعشعغا كئلعشعلمعضةن ،ياكع يةر ـ زئمعننعث مذسذلمانالرغا تةؤة
بولعدعغانلعقع ظةمما مذسذلمانالرنعث ظذ شةهةردة كاصعرالرغا ظأزلعرعنعث
ظعبادةتخانعلعرعنع سئلعشلعرعغا يول قويذش شةرت قعلعنمعغان بولسا ،بذ
هالدا ظذ شةهةر صىتىنلةي مذسذلمانالرغا تةؤة بولذص كئتعدذ .شذنعث ظىحىن
كاصعرالر كئيعن ظذ شةهةردة ظعبادةتخانا سئلعشلعرعدعن حةكلعنعدذ .ظةضةر
صةقةت ظازغعنا بعر قعسعم مذسذلمانالردعن باشقا بارلعق مذسذلمانالر ظذ يةردعن
باشقا يةرضة يأتكىلىص كةتكةن بولسا ،بذ هالدا ظذ يةردعكع كاصعرالرنعث ظأز
(((
ظعبادةتخانعلعرعنع سئلعشلعرعغا بولعدذ.
مذسذلمانالر ظذ شةهةرضة كعرضةن ؤاقتعدا ظذ يةردة بار حعركاؤالر ياكع
ظعبادةتخانعالر ظعحعدة يعقعؤةتمةي تاشالص قويذشقا كئلعشكةن بعرةر حعركاؤ
ياكع ظعبادةتخانا يعقعلعص كةتكةن بولسا ،ظذ حعركاؤ ياكع ظعبادةتخانا
ظأزعنعث ظةسلعدعكع شةكلعضة ظازراقمذ بعر نةرسة قوشذلماي ظةسلعدعكع
شةكلع بويعحة قايتا ياسعلعدذ .ظةمما مذسذلمان ظةمةلدارلعرعنعث بعرةرسع
يعقعؤةتكةن ظعبادةتخانعالر قايتا سئلعنمايدذ .ظعمام سىبكعي« :يعقعؤئتعلضةن
حعركاؤنعث قايتا سئلعنعشعنعث توغرا بولمايدعغانلعقعدا بارلعق ظالعمالرنعث
بعرلعكع بار» دئدع .بذ هأكىمدعن ظعشعكلعرعضة قذلذص سئلعص تاقعؤئتعلضةن
ظعبادةتخانعالرنعث قايتا ظئحعلعشعنعث توغرا بولمايدعغانلعق هأكىمعنع
حعقعرؤئلعشقا بولعدذ .حىنكع مذسذلمانالر يعقعؤةتكةن حعركاؤالرنع ياكع
ظعبادةتخانعالرنع قايتا سئلعش مذسذلمانالرنع ؤة ظعسالمنع كعحعك كأرضةنلعك
هئسابلعنعدذ .بعز (يةنع مذسذلمانالر) كاصعرالرنع ظأزلعرعنعث حعركاؤلعرعنع
((( «رةددذلمذهتار» 3 ،ـ توم 271 ،ـ بةت.
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ؤة ظعبادةتخانعلعرعنع رئمذنت قعلعشتعن حةكلعمةيمعز .حىنكع بعز ظذالرغا
ؤة ظذالرنعث ظعبادةتلةرعضة حئقعلمايمعز .بعرةر مذسذلماننعث كاصعرالرنعث
ظعبادةتخانعلعرعنع رئمذنت قعلعص بئرعشع ياكع شذنداق قعلعشقا ياردةملعشعص
بئرعشع هاالل ظةمةس.
بذ يةردة شذنع بايان قعلعص ظأتىشكة توغرا كئلعدذكع( ،ظعسالم دألعتع
بعلةن كئلعشعم تىزىص مذسذلمانالرنعث ظارعسعدا ياشاؤاتقان) كاصعرالر
مذسذلمانالر بعلةن بولغان كئلعشعملعرعنع موثغذلالرنعث (ظعسالم دذنياسعنع)
بئسعؤالغاندعن ؤة مذسذلمانالرغا قارشع ظذالرنعث تةرعصعدة تذرغاندعن تارتعص
بذزذؤةتتع .شذثا ظذالر بعلةن مذسذلمانالر ظارعسعدا هئحبعر كئلعشعم
(((
يوق.
شذنعثدةك يةنة بذ ظةهؤال كىنىمعزدعمذ داؤام قعلعدذ .حىنكع (ظعسالم
دألعتع بعلةن كئلعشعم تىزىص مذسذلمانالرنعث ظارعسعدا ياشاؤاتقان) كاصعرالر
كىنىمعزدعمذ مذسذلمانالرغا قارشع بعر ضورذهقا ؤة مذسذلمانالرغا ظذرذش
ظاحعقعدعغان كاصعرالرنعث ياردةمحعسعضة ظايلعنعص قالدع.
(ظعسالم دألعتع بعلةن كئلعشعم تىزىص مذسذلمانالرنعث ظارعسعدا ياشاؤاتقان)
كاصعرالر ،ظةضةر مذسذلمانالرغا قارشع ظذرذش ظاحعدعغان ظادةملةرضة ظايالنسا
ياكع ظذالر مذسذلمانالر بعلةن ظذرذش قعلعش ظىحىن ظايرعلعص بعرةر مةهةللعضة
ياكع سئصعلغا كعرعؤالسا ياكع مذسذلمانالرنعث يذرتعدعن كاصعرالرنعث يذرتعغا
قئحعص كةتسة ياكع باش باجالرنع (يةنع جعزعيةلةرنع) بئرعشتعن باش تارتسا
ياكع ظأزلعرعنع مذسذلمانالرنعث دىشمةنلعرعنعث جاسذسلعقعغا ظاتعسا ،بذ
ظةهؤالالردا ظذالر بعلةن مذسذلمانالرنعث ظارعسعدعكع كئلعشعم ظاياغالشقان
هئسابلعنعدذ ؤة ظذ كاصعرالرنعث هأكمع خذددع ظعسالمغا كعرعص ظعسالمدعن
يئنعؤالغان ظادةمنعث هأكمعضة ظوخشاش .اهلل خالعسا بعز ظعسالمغا كعرعص
ظذنعثدعن يئنعؤالغان ظادةمنعث هأكمع هةققعدة توختذلذص ظأتىمعز.
(ظعسالم دألعتع بعلةن كئلعشعم تىزىص مذسذلمانالرنعث ظارعسعدا
ياشاؤاتقان) كاصعر ظةضةر ظعسالم دعنعغا ياكع قذرظان كةرعمضة تعل تةككىزسة،
جازاغا تارتعلعدذ .ظعمام ظةلظةينعي(« :ظعسالم دألعتع بعلةن كئلعشعم تىزىص
مذسذلمانالرنعث ظارعسعدا ياشاؤاتقان) كاصعر ظةضةر ظعسالم دعنعغا ياكع قذرظان
((( «رةددذلمذهتار» 3 ،ـ توم 272 ،ـ بةت.
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كةرعمضة تعل تةككىزضةن ؤاقتعدا ،جازاالش ظىحىن ظألتىرىلىشع الزعم» دةيدذ.
ظعبنع هذماممذ بذ قاراشنع قذؤؤةتلعدع .ظةلخةيرذلرةمةلعي شذنداق قعلغان
كاصعرنع جازاالش ظىحىن ظألتىرىشكة صةتعؤا بةرضةن .شذنداق قعلغان كاصعرنع
ظألتىرىش ظعمام شافعظعينعثمذ كأز قارعشعدذر .شذنعثدةك يةنة ظذالر قايسع
صةيغةمبةر بولسا بولسذن صةيغةمبةرلةرنع تعللعغانلعق سةؤةبع بعلةنمذ
ظألتىرىلعدذ .مةسعلةن :ظذالرنعث بعرع ظعسا ظةلةيهعسساالمنع زعنادعن بولغان
باال دئسة ،ظذ ظألتىرىلعدذ .خذسذسةن ظذالر صةيغةمبةرلةرنع ظوحذق ظاشكارا
تعللعغان ياكع شذنداق قعلعشقا ظادةتلةنضةن بولسا ،ظذالرنعث ظألتىرىلىشع
الزعم .صةيغةمبةرلةرضة تعل تةككىزضةن كاصعر ضةرحة ظايال كعشع بولغان
(((
تةقدعردعمذ ظذ ظألتىرىلعدذ.
ظعسالمغا كعرعص كئيعن ظذنعثدعن يئنعؤالغان ظادةمنعث هأكىملعرع
بذنعثدعن ظعسالمغا كعرعص كئيعن يئنعؤئلعص ظعسالمنع تاشالص حعقعص
كةتكةن ظادةم كأزدة تذتذلعدذ.
ظعسالمدعن يئنعؤئلعش كذصذر سأزلعرعنع تعلعدا دئيعش ،ياكع دعلعدا توغرا
ظةمةس بعر ظئتعقادقا ظئتعقاد قعلعش بعلةن ؤذجذدقا حعقعدذ .يةنة بعر مذسذلمان
كأثلعدة بعر مذددةتتعن كئيعن ظعسالمدعن يئنعؤئلعشنع نعيةت قعلسا ،ظذ
شذ ؤاقعتنعث ظأزعدة كاصعر بولذص كئتعدذ .شذنعثدةك يةنة بعر مذسذلمان
ظعسالم دعنعنعث صةرزلعرعدعن بعرةر صةرزضة ظعنكار قعلسا ،ظذمذ كاصعر بولذص
كئتعدذ .بذ هةقتة ظةبذهذرةيرة (اهلل تاظاال ظذنعثدعن رازع بولسذن!) مذنداق
دةيدذ :صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم ؤاصات بولذص ظةبذبةكرع خةلعصة بولغاندا،
ظةرةبلةرنعث ظعحعدعن كاصعرلعققا يئنعؤالغانلعرع بولذص (بةزعلعرع زاكات
بئرعشتعن باش تارتقان .شذنعث بعلةن ظةبذبةكرع ظذالر بعلةن ظذرذشماقحع
بولغان) ،ظأمةر (اهلل تاظاال ظذنعثدعن رازع بولسذن!) ظةبذبةكرعضة :صةيغةمبةر
ظةلةيهعسساالم« :مةن كعشعلةر بعلةن تاكع ظذالر بعر اهلل دعن باشقا هئح
ظعالهنعث يوقلعقعغا ضذؤاهلعق بةرضةنضة قةدةر ظذرذش قعلعشقا بذيرذلدذم.
كعمكع شذنداق دةص ضذؤاهلعق بةرسة ،ظأزعنعث مئلعنع ؤة جئنعنع مةندعن
(((<ظةددذررذلمذختار> 3 ،ـ توم 279 ،ـ بةت.
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ساقالص قالعدذ .صةقةت ظعسالمنعث هةققع بعلةن ساقالص قااللمايدذ((( ؤة ظذنعث
هئسابع (ظعحكع سعرع) اهلل غعدذر» دئضةن تذرسا ،ظذالرغا قارشع قانداق
جعهاد قعلعسةن؟ دئدع .ظةبذبةكرع (اهلل تاظاال ظذنعثدعن رازع بولسذن!) :اهلل نعث
نامع بعلةن قةسةم قعلعمةنكع( ،نامازنع ظوقذص ظةمما زاكاتنع بئرعشتعن باش
تارتعص) ناماز بعلةن زاكاتنعث ظارعسعنع ظايرعص قارعغان كعشع بعلةن حوقذم
ظذرذش قعلعمةن .حىنكع زاكات دئضةن مالنعث هةققعدذر .اهلل نعث نامع بعلةن
قةسةم قعلعمةنكع ،ظةضةر ظذالر (زاكات ظىحىن) صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمغا
بئرعص كئلعؤاتقان ظارغامحا حاغلعق نةرسعنعمذ مئنعث زامانعمغا كةلضةندة
بةرمعسة ،ظذنع بةرمعضةنلعكع ظىحىن ظذالر بعلةن ظذرذش قعلعمةن ،دئدع.
ظأمةر (اهلل تاظاال ظذنعثدعن رازع بولسذن!) :اهلل نعث نامع بعلةن قةسةم
قعلعمةنكع ،اهلل ظةبذبةكرعنعث دعلعنع ظئحعؤئتعصتذ ؤة مةن ظذنعث قارعشعنعث
(((
توغرا ظعكةنلعضعنع بعلعص يةتتعم ،دئدع.
مانا بذ هةدعس بذ ماؤزذدا كةلضةن هأججةتتذر .شذنداقال حوث بعر
ظاساستذر ؤة ظعسالم دعنعدا ظاساسلعق صةرزلةر دةص قارالغان بعرةر صةرزضة
ظعنكار قعلغان ظادةمنعث كاصعر بولذص كئتعدعغانلعقعنع كأرسعتعص بئرعدعغان
(((
ظوحذق صاكعتتذر.
ظعسالمدعن يئنعؤالغان ظادةملةرنعث تىرلعرع
قازع ظعياز ؤة باشقعالر :ظعسالمدعن يئنعؤالغان ظادةملةر مذنداق ظىح
تىرلىك بولعدذ ،دئدع:
 1ـ ظعسالم دعنعنع صىتىنلةي تاشالص حعقعص بذتقا ظعبادةت قعلعشقا
قايتعؤالغان ظادةملةردذر.
 2ـ مذسةيلعمة ؤة ظةسؤةد ظةلظةنةسعي قاتارلعقالرغا ظوخشاش
صةيغةمبةرلعكنع داؤا قعلغان (دةججالالر) نعث سأزلعرعضة ظعشعنعص ظذالرغا
ظةضعشعص كةتكةن ظادةملةردذر .بذ كعشعلةر بعلةن ساهابعالر (اهلل تاظاال
((( يةنع ظعسالمدا قان تأكىشكة ظوخشاش جعنايةت سادعر قعلغان بولسا ،ظذنعثغا بئرعلعدعغان جازا ظعجرا قعلعنعؤئرعدذ .ت.
((( ظعمام بذخارع ؤة ظعمام مذسلعم رعؤايعتع.لئكعن هةدعسنعث تعكعستع ظعمام بذخارعنعثدذر.
((( «ظعظالظذسسىنةن» 12 ،ـ توم 592 ،ـ بةت.
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ظذالردعن رازع بولسذن!) ظةبذبةكرعنعث زامانعدا ظذرذش قعلغان.
 3ـ ظعسالم دعنعدعن صىتىنلةي حعقعص كةتمعضةن ،ظةمما اهلل تاظاالنعث(» :ظع
مذهةممةد!) ظذالرنعث ماللعرعنعث بعر قعسمعنع سةدعقة هئسابعدا ظالغعنكع،
ظذنعث بعلةن ظذالرنع ضذناهلعرعدعن صاكلعغايسةن ؤة (ياخشعلعقلعرعنع)
كأصةيتكةيسةن ،ظذالرغا دذظا قعلغعن ،شىبهعسعزكع ،سئنعث دذظايعث ظذالرغا
خاتعرجةملعك ظئلعص كئلعدذ ،اهلل ظذالرنعث (سأزعنع) ظاثالص تذرغذحع،
(نعيةتلعرعنع) بعلعص تذرغذحعدذر(((«دئضةن ظايعتعنعث مةنعسعنع بذرمعالص
زاكات صةقةت صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمغا بئرعلعدذ .حىنكع صةيغةمبةر
ظةلةيهعسساالمدعن باشقا بعر ظادةم زاكات بةرضىحعلةرنع ضذناهلعرعدعن
صاكلعيالمايدذ ؤة ظذالرغا دذظا قعاللمايدذ ،هةمدة ظذ ظادةمنعث قعلغان دذظاسع
ظذالرغا قانداقمذ خاتعرجةملعك ظئلعص كئلعدذ ،دةص زاكاتنعث صةرز ظعكةنلعكعنع
ظعنكار قعلعص مال ـ مىلكعنعث زاكاتلعرعنع (صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم ؤاصات
بولذص كةتكةندعن كئيعن خةلعصعلةرضة) بئرعشتعن باش تارتقان ظادةملةردذر.
بذ يةردة يةنة تأتعنحع تىرلىك بعر قعسعم ظادةملةرمذ بولذص بذ ظادةملةر
زاكاتنعث صةرز ظعكةنلعكعنع ظعنكار قعلمايدذ .ظةمما ظذالر بئخعللعق قعلعص
ؤة زاكاتنع بةرمةيدعغانالرنعث سانعنع كأص ،دةص قاراص زاكات بئرعشتعن باش
تارتقان ؤة بذنعث ظىحىن مذسذلمانالر بعلةن ظذرذش قعلغانالردذر .مانا بذالر
مةزكذر هةدعستة بايان قعلعص ظأتىلضعنعدةك ظةبذبةكرع (اهلل تاظاال ظذنعثدعن
رازع بولسذن!) ظذالر بعلةن ظذرذش قعلماقحع بولغان ؤاقتعدا ،ظأمةر (اهلل تاظاال
ظذنعثدعن رازع بولسذن!) ظذالر هةققعدة ظةبذبةكرع (اهلل تاظاال ظذنعثدعن رازع
بولسذن!) بعلةن مذنازعرلةشكةن كعشعلةردذر.
ظعسالمدعن كاصعرلعققا حعقعرعدعغان نةرسعلةرنع بعلعشنعث الزعم
ظعكةنلعنعث بايانع

ظعمام ظةبذهةنعفة (اهلل تةظاال ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!) <ظةلفعقهذل
ظةكبةر> دئضةن ظةسعرعدة مذنداق دةيدذ« :هةر بعر ظادةمضة ،ظذنعث
كذصذرلذققا ظئلعص بارعدعغان نةرسعلةرنع بئلعشع ظعمان ظئيتعش كئرةكلعك
((( سىرة تةؤبة  103ـ ظايةت.
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بولغان نةرسعلةرنع بئلعشعضة قارعغاندا قاتتعق زأرىردذر .حىنكع ظعمان
ظئيتعش كئرةكلعك بولغان نةرسعلةرضة مذجمةللة قعلعص ظعمان ظئيتسعمذ
بولعدذ .ظةمما كذصذرلذققا ظئلعص بارعدعغان نةرسعلةرنعث هارام ظعكةنلعكعضة،
ظذالرنع تةصسعلعي بعلضةندعن كئيعن ظئتعقاد قعلعشقا توغرا كئلعدذ .شذثا
مةقسةتكة (يةنع نعجاتلعققا) ظئرعشعش ظىحىن ظسعالمغا كعرعش ظاساندذر.
ظةمما ظعسالمنعث هأكىملعرعنع (ظأز جايعدا) ظذرذنالش هةممة ظادةمضة
قعيعندذر ،دئضةن بعر سأز باردذر».
بذنع اهلل تاظاالنعث» :ظعلعمدا توشقانالر ظئيتعدذ« :ظذنعثغا ظعشةندذق،
هةممعسع صةرؤةردعضارعمعز تةرعصعدعن نازعل بولغان( .بذنع) صةقةت ظةقعل
ظعضعلعرعال حىشعنعدذ .صةرؤةردعضارعمعز! بعزنع هعدايةت قعلغعنعثدعن
كئيعن دعللعرعمعزنع توغرا يولدعن بذرعؤةتمعضعن ،بعزضة دةرضاهعثدعن
رةهمةت بئغعشلعغعن ،شىبهعسعزكع ،سةن (بةندعلعرعثضة ظاتاالرنع) بةكمذ
بئغعشلعغذحعسةن(((« دئضةن ظايعتعمذ كىحلةندىرعدذ.
صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم كأصلعضةن حاغالردا« :ظع قةلبلةرنع باشقذرغذحع
اهلل! قةلبعمنع دعنعثدا مذستةهكةم قعلغعن» دةص دذظا قعالتتع .صةيغةمبةر
ظةلةيهعسساالم بذ دذظانع ظىممةتلعرعضة ظأضعتعص قويذش ؤة ظذالرغا قعلعدعغان
دذظاالرنع كأرسعتعص قويذش ظىحىن قعالتتع .صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم بذ
دذظا بعلةن دذظا قعلعؤاتقان حاغدا ،هةتتا ظاظعشة (اهلل تاظاال ظذنعثدعن رازع
بولسذن!) :ظع اهلل نعث صةيغةمبعرع! دادام ـ ظانام ساثا صعدا بولسذن! سةن
اهلل نعث صةيغةمبعرع تذرذصمذ قورقامسةن؟ دئضةن .صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم
ظذنعثغا« :ظع ظاظعشة! ظعنسان بالعلعرعنعث دعللعرع مئهرعبان اهلل نعث
بارماقلعرعدعن ظعككع بارماقنعث ظارعسعدا ،اهلل بعرةر ظادةمنع خاتا يولدعن
توغرا يولغا ،ياكع توغرا يولدعن خاتا يولغا بذرعؤئتعشنع خالعسا شذنداق
قعلعدذ» دئضةن .صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث بذ سأزعنع اهلل تاظاالنعث:
»اهلل مأمعنلةرنع مذستةهكةم ظعمان بعلةن دذنيادا ؤة ظاخعرةتتة مةهكةم
تذرغذزعدذ .اهلل زالعمالر (يةنع كذففارالر) نع ضذمراه قعلعدذ ،اهلل خالعغعنعنع
قعلعدذ(((«دئضةن ظايعتعمذ كىحلةندىرعدذ.
بذ هةقتة يةنة ظابدذلاله ظعبنع ظةمرع ظعبنع ظةلظاس (اهلل تاظاال ظذنعثدعن
((( سىرة ظالع ظعمران  7ـ ظايةتنعث بعرقعسمع ؤة  8ـ ظايةت.
((( سىرة ظعبراهعم  27ـ ظايةت.
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رازع بولسذن!) مذنداق دةيدذ :مةن صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث« :صىتىن
ظعنسان بالعلعرعنعث دعللعرع مئهرعبان اهلل نعث بارماقلعرعدعن ظعككع
بارماقنعث ظارعسعدا خذددع بعر دعلدةكتذر .اهلل تاظاال ظذ دعلنع خالعغان شةكعلدة
بذرايدذ» دةص ظاندعن« :ظع قةلبلةرنع بذراص تذرغذحع اهلل! قةلبلعرعمعزنع
(((
ساثا ظعتاظةت قعلعشقا بذرعغعن» دئضةنلعكعنع ظاثلعغان ظعدعم.
ظعسالم دعنعغا ظةث زعت ظعش ؤة ظةث حوث ضذناه بولسا ،اهلل تاظاالغا شئرعك
كةلتىرىش ؤة ظذنعثغا تئنعشتذر ،ياكع صةيغةمبعرعمعز مذهةممةد ظةلةيهعسساالم
ظئلعص كةلضةن هةقعقةتكة تئنعشتذر ،دعل ياكع تعل ظارقعلعق دعننعث بعرةر
هأكمعنع مةسخعرة قعلعشتذر .بعر ظادةم ظةضةر دعلعدا كاصعر بولذشنع نعيةت
قعلمعسعمذ ظةمما ظئغعزعدا ظأز ظعختعيارع بعلةن كاصعرلعققا ظئلعص بارعدعغان
بعرةر سأزنع قعلسا ،ظذ ظادةم كاصعر بولذص كئتعدذ .حىنكع ظذ ظادةم كاصعرلعققا
ظئلعص بارعدعغان سأزنع ظئغعزعدعن حعقعرعشقا رازع بولدع .ظذ دعلعدا كاصعر
بولذشنع نعيةت قعلمعسعمذ كاصعر بولذص كئتعدذ .ظذ خذددع كاصعرلعققا ظئلعص
بارعدعغان سأزنع حاقحاق قعلعص ظئيتقان ظادةمضة ظوخشاش .حاقحاق قعلعص
كاصعرلعققا ظئلعص بارعدعغان سأزنع ظئغعزعدعن حعقارغان ظادةممذ ضةرحة
دعلعدا ظأزعنعث كاصعر بولذص كئتعشعضة رازع بولمعسعمذ كاصعر بولذص كئتعدذ.
بعر ظادةمنعث ظئغعزعدعن حعقارغان سأزلعرعنعث ظذنع كاصعرلعققا ظئلعص
بارعدعغانلعقعنع بعلمةسلعكع ظأزرة بواللمايدذ< .ظةلفعكهذلظةكبةر> دئضةن
كعتابنعث شةرهعدة شذنداق بايان قعلعنغان .بذ هةقتة صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم
مذنداق دئدع« :بةندة ظويالص ـ ظويلعمايال ،يةنة بعر رعؤايةتتة صةرؤا قعلمايال
مةشرعق بعلةن مةغرعبنعث ظارعلعقعدعنمذ حوثقذر دوزاخقا حىشىص كئتعشكة
(((
سةؤةب بولعدعغان سأزنع قعلعص سالعدذ»
ظعسالم دعنعنع ياكع اهلل تاظاالنع ،ياكع صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنع
تعلالش كاصعرلعققا ظئلعص بارعدعغان ظعشالردعندذر( .مةسعلةن :ناماز ؤة
روزعغا ظوخشاش) قذرظان كةرعم ياكع كىحلىك دةص قارالغان هةدعس ،ياكع
بارلعق ساهابعالرنعث سأز بعرلعكع ظارقعلعق يولغا قويذلغان ،دعندا بعلعش
زأرىر دةص قارالغان بعر نةرسعضة ظعنكار قعلعشمذ كاصعرلعققا ظئلعص بارعدعغان
ظعشالردعندذر .شذنعثدةك يةنة اهلل تاظاالنعث بارلعقعغا ظعنكار قعلعش ياكع
((( ظعمام مذسلعم رعؤايعتع.
((( ظعمام بذخارع ؤة ظعمام مذسلعم رعؤايعتع.
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تةبعظةتتعكع نةرسعلةرنعث تةسعر كىحع اهلل تاظاالنعث ظعرادعسع بعلةن بولعدذ،
دئمةي ظذ نةرسعلةرنعث ظأزعدة ؤة تةبعظعيتعدة بار دةص ظئتعقاد قعلعش ياكع
صةرعشتعلةرنعث ياكع جعنالرنعث ياكع ظىستىمعزدة بعر نةححة ظاسمانالرنعث
بارلعقعغا ظعنكار قعلعش ،ياكع هاراققا ظوخشاش هاراملعقع ظأز ظعحعدعكع
سةؤةبنعث تىصةيلعدعن كةسكعن دةلعل بعلةن هارام قعلعنغان هارام بعر نةرسعنع
هاالل دةص ظئتعقاد قعلعش كاصعرلعققا ظئلعص بارعدعغان ظعشالردعندذر .ظةمما
باشقعالرنعث مال ـ مىلكعنع يعؤئلعشنع هارام دةص قارعماسلعق كاصعرلعققا
ظئلعص بارعدعغان ظعشالردعن ظةمةس .حىنكع باشقعالرنعث قولعدعكع مال ـ
مىلىكنعث هاراملعقع ظذ مال ـ مىلىكنعث ظأز ظعحعدعكع سةؤةبنعث تىصةيلعدعن
ظةمةس ظذنعث باشقعالرنعث مال ـ مىلىكع بولغانلعقع ظىحىندذر.
شةرعظةتنعث هأكىملعرعدعن بعرةر هأكىمنع صةس كأرىش ياكع حاقحاق
قعلعص بولسعمذ ظأز ظعختعيارلعقع بعلةن كاصعرلعققا ظئلعص بارعدعغان بعرةر
سأزنع قعلعش ياكع صةيغةمبةرلةرنعث بعرةرسعضة تةنة قعلعش ،ياكع بعر
صةيغةمبةرضة صةيغةمبةرلعك ؤةزعصعسع اهلل تاظاال تةرعصعدعن ظةمةس ظذ ظأزع
(ظةمةل ـ ظعبادةت قعلعش ظارقعلعق) قولغا كةلتىرؤالغان ظعش دةص قاراش
ياكع صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث ظاظعشةضة ظوخشاش ظاياللعرعنعث بعرعضة
بوهتان حاصالش ،ياكع صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث صةيغةمبةرلعكعنع ظعنكار
(((
قعلعش كاصعرلعققا ظئلعص بارعدعغان ظعشالردعندذر.
بذ يةردة شذنع ظةسكةرتعص ظأتىشكة توغرا كئلعدذكع ،دعندا زأرىر دةص
قارالغان ظعشالردا حىشةنحة (يةنع تةؤعل) بايان قعلعش قوبذل قعلعنمايدذ
ؤة شذنداق قعلغان ظادةمنعث كاصعر بولذص كئتعدعغانلعقعغا هأكىم قعلعنعدذ.
بذنعثغا تأؤةندعكع ظةسةر دةلعل ـ صاكعت بوالاليدذ .ظةبذظابدذرراهمان
ظةلسةلةمعي ظةلع ظعبنع ظةبذتالعب (اهلل تاظاال ظذنعثدعن رازع بولسذن!) نعث
مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ( :ظأمةر ظعبنع خةتتابنعث زامانعدا)
شامدا بعر بألىك ظادةملةر هاراق ظعحتع ،ظذ كىنلةردة ظذالرغا ظةبذسذفياننعث
ظوغلع يةزعد باش ظعدع .ظذالر اهلل تاظاالنعث» :ظعمان ظئيتقان ؤة ياخشع
ظةمةللةرنع قعلغان كعشعلةر يئسة  ،ظعحسة هعح ضذناه بولمايدذ« دئضةن
ظايعتع هةققعدة حىشةنحة (يةنع تةؤعل) بايان قعلعص (بعز ظعمان ظئيتقان
ؤة ياخشع ظةمةللةرنع قعلغان كعشعلةر بولغانلعقعمعز ظىحىن بعزضة) هاراق
((( «ظةلهذديةتذل ظةالظعية» 330 ،ـ بةت.
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هاالل ،دئدع .شذنعث بعلةن يةزعد ظذالر هةققعدة ظأمةر ظعبنع خةتتابقا خةت
يازدع .ظأمةر ظعبنع خةتتاب (اهلل تاظاال ظذنعثدعن رازع بولسذن!) يةزعدضة:
ظذالرنع قئشعثدعكع باشقا ظادةملةرنع بذزذؤئتعشتعن ظعلضعرع مئنعث يئنعمغا
ظةؤةتكعن ،دةص خةت يازدع .ظذالر ظأمةرنعث قئشعغا يئتعص كةلضةندة ،ظأمةر
ظذالرنع قانداق قعلعش هةققعدة ساهابعالرغا مةسلعهةت سالدع .ساهابعالر (اهلل
تاظاال ظذالردعن رازع بولسذن!) ظأمةرضة :ظع مأمعنلةرنعث باشلعقع! ظذالر اهلل
تاظاالغا يالغان حاصالصتذ ؤة دعندا اهلل تاظاال رذخسةت قعلمعغان ظعشالرنع صةيدا
قعلعصتذ ،شذثا ظذالرنعث بويذنلعرعغا (قئلعح بعلةن) ظورساث ،دئدع .ظةلع
ظعبنع ظةبذتالعب (اهلل تاظاال ظذنعثدعن رازع بولسذن!) بذ هةقتة هئحنةرسة
دئمةي جعم ظولتذردع .ظأمةر (اهلل تاظاال ظذنعثدعن رازع بولسذن!) ظةلع ظعبنع
ظةبذتالعبقا :ظع هةسةننعث دادعسع! سةن ظذالر هةققعدة نئمة دةيسةن؟ دئدع.
ظةلع ظعبنع ظةبذتالعب :مةن سئنعث ظذالردعن تةؤبة قعلعشلعرعنع تةلةص
قعلعشعثنع ،ظةضةر ظذالر تةؤبة قعلسا ،ظذالرنع هاراق ظعحكةنلعكع ظىحىن 80
قامحا ظذرذشذثنع ،ظةضةر ظذالر تةؤبة قعلمعسا ،ظذالرنعث بويذنلعرعغا (قئلعح
بعلةن) ظورذشعثنع توغرا دةص قارايمةن .حىنكع ظذالر اهلل تاظاالغا يالغان
حاصلعدع ؤة دعندا اهلل تاظاال رذخسةت قعلمعغان ظعشالرنع صةيدا قعلدع ،دئدع.
شذنعث بعلةن ظأمةر ظذالردعن ظذالرنعث تةؤبة قعلعشلعرعنع تةلةص قعلدع .ظذالر
(((
تةؤبة قعلدع ؤة هاراق ظعحكةنلعكع ظىحىن ظذالرنع  80قامحا ظذردع.
مانا بذ ظةسةر دعندا زأرىر دةص قارالغان ظعشالردا حىشىنحة (يةنع تةؤعل)
بايان قعلعشنعث قوبذل قعلعنمايدعغانلعقعنع ؤة شذنداق قعلغان ظادةمنعث
كاصعر هئسابلعنعدعغانلعقعنع ظئنعق كأرسعتعص بئرعدذ .بذ صىتىن ساهابعالر
(اهلل تاظاال ظذالردعن رازع بولسذن!) بعرلعككة كةلضةن مةسعلعدذر .ظعمام
مذهةممةد (اهلل تاظاال ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!)<« :ظةسسةيرذلكةبعر> دئضةن
ظةسعرعدة :ظعسالمنعث هأكىملعرعدعن بعرةر هأكىمضة ظعنكار قعلغان ظادةم
<ال ظعالهة ظعللةلاله> دةص ظئيتقان ظعمانعنع بعكار قعلعؤةتكةن هئسابلعنعدذ.
يةنع ظذ دعندعن يئنعؤالغان ظادةم هئسابلعنعدذ .شذنعث ظىحىن ظةضةر ظذ قايتا
(((
ظعسالمغا كعرمعسة ظألتىرلعدذ» دئدع.
((( بذ ظةسةرنع تةهاؤعي رعؤايةت قعلدع.
((( «ظعظالظذسسىنةن» 12 ،ـ توم 596 ،ـ بةت.
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بعر ظادةمنعث دعندعن يئنعؤالغان هئسابلعنعشع ظىحىن الزعم
بولعدعغان شةرتلةر

بعر ظادةمنعث دعندعن يئنعؤالغان ؤة ظذنعث <كاصعر بولذص كةتكةن> ظادةم
هئسابلعنعشع ظىحىن تأؤةندعكع شةرتلةر الزعمدذر:
 1ـ دعندعن يئنعؤالغان ظادةم ظأز ظعختعيارلعقع بعلةن يئنعؤئلعشع الزعم.
شذنعث ظىحىن دعندعن يئنعشقا زورلذنذص دعندعن يانغان ظادةم ،دعندعن
يئنعؤالغان ظادةم (يةنع كاصعر ظادةم) هئسابالنمايدذ .بذ هةقتة اهلل تاظاال
مذنداق دئدع» :كعمكع اللةغا ظعمان ظئيتقاندعن كئيعن ظعمانعدعن يئنعؤالسا،
 قةلبع ظعمان بعلةن مذستةهكةم تذرسعمذ مةجبذرالش ظاستعدا (ظاغزعدعال)ظعماندعن يانغانلعقعنع بعلدىرضةنلةر بذنعثدعن مذستةسنا -كذفرع بعلةن
كأثلع ظازادة بولسا (يةنع ظعختعيارعي يوسذندا مذرتةد بولغان بولسا) ،ظذ
اللةنعث غةزعصعضة دذحار بولعدذ ؤة حوث ظازابقا قالعدذ(((«
اهلل تاظاالنعث» :قةلبع ظعمان بعلةن مذستةهكةم تذرسعمذ مةجبذرالش
ظاستعدا (ظاغزعدعال) ظعماندعن يانغانلعقعنع بعلدىرضةنلةر« دئضةن ظايعتعدعن
ظعماندعن يئنعش ظىحىن قاتتعق مةجبذرالنغانلعقع سةؤةبع بعلةن قةلبع
ظعمان ظىستعدة مذستةهكةم تذرغان هالعتعدة بولذص صةقةت تعلع بعلةنال
ظعماندعن يانغانلعقعنع بعلدىرضةن ظادةم يةنة مأمعن هئسابلعنعدذ ؤة ظذنعث
مةجبذرالنغانلعق سةؤةبع بعلةن تعلع بعلةن كاصعرلعققا ظئلعص بارعدعغان
سأزلةرنع سأزلعضةنلعكع ظذنعث ظعمانعغا هئحقانداق تةسعر يةتكىزةلمةيدذ،
دئضةنلعك مةقسةت قعلعنعدذ.
ظالعمالر :ظعماندعن يئنعشقا قاتتعق مةجبذرلذنذص هةتتا ظألتىرىلعشعدعن
ظةندعشة قعلغان ظادةم ،قةلبع ظعمان ظىستعدة مذستةهكةم تذرغان هالعتعدة
بولذص صةقةت ظئغعزع بعلةنال ظأزعنعث ظعماندعن يانغانلعقعنع ظعصادعلعضةن
بولسا ،بذنداق قعلغانلعقع ظىحىن ظذنعثغا هئحقانداق ضذناه بولمايدذ ،ظذنعث
بعلةن ظايالعنعث ظارعسعدعكع نعكاهقا هئحقانداق تةسعر يةتمةيدذ ؤة ظذنعثغا
كاصعر بولذص كةتكةنلعكعضة هأكىم قعلعنمايدذ ،دئضةن قاراشتا بعرلعككة
((( سىرة نةهل  106ـ ظايةت.
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كةلدع.

(((

ظعبنع ظابباسنعث مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعنعدذ« :مةزكذر
ظايةت ظةممار ظعبنع ياسعر توغرعسعدا حىشكةن .مذشرعكالر ظذنع مذهةممةد
ظةلةيهعسساالمغا كاصعر بولعسةن ،دةص (مةجبذرالص) ظازابلعغاندا ،ظةممار
ظذالرغا مةجبذرعي هالدا باش ظةضكةن .كئيعن ظةممار مذشرعكالرنعث قولعدعن
قذتذلذص ظأزعنعث صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمغا مةجبذرالش ظاستعدا كاصعر
بولغانلعقعغا ظأزرة ظئيتعص صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث قئشعغا كةلضةن،
شذنعث بعلةن اهلل تاظاال يذقعرعدعكع ظايةتنع حىشىرضةن.
هةممعمعزضة مةلذم بولغعنعدةك قذرةيش مذشرعكلعرع ظةممار ؤة ظذنعث
ظاتا ـ ظانعسع ياسعر بعلةن سذمةييةنع ظعسالم دعنعدعن يئنعشقا مةجبذر قعلدع.
ظذنعث ظاتا ـ ظانعسع ظعسالم دعنعدعن يئنعشقا ظذنذمعدع .شذنعث بعلةن كاصعرالر
ظذ ظعككعسعنع ظألتىرؤةتتع .ظذ ظعككعسع ظعسالم دعنعدعكع تذنجع شئهعد
هئسابلعنعدذ .ظةمما ظةممار كاصعرالر مةجبذرلعغان ظعشنع صةقةت تعلع بعلةنال
ظعصادعلةص بةردع( .يةنع ظةممار صةقةت تعلعدا ظأزعنعث ظعسالمدعن يانغانلعقعنع
ظعصادعلةص بةردع) .ساهابعالر صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمغا ظع اهلل نعث
صةيغةمبعرع! ظةممار كاصعر بولذص كةتتع ،دئضةندة صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم:
(((
«ظةممار ظىضة ـ ظىضعلعرعغعحة ظعمان بعلةن توشذص كةتكةندذر» دئدع.
شذنعثدعن كئيعن ظةممار صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث يئنعغا يعغلعغان
هالعتعدة كةلدع .صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم ظذنعث كأزلعرعنع سىرتىص تذرذص:
«بذنداق قعلعص كئتعشنعث كئرعكع يوق .ظةضةر ظذالر (سئنع ظازابالشتعن)
قايتسا ،سةنمذ دئضةن سأزعثدعن قايتعؤالساث بولعدذ» دئدع .ظعبنع كةسعر
(اهلل تاظاال ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!) مةزكذر ظايةت هةققعدة مذنداق دئدع:
«مانا بذ ظايةت ،خذددع ظةممارنعث ظاتا ـ ظانعسعغا ظوخشاش دعننع ظىستىن
قعلعش ظىحىن كاصعرلعققا ظئلعص بارعدعغان سأزلةرنع قعلعشتعن ساقلعنعش
ظةث ياخشع بولغان بولسعمذ ،لئكعن قاتتعن مةجبذر بولذص قالغان ؤاقتعدا
كاصعرلعققا ظئلعص بارعدعغان سأزلةرنع قعلعشنعث توغرا ظعكةنلعكعنعث دةلعل
ـ صاكعتعدذر».
((( <تةصسعر قذرتذبعي> 10 ،ـ توم 182 ،ـ بةت.
((( نةساظعي رعؤايعتع.
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ظالعمالر دعندعن يئنعشقا مةجبذرالنغان ،ظةمما دعندعن يانغعلع
ظذنذمعغانلعق سةؤةبع بعلةن ظألتىرىلضةن ظادةمنعث اهلل تاظاالنعث ظالدعدعكع
ظةجرع دعندعن يانغانلعقعنع ظئغعزع بعلةن ظعصادعلةص بةرضةن ظادةمنعث
(((
ظةجرعضة قارعغاندا كاتتا بولعدعغانلعقعغا بعرلعككة كةلدع.
 2ـ دعندعن يئنعؤالغان ظادةم ظةقلع ـ هذشع جايعدا ظادةم بولذشع الزعم.
شذنعث ظىحىن ساراث ؤة ظةقلع ظاجعز ظادةملةرنعث دعندعن يئنعؤئلعشلعرع
توغرا ظةمةستذر( .يةنع ظذالر دعندعن يئنعؤالغانلعقع سةؤةبع بعلةن كاصعر
هئسابالنمايدذ) .بعر ظعشتعن قاتتعق هةيران قالغانلعقتعن ظةقلع توختاص
قالغان ظادةمنعثمذ دعندعن يئنعؤئلعشع توغرا ظةمةس .شذنعثدةك يةنة ظةقلع
ـ هذشعغا كةلمعضةن كعحعك بالعالرنعث (يةنع يئشع يةتتة ياشنعث ظاستعدعكع
بالعالرنعث) دعندعن يئنعؤالغانلعقعمذ هئساب ظةمةستذر( .يةنع بذالر دعندعن
يئنعؤالغانلعقع سةؤةبع بعلةن كاصعر هئسابالنمايدذ) .يئشع يةتتة ياش ؤة ظذنعث
ظىستعندعكع كعحعك بالعالر ظةقلع ـ هذشعغا كةلضةن بالعالر هئسابلعنعدذ.
حىنكع صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم ظةلع ظعبنع ظةبذتالعبنع ،ظذ يةتتة ياشقا
كعرضةن ؤاقتعدا ظعسالمغا دةؤةت قعلغان ظعدع .ظةلع ظعبنع ظةبذتالعب ظذ حاغدا
سةككعز ياشتا ظعدع ،دئضةن قاراشمذ بار .بذ توغرا دةص قارالغان قاراشتذر.
ظذ سةككعز ياشتا ظعدع ،دئضةن قاراشنع ظعمام بذخارع ظذرؤةدعن رعؤايةت
قعلغان .ظعبنع ظةبذتالعب ظذ حاغدا ظون ياشتا ظعدع ،دئضةن قاراشمذ بار .بذ
قاراشنع هاكعم رعؤايةت قعلدع .ظةلع ظعبنع ظةبذتالعب (اهلل تاظاال ظذنعثدعن
رازع بولسذن!) هأر كعحعك بالعالرنعث ظعحعدة ظةث ظةؤؤةل ظعسالمغا كعرضةن
(((
بالعدذر.
 3ـ ظعسالمدعن يئنعؤالماقحع بولغان ظادةم سةضةك هالعتعدة بولذشع
الزعم .شذنعث ظىحىن بعر ظادةم مةست هالعتعدة تذرذص ظعسالمدعن يئنعؤالغان
بولسا ،ظذ ظعسالمدعن يئنعؤالغان هئسابالنمايدذ .ظةمما مةست ظادةم صةيغةمبةر
ظةلةيهعسساالمنع تعلالش ظارقعلعق ظأزعنعث ظعسالمدعن يئنعؤالغانلعقعنع
ظعصادعلعضةن بولسا ،بذ هالدا ظذ ظألتىرىلعدذ ؤة كةحىرىلمةيدذ .بذ ،ظةضةر
ظذ ظادةم (هاراققا ظوخشاش) هارام قعلعص حةكلةنضةن مةست قعلغذحع بعر
نةرسعنع ظأز ظعختعيارلعقع بعلةن ظئحعش ظارقعلعق مةست بولذص قالغان
((( <تةصسعر ظةبذ ظةلسةظذد> 5 ،ـ توم 143 ،ـ بةت.
((( «رةددذلمذهتار» 3 ،ـ توم 307 ،ـ بةت.
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بولسا ،ظةهؤال شذنداق بولعدذ .ظةمما ظذ ظادةم (مةست قعلغذحع نةرسعنع
ظأز ظعختعيارلعقع بعلةن ظةمةس) باشقعالرنعث مةجبذرلعشع بعلةن ظئحعص
مةست بولذص قئلعص ظاندعن صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنع تعلالش ظارقعلعق
ظأزعنعث ظعسالمدعن يئنعؤالغانلعقعنع ظعصادعلعضةن بولسا ،بذ هالدا ظذنعث
هأكمع ساراث كعشعنعث هأكمعضة ظوخشاش بولعدذ .يةنع ظذ ظادةم ظعسالمدعن
(((
يئنعؤالغان هئسابالنمايدذ.
ظعسالمدعن يئنعؤالغان ظادةمنع قايتا ظعسالمغا كعرعشكة دةؤةت
قعلعشنعث بايانع

مذسذلمان باشلعقنعث ظعسالمدعن يئنعؤالغان ظادةمنع ظعسالمغا قايتا كعرعشكة
دةؤةت قعلعشع ،ظذنعث كاللعسعدا ظعسالم هةققعدة بعرةر شىبهة بولسا ،ظذنعثغا
ظعسالمنع حىشةندىرىش ظارقعلعق ظذنعث شىبهىسعنع يوقذتذشع ؤة ظعسالمغا قايتا
كعرعش هةققعدة ظويلعنعؤئلعشع ظىحىن مأهلةت تةلةص قعلسا ظذنعثغا ظىح كىن
مأهلةت بئرعشع الزعم .ظةضةر ظذ ظعسالمغا قايتعشقا ظذنذماي كاصعر هالعتعدة
تذرذشتا حعث تذرسا ،مذسذلمان باشلعقنعث ظذنع ظألتىرىشع الزعم .بذ هةقتة
ظعكرعمة مذنداق دةيدذ« :ظةلع ظعبنع ظةبذتالعب (اهلل تاظاال ظذنعثدعن رازع
بولسذن!) نعث ظالدعغا زعندعقالر((( ظئلعص كعلعنضةن ظعدع .ظةلع ظعبنع ظةبذتالعب
ظذالرنع كأيدىرؤةتتع .بذ ظعشنعث خةؤعرع ظعبنع ظابباسقا يةتكةن ؤاقتعدا ،ظعبنع
ظابباس (اهلل تاظاال ظذنعثدعن رازع بولسذن!) :ظةضةر مةن (ظةلعنعث ظورنعدا)
بولسام ظذالرنع كأيدىرمعضةن بوالتتعم .حىنكع صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم« :سعلةر
(بعرسعنع) اهلل نعث ظازابع بعلةن ظازابلعماثالر» دئضةن ظعدع .لئكعن مةن ظذالرنع
ظألتىرةتتعم .حىنكع صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم« :دعنعنع ظالماشتذرغان ظادةمنع
ظألتىرىثالر» دئضةن ظعدع (((،دئدع.
شذنعثدةك بعر ظادةم ظعككع قئتعم ظعسالمدعن يئنعؤالغان بولسعمذ ظذ
يةنة ظعسالمغا قايتا كعرعشكة دةؤةت قعلعنعدذ .ظةضةر ظذ ظادةم ظىحىنحع قئتعم
((( «رةددذلمذهتار» 3 ،ـ توم 285 ،ـ بةت.
((( دعندا شةك قعلعدعغان ،ظالةمنعث ظأزلعكعدعن يارعتعلعص قالغانلعقعغا ظعشعنعدعغان ،كذصذرلذقنع ظعحعدة ساقالص تئشعدا مذسذلمان
بولغانلعقعنع كأرسعتعدعغان ظادةملةر <زعندعق> دةص قارعلعدذ .ت.
((( ظعمام بذخارع رعؤايعتع.
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ظعسالمدعن يئنعؤالسا ،ظذ هةتتا ظذنعث هةقعقعي تةؤبة قعلغانلعقع بعلعنضةنضة قةدةر
تذرمعضة تاشلعنعدذ .ظةضةر ظذ ظىحىنحع قئتعمدا تةؤبة قعلسا ،ظذنعث تةؤبعسع يةنة
قوبذل قعلعنعدذ .حىنكع اهلل تاظاال تةؤبة قعلغانالرنعث مذسذلمانالرنعث قئرعندعشع
بولعدعغانلعقعنع بايان قعلعص مذنداق دئدع» :ظةضةر ظذالر (كذفرعدعن) تةؤبة
قعلسا ،ناماز ظأتعسة ،زاكات بةرسة ،دعنعي جةهةتتة سعلةرنعث قئرعندعشعثالر
بولعدذ (يةنع هوقذق ؤة مةجبذرعيةتتة ظذالر سعلةر بعلةن ظوخشاشتذر) .ظذقعدعغان
قةؤم ظىحىن ،ظايةتلةرنع تةصسعلعي بايان قعلعمعز(((«
ظعسالمدعن يئنعؤالغان ظادةمنع قايتا ظعسالمغا كعرعشكة دةؤةت قعلماستعن
ظألتىرؤئتعش مةكرذهتذر .حىنكع بعر ظادةمنعث كاصعرلعققا قايتعؤئلعشع ظذنع
ظألتىرىشنع توغرا قعلعدعغان ظامعلالرنعث بعرعدذر ؤة ظذنعث قايتا ظعسالمغا
كعرعشعنع دةؤةت قعلعش صةقةت مذستةهةصتذر .ظةمما ظعسالمدعن يئنعؤالغان
ظادةمنعث قايتا ظعسالمغا كعرعشع ظىحىن ظذنع ظعسالمغا دةؤةت قعلعش ؤاجعب،
دةص قارايدعغانالرنعث كأز قارعشعدا ظذنع ظعسالمغا كعرعشكة دةؤةت قعلماستعن
(((
ظألتىرؤئتعش هارامغا يئقعن مةكرذهتذر.
ظعسالمدعن يئنعؤالغان ظادةمنعث ظالدعدا تةؤبة قعلعص قايتا ظعسالمغا
كعرعشتعن ياكع (ظةضةر ظعسالمغا كعرعشنع قوبذل قعلمعسا) ظألتىرىلىشتعن باشقا
يول يوقتذر .ظةضةر كعشعلةر بعر مذسذلمان ظادةمنعث ظعسالمدعن يئنعؤالغانلعقعغا
ضذؤاهلعق بةرضةن ،لئكعن ظذ ظادةم ظذالرنعث سأزلعرعنع ظعنكار قعلعص تذرغان
بولسا ،ظذ ظادةمضة حئقعلعشقا بولمايدذ .حىنكع ظذنعث ظذالرنعث سأزلعرعنع ظعنكار
قعلعص تذرذشع تةؤبة قعلغانلعق ؤة ظعسالمغا تةكرار قايتقانلعق هئسابلعنعدذ.
ظعسالمدعن يئنعؤالغان ظايالنعث هأكمع
هةنةفعي مةزهةصعدعكعلةرنعث كأز قارعشعدا ظعسالمدعن يئنعؤالغان ظايال
ظألتىرىلمةيدذ .ظذ تاكع ظعسالمغا قايتقانغا قةدةر سذالص قويذلعدذ .حىنكع ظعبنع
ظأمةر« :صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث بةزعبعر جةثلعرعدة ظألىك بعر ظايال
تئصعلدع .شذنعث بعلةن صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم ظايالالرنع ؤة كعحعك بالعالرنع
((( سىرة تةؤبة  11ـ ظايةت.
((( «رةددذلمذهتار» 3 ،ـ توم 286 ،ـ بةت.
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ظألتىرىشتعن توستع» دئدع(((.
كأص ساندعكع ظالعمالر :ظعسالمدعن يئنعؤالغان ظايالمذ ظألتىرىلعدذ .حىنكع
صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم« :دعنعنع ظالماشتذرغان ظادةمنع ظألتىرىثالر» دئضةن
ظعدع ،دئدعلةر.
هةنةفعي مةزهةصعدعكعلةر ظأزلعرعنعث قاراشلعرعغا يةنة ظعبنع ظابباس (اهلل
تاظاال ظذنعثدعن رازع بولسذن!) نعث« :ظعسالمدعن يئنعؤالغان ظايالالر ظألتىرىلمةيدذ.
ظذالر ظعسالمغا كعرعشكة مةجبذرلعنعدذ» دئضةن سأزعنع دةلعل ـ صاكعت قعلعص
كةلتىردع .ظعبنع ظابباسنعث بذ سأزعنع ظعمام مذهةممةد (اهلل تاظاال ظذنعثغا
رةهمةت قعلسذن!) ظأزعنعث <ظةلظاسار> دئضةن ظةسعرعدة ؤة ظعمام ظةبذيىسىف
(اهلل تاظاال ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!) ظأزعنعث <ظةلخعراج> دئضةن ظةسعرعدة
بذ شةكعلدة رعؤايةت قعلدع :ظعسالمدعن يئنعؤالغان ظايالالر ظألتىرىلمةيدذ .لئكعن
ظذالر سذالق قويذلعدذ ،ظعسالمغا كعرعشكة حاقعرلعدذ ؤة مةجبذر قعلعنعدذ.
ظةضةر ظعسالمدعن يئنعؤالغان ظايال (كعشعلةر ظارعسعدا) ظأتكىر صعكعرلعك،
دةص تذنذلغان ياكع ظارقعسعدا ظادةملعرع بار ظايال بولسا ،بذ هالدا ظذ ظايال
ظألتىرىلعدذ .ظذنعث ظألتىرىلعشعنعث سةؤةبع ظذنعث ظعسالمدعن يئنعؤالغانلعقع
ظىحىن ظةمةس باشقعالرنعثمذ ظعسالمدعن يئنعؤئلعشعغا سةؤةب بولذص يةر يىزعدة
(((
بذزذقحعلعق ظئلعص بارعدعغانلعقع ظىحىندذر.
ظعسالمدعن يئنعؤالغان ظادةمنعث قايتا ظعسالمغا كعرعشع
ظعسالمدعن يئنعؤالغان ظادةمنعث قايتا ظعسالمغا كعرعشع ظذنعث <ظةشهةدذ
ظةلال ظعالهة ظعللةلالهذ ؤة ظةشهةدذ ظةننة مذهةممةدةن ظةبدذهذ ؤة رةسذلذهذ> دةص
ظعمان سأزعنع ظئيتعش ؤة ظعسالمنع تاشالص حعقعص كةتكةن دعندعن ظادا ـ جذدا
بولذص قايتعص حعقعص كئتعش بعلةن بولعدذ.
<ظةلهعداية> دئضةن كعتابنعث ظاصتورع« :ظعسالمدعن يئنعؤالغان ظادةمنعث
تةؤبة قعلعشع ظىحىن ظعسالم دعنعدعن باشقا صىتىن دعنلةردعن ظادا ـ جذدا بولذشع
((( يةنع هةنةفعي مةزهةصعدعكعلةر صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم مةزكذر هةدعسعدة ظايالالرنع ظألتىرىشتعن توستع دةص ظعسالمدعن
يئنعؤالغان ظايال ظألتىرىلمةيدذ ،دئدعلةر .ت.
((( «ظعظالظذسسىنةن» 12 ،ـ توم 578 ،ـ بةت.
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الزعم .حىنكع ظسالم دعنعدعن (باشقا دعنلةر) ظذنعث ظىحىن دعن هئسابالنمايدذ.
ظةضةر ظذ ظعسالم دعنعدعن حعقعص ظئتعقاد قعلغان دعنعدعن ظادا ـ جذدا بولسا ،ظذ
تةؤبة قعلغان هئسابلعنعدذ» دئدع .هةنةفعي مةزهةصعدعكعلةرنعث كأز قارعشعحة
ظذنعث ظعسالم دعنعدعن حعقعص ظئتعقاد قعلغان دعنعدعن ظادا ـ جذدا بولذشعنعث شةرت
قعلعنعشع ،ظةضةر ظذ ظعسالم دعنعدعن حعقعص باشقا دعنغا ظئتعقاد قعلغان بولسا،
ظةهؤال شذنداق بولعدذ .ظةضةر ظذ ظعسالم دعنعدعن حعقعص باشقا دعنغا ظئتعقاد
قعلمعغان بولسا ،يةنع ظذ صةقةت كاصعرلعققا ظئلعص بارعدعغان سأزلةرنع قعلعش
بعلةنال ظعسالم دعنعدعن يئنعؤالغان بولسا ،بذ هالدا ظذنعث باشقا دعنلةردعن ظادا ـ
جذدا بولذش شةرت قعلعنمايدذ( .يةنع تةؤبة قعلعص ظعسالم دعنعغا قايتعص كعرسعال
بولعدذ) .ظعسالم دعنعدعن باشقا صىتىن دعنلةردعن ظادا ـ جذدا بولذشعنعث شةرت
قعلعنعشع ظذنعث اهلل تاظاالغا ظعمان ظئيتقانلعقعنع ظعسصاتالش ظىحىن ظةمةس صةقةت
ظذنعثغا ظعسالم هأكىملعرعنع يىرضىزىش ظىحىندذر .حىنكع بعر ظادةم ظعسالمغا
ظاالقعدار صىتىن هأكىملةرضة ظئتعقاد قعلسا ؤة ظذنعث هةق ظعكةنلعكعضة ضذؤاهلعق
بةرسة ،ظذ اهلل تاظاالنعث ظالدعدا مأمعن هئسابلعنعدذ .ظعسالم هةم جاماظةت بعلةن
ناماز ظوقذغانغا ياكع نامازنع ظعقرار قعلغانغا ياكع مةسحعتلةردة ظةزان ظوقذغانغا،
ياكع هةج قعلغان ؤة ظذنعث صاظالعيةتلعرعنع ظادا قعلغانغا ظوخشاش ظةمةلعيةت
ظارقعلعق بعلةنمذ بولعدذ .بعر ظادةمنعث مذسذلمان ظعكةنلعكعنع ظعسصاتالش ظىحىن
(((
ظذنعث يالغذز ناماز ظوقذشعال ياكع صةقةت ظعهرام باغلعشعال يئتةرلعك ظةمةس.
بعر ظادةم ظأز ظعختعيارع بعلةن <مةن مذسذلمان> دئسة ،ظذنعث بذ سأزع
ضةرحة ظذنعث <ظةشهةدذ ظةلال ظعالهة ظعللةلالهذ ؤة ظةشهةدذ ظةننة مذهةممةدةن
ظةبدذهذ ؤة رةسذلذهذ> دئضةن ظعمان سأزعنع ظوحذق ظاشكارا سأزلعضةنلعكع
ظاثالنمعسعمذ ظذنعث مذسذلمان بولغانلعقعنعث دةلعل ـ صاكعتعدذر.
ظعسالم دعنعدعن يئنعؤالغان ظادةمنعث تةسةررذصلعرع
ظعسالم دعنعدعن يئنعؤالغان ظادةمنعث تةسةررذصلعرع تأؤةندعكعدةك تأت خعل
بولعدذ:
 1ـ كىحكة ظعضة تةسةررذصالر .بذ تةسةررذصالر بعر بالعنعث ظأزعنعث
((( «رةددذلمذهتار» 3 ،ـ توم 288 ،ـ بةت.
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بالعسع ظعكةنلعكعنع داؤا قعلعش ،ظايالع ظعددةت ظعحعدعال بولغان بولسا ظذنع
تاالق قعلعؤئتعش ،سوؤغا ـ ساالمنع قوبذل قعلعش ؤة قذلعغا (ظذنعث بةزع
ظعشلعرعغا) حةكلعمة قويذشتعن ظعبارةتتذر .بذ تةسةررذصالر بارلعق ظالعمالرنعث
بعرلعككة كئلعشعحة كىحضة ظعضعدذر .حىنكع بذ تةسةررذصالر بعر ظادةمنعث
ظعضعدارحعلعق قعلعش ساالهعيعتعنعث هةممة تةرةصتعن تولذق توسذشقا
ظئهتعياجلعق ظةمةس.
 2ـ كىحكة ظعضة بولمايدعغان تةسةررذصالر .بذ تةسةررذصالر (بعرسع بعلةن)
توي قعلعش ،مال بذغذزالش ،ظوؤ ظوؤالش ،ضذؤاهلعق بئرعش ؤة معراسخور
قعلعش قاتارلعقالردذر .يةنع ظعسالمدعن يئنعؤالغان ظادةم بعرةر ظذرذق ـ
تذغقانلعرعغا معراسخور بواللمايدذ ؤة ظذنعث بعرةر ظذرذق ـ توغقانلعرع ظذ
ظادةم ظعسالمدعن يئنعؤالغاندعن كئيعن تاصقان مال ـ دذنياسعغا معراسخور
بواللمايدذ .ظةمما ظذنعث ظعسالمدعن يئنعؤئلعشعدعن بذرذن تاصقان مال ـ
دذنيالعرعغا ظذنعث ظذرذق ـ تذغقانلعرع معراسخورلذق قعالاليدذ .حىنكع ظذ
ظادةم ظذ مال ـ دذنياالرنع ظعسالمدعن يئنعؤئلعشتعن بذرذن تاصقاندذر .شذثا
بذ معراسخورلذق بعر مذسذلمان بعلةن يةنة بعر مذسذلمان ظارعسعدا بولغان
معراسخورلذق بولعدذ .ظةضةر ظذنعث مال ـ دذنيالعرع يوقاص كةتكةن ،ياكع ظذ
مال ـ دذنيانع ظذنعثغا معراسخورلعق قعلعدعغانالردعن بعرةرسع يوقعتعؤةتكةن
بولسا ،ظذ معراسخورغا ظذ مال ـ دذنيانع تألةص بئرعش الزعم ظةمةس.
 3ـ توختذتذلذص قويذلغان تةسةررذصالر .شئركةتلعشعش ظىحىن قعلعنغان
كئلعشعم ،ظئلعم ـ سئتعم ظىحىن ظئلعص بئرعلغان كئلعشعم ،ضأرىضة قويذش،
باشقعالرغا سوؤغا ـ ساالم بئرعش ،نةرسة ـ كئرةكلعرعنع ظعجارعضة قويذش،
ظعقرار قعلغان نةرسة ظىستعدة سىلهة تىزوش ،قةرزلةرنع تاصشذرذص ظئلعش
ؤة ؤةسعيةت قالدذرذص كئتعش قاتارلعقالردذر( .بذ تةسذررذصالرنعث هةممعسع
توختذتذلذص قويذلعدذ) ،ظةضةر ظذ تةكرار ظعسالمغا قايتسا ،ظذ خذددع ظعسالمدعن
يئنعؤالمعغان ظادةمضة ظوخشاش ظذ تةسةررذصالرنعث هةممعسع كىحضة ظعضة
قعلعنعدذ .ظةضةر ظذ تةكرار ظعسالمغا قايتمعسا ،ظذ تةسةررذصالر كىحضة ظعضة
قعلعنمايدذ.
 4ـ ظذنعث قعلغان بارلعق ظعبادةتلعرع بعكار بولذص كئتعدذ .ظذنعث
ظعسالمدعن يئنعؤئلعشتعن بذرذن نامازغا ؤة روزعغا ظوخشاش قازا قعلعؤاتقان
ظعبادةتلةرنعث (ظذ ظعسالمغا تةكرار قايتعص كعرضةندعن كئيعن) قازاسعنع
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قعلعشع الزعم .حىنكع ظعبادةتلةرنع قعلماي تاشلعؤئتعش ضذناهتذر .بذ ضذناه
ظعسالمدعن يئنعؤالغاندعن كئيعنمذ داؤام قعلعدذ .ظذنعثغا يةنة (ضةرحة بذرذن
صةرز هةجنع قعلعص بولغان بولسعمذ ظعسالمغا تةكرار قايتقاندعن كئيعن) صةرز
هةجنع قعلعش الزعم .حىنكع ظذ ظعسالمدعن يئنعؤئلعش بعلةن تئخع ظعسالمغا
كعرمعضةن قارا كاصعرغا ظوخشاص قالعدذ .شذثا ظذ ظةضةر ظعسالمغا تةكرار
قايتسا ؤة هةج قعلعش ظعمكانعيعتع بولسا ،ظذنعثغا هةج قعلعش الزعمدذر.
حىنكع هةجنعث صةرز بولذش سةؤةبع كةبعدذر .كةبة يوق بولذص كةتمةي
تذرغاندذر .ظةمما هةجدعن باشقا بذرذن ظادا قعلعص بولغان ظعبادةتلةرنع
قايتا ظادا قعلعش الزعم ظةمةس .حىنكع ظذ ظعبادةتلةرنعث سةؤةبلعرع يوق
بولذص كةتكةندذر( .مةسعلةن :نامازنعث سةؤةبع بولسا ،ظذنعث ؤاقتعدذر.
بعر نامازنعث ؤاقتع حعقعص كةتكةندعن كئيعن ظذنعث سةؤةبع يوق بولذص
كةتكةن بولعدذ) .شذنعث ظىحىن مةسعلةن :بعر ظادةم صعشعن نامعزعنع ظوقذص
بولغاندعن كئيعن ظعسالمدعن يئنعؤالغان ،ظاندعن صعشعن نامعزعنعث ؤاقتع
تئخع حعقعص كئتعشتعن بذرذن تةؤبة قعلعص ظعسالمغا تةكرار قايتعص كعرضةن
بولسا ،ظذنعثغا صعشعن نامعزعنع قايتا ظوقذش الزعم بولعدذ .حىنكع ظذنعث
سةؤةبع بولغان نامازنعث ؤاقتع تئخع حعقعص كةتمعضةندذر.
ظعسالمدعن يئنعؤالغان ظادةم ،ظةضةر ظعسالمدعن يئنعؤئلعشتعن بذرذن
كعشعلةرنعث نةرسة ـ كئرةكلعرعنع ناهةق ظئلعؤالغان بولسا ،ظذنعثدعن
(ظذ تةؤبة قعلعص ظعسالمغا تةكرار قايتعص كعرضةندعن كئيعن) ظذ نةرسة ـ
كئرةكلةر سىرىشتة قعلعنعدذ ؤة ظذ بذ هةقتة جاؤابكارلعققا تارتعلعدذ .ظةمما
ظذ ظعسالمدعن يئنعؤالغاندعن كئيعن كعشعلةرنعث نةرسة ـ كئرةكلعرعنع ناهةق
ظئلعؤالغان بولسا ،ظذ (تةؤبة قعلعص ظعسالمغا تةكرار قايتعص كعرضةندعن
كئيعن) ظذ نةرسة ـ كئرةكلةر هةققعدة جاؤابكارلعققا تارتعلمايدذ .حىنكع
بعر كاصعر ظعسالمغا كعرضةندعن كئيعن ظذنعث بذرذن كاصعر ؤاقتعدا قعلغان
ظعشلعرع هةققعدة جاؤابكارلعققا تارتعلمايدذ .حىنكع ظعسالم مذسذلمان بولذص
ظعسالمغا كعرعشتعن بذرذنقع (مةيلع ضذناه بولسذن مةيلع باشقا ظعشالر
بولسذن) صىتىن ظعشالرنع يذيعدذ.
ظةمما ظعسالمدعن يئنعؤالغان ظايال كعشعنعث صىتىن تةسةررذصلعرع كىحضة
ظعضة بولعدذ .حىنكع ظعسالمدعن يئنعؤالغان ظايال بعز يذقعرعدا بايان قعلعص
ظأتكىنىمعزدةك (ظعسالمدعن يئنعؤالغانلعقع ظىحىن) ظألتىرىلمةيدذ .مةيلع
184

ئىسالمغا كېرىپ ،كېيىن ئۇنىڭدىن يېنىۋالغان ئادەمنىڭ ھۆكۈملىرى

ظعسالمدعن يئنعؤئلعشتعن بذرذن بولسذن مةيلع كئيعن بولسذن ظذنعث صاتقان
صىتىن صذللعرع ظذنعث معراسخورلعرعغا قالعدذ.
ظةضةر بعر ظايالغا ظعشةنحعلعك ؤة تةقؤادار بعر ظادةم ظذ ظايالنعث
ظئرعنعث ظعسالمدعن يئنعؤالغانلعقعنع خةؤةر قعلسا ،ظعستعهسان قاظعدعسعضة
ظاساسةن ظذ ظايال ظعددعتع حعققاندعن كئيعن باشقا بعر ظةرضة تةضسعمذ
بولعدذ .شذنعثدةك يةنة ظةضةر ظذ ظايالغا ظذنعث ظئرعنعث ظألىص قالغانلعقع
ياكع ظئرعنعث ظذنع ظىح تاالق قعلعؤةتكةنلعكع خةؤةر قعلعنسا ،ياكع ظذ
ظايالغا ظئرعدعن ظذنع تاالق قعلعؤةتكةنلعكع هةققعدة خةت كةلضةن ؤة ظذ ظايال
ظذ خةتكة ظعشةنضةن بولسا ،بذ ظةهؤالالردعمذ ظذ ظايال ظعددعتع حعققاندعن
كئيعن باشقا بعر ظةرضة ياتلعق بوالاليدذ .ظذ ظايالنعث ظعددعتعنعث باشلعنعش
ؤاقتع ظذنعثغا خةؤةر يةتكةن ؤاقتعدعن تارتعص ظةمةس ظذنعث ظئرعنعث ظألىص
قالغان ياكع تاالق قعلعؤةتكةن ؤاقتعدعن تارتعص باشلعنعدذ .ظةضةر كئيعن
ظةرنعث ظألمعضةنلعكع ظاشكارا بولذص حعقسا ياكع ظةر ظأزعنعث ظايالنع تاالق
قعلغانلعقعغا ،ياكع ظعسالمدعن يئنعؤالغانلعقعغا ظعنكار قعلغان ؤة ظذنعث
(ظايالعنع تاالق قعلعؤةتكةنلعكع ياكع ظعسالمدعن يئنعؤالغانلعقع هةققعدة)
شةرعظةت ظئتعراص قعلعدعغان بعرةر صاكعت بولمعسا ،ظذ ظايالنعث ظعككعنحع
ظةر بعلةن قعلغان نعكاه ظةمةلدعن قالعدذ ؤة ظذ ظايال بعرعنحع ظةر بعلةن
(((
يئنعشعدذ.
بذ يةردة شذنع بايان قعلعص ظأتىشكة توغرا كئلعدذكع ،ظةر ـ خوتذننعث
بعرعنعث ظعسالمدعن يئنعؤئلعشع مةيلع توي قعلعص جعنسعي مذناسعؤةت
ظأتكىزوىشتعن بذرذن بولسذن مةيلع كئيعن بولسذن نعكاهنعث ظاجراص كئتعشع
ظةر ـ خوتذننعث بعرع ظعسالمدعن يئنعؤالغان ؤاقعتنعث ظأزعدعال بولعدذ .حىنكع
اهلل تاظاال مذنداق دئدع» :ظع مأمعنلةر! سعلةرضة مأمعن ظايالالر هعجرةت
قعلعص كةلسة ،ظذالرنع سعناص كأرىثالر ،ظذالرنعث ظعمانعنع اللة ظوبدان بعلعدذ،
ظةضةر ظذالرنع (سعنعغاندعن كئيعن هةقعقعي) مأمعنة دةص تونذساثالر ،ظذالرنع
كاصعرالرغا قايتذرذص بةرمةثالر ،ظذالر كاصعرالرغا هاالل ظةمةس ،كاصعرالرمذ
ظذالرغا هاالل ظةمةس ،كاصعر ظةرلعرعنعث ظذالرغا بةرضةن مةهرعنع قايتذرذص
بئرعثالر ،ظذالرنعث مةهرعلعرعنع بئرعص نعكاهعثالرغا ظالساثالر سعلةرضة
هئح ضذناه بولمايدذ ،كاصعر ظايالالرنع ظةمرعثالردا ساقلعماثالر ،ظذالرغا
((( «رةددذلمذهتار» 3 ،ـ توم 304 ،ـ بةت.
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بةرضةن مةهرعثالرنع تةلةص قعلعثالر ،كاصعرالرمذ (هعجرةت قعلعص كةلضةن
مأمعن ظاياللعرعغا بةرضةن) مةهرعلعرعنع تةلةص قعلسذن ،اللةنعث هأكمع
ظةنة شذ .اللة ظاراثالردا هأكىم حعقعرعدذ ،اللة هةممعنع بعلضىحعدذر ،هئكمةت
بعلةن ظعش قعلغذحعدذر(((«
ظةر ـ خوتذننعث بعرعنعث ظعسالمدعن يئنعؤئلعشع بعلةن ظايرعلعص
كئتعشنعث سةؤةبع بولسا ،ظعسالمدعن يئنعؤئلعش بعلةن نعكاهنعث بعر ـ بعرعضة
زعت بولغانلعقع ظىحىندذر .حىنكع ظعسالمدعن يئنعؤئلعش (ظةر ـ خوتذننعث
ظارعسعدا مةؤجذد بولذص تذرعدعغان) نعكاهقا زعتتذر ؤة ظعسالمدعن يئنعؤالغان
ظادةمنعث (ظألتىرىلىشع ياكع تذرمعضة تاشلعنعشع بعلةن) جازالعنعشعنع
الزعم قعلعدذ .زعت كةلضةن نةرسة كئحعكتىرىلمةيدذ( .يةنع ظعسالمدعن
يئنعؤئلعش ظةر ـ خوتذننعث ظارعسعدا مةؤجذد بولذص تذرعدعغان نعكاه ظعشعغا
زعت بولغانلعقع ظىحىن ظةر ـ خوتذن بعرعنعث ظعسالمدعن يئنعؤئلعشع بعلةنال
ظذالرنعث ظارعسعدعكع نعكاه كئحعكمةستعنال بذزذلذص كئتعدذ) .ظةمما ظةر ـ
خوتذن بعرعنعث ظعسالمغا كعرعشع ظذ مةسعلعضة ظوخشعمايدذ .حىنكع ظةر ـ
خوتذن بعرعنعث ظعسالمغا كعرعشع ظةر ـ خوتذننعث ظارعسعدا مةؤجذد بولذص
تذرعدعغان نعكاهقا زعت ظةمةس .بةلةخ ؤة سةمةرقةنتتعكع بةزع ظالعمالر
ظايال كعشعنعث ظئرعدعن ظاجرعشعشع ظىحىن (ظعسالمدعن يئنعؤئلعشتةك) ظةث
حوث ضذناهنع (ظةردعن ظاجرعشعش ظىحىن) بعر هعلة ظورنعدا قوللعنعشنعث
ظالدعنع ظئلعش ظىحىن ظايال كعشعنعث ظعسالمدعن يئنعؤئلعشع بعلةن ظذ ظايال
بعلةن ظئرعنعث ظارعسعدعكع نعكاهنعث بذزذلذص كةتمةيدعغانلعقعغا صةتعؤا
بةردع< .صةتهذل قةدعر> دئضةن ظةسةردة بايان قعلعنعشعحة :بذخارالعق كأص
ساندعكع ظالعمالر« :ظايال كعشعنعث ظعسالمدعن يئنعؤئلعشع بعلةن ظذنعث
بعلةن ظئرعنعث ظارعسعدعكع نعكاه بذزذلذص كئتعدذ .ظايال كعشع ظعسالمغا
قايتعص كعرعشكة ؤة ظئرع بعلةن يئنعشعشقا مةجبذرلعنعدذ .مانا مذشذنداق
قعلغان ؤاقتعدا ظايال كعشعنعث ظئرعدعن ظاجرعشعص كئتعش ظىحىن (ظعسالمدعن
يئنعؤئلعشتةك) ظةث حوث ضذناهنع (ظةردعن ظاجرعشعش ظىحىن) بعر هعلة
(((
ظورنعدا قوللعنعشنعث ظالدعنع ظالغعلع بولعدذ» دئدع.
((( سىرة مذمتةهعنة  10ـ ظايةت.
((( «ظعظالظذسسىنةن» 12 ،ـ توم 591 ،ـ بةت.
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مذسذلماننعث دعنعنع تعللعغان ظادةمنعث هأكمع
مذسذلمان بعر كعشعنعث دعنعنع تعللعغان ظادةمنع كاصعر بولذص كةتتع،
دةص هأكىم قعلعشقا بولمايدذ .حىنكع مذسذلمان كعشعنعث دعنعنع تعللعغان
ظادةمنعث بذ قعلمعشعنع ،ظذ ظادةم ظذ مذسذلماننعث دعنعنع ظةمةس ناحار
ظةخالقعنع ؤة يامان مذظامعلعرعنع تعللعغان بذلذشع مذمكعن ،دةص حىشةنضعلعمذ
بولعدذ .لئكعن مذسذلمان بعر كعشعنعث دعنعنع تعللعغان ظادةمنع ظايالع بعلةن
بولغان نعكاهعنع يئثعلعتعؤئتعشقا بذيرذلعدذ .خذسذسةن بعر مذسذلماننع
ظذنعث دعنعنع حعشلةص تعلاليدعغان صةسكةش ظةخمةقالرنعث (ظاياللعرع بعلةن
بولغان نعكاهنع) يئثعالشلعرع الزعم .حىنكع بذ ظةخمةقالر بعر مذسذلماننع
تعللعغان ؤاقتعدا ظذالرنعث كأثلعضة مةزكذر حىشىنحة كئلعشع مذمكعن
ظةمةستذر.
بعر مذسذلماننعث دعنعنع تعللعغان ظادةمنعث كاصعر بولذص
كةتمةيدعغانلعقعغا هأكىم قعلعنعشع (كاصعرلعققا ظئلعص بارعدعغان) بعرةر
سأزنع قعلغان ظادةمنعث ظذ سأزعنع كاصعرلعققا ظئلعص بئرعش ظئهتعمالع يوق
بعر مةناغا قارعتعش مذمكعن بولسا ،ياكع ظذ ظادةم قعلغان سأز هةققعدة
<ظاجعز> دةص قارالغان قاراش بولسعمذ ظذ سأز كاصعرلعققا ظئلعص بارمايدذ
دةيدعغان بعر قاراش بولسا ،ظذ ظادةمنعث كاصعر بولذص كةتكةنلعكعضة هأكىم
قعلعنمايدذ ،دئضةن قاظعدعضة ظاساسةن بولغاندذر .بذ قاظعدة بعر ظادةمنعث
كاصعر بولذص كةتكةنلعكعضة هأكىم قعلعش ظىحىن ظذنعث دئضةن سأزعنعث،
كاصعرلعققا ظئلعص بارعدعغان سأزلةردعن ظعكةنلعكعدة هةممة ظالعمالر بعرلعككة
كةلضةن بولذشعنعث شةرت ظعكةنلعكعنع كأرسعتعص بئرعدذ .ظذ قاظعدعنعث
دةلعل ـ صاكعتع بولسا تأؤةندعكع هةدعستذر :ظةبذهذرةيرة (اهلل تاظاال ظذنعثدعن
رازع بولسذن!) صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤايةت
قعلعدذ« :بعر ظادةم (مذسذلمان) قئرعندعشعغا ظع كاصعر! دئسة ،ظذ سأز
بعلةن ظذ ظعككعسعنعث بعرع (ظعماندعن) حعقعص كئتعدذ».
بذ هةقتة ظعبنع ظأمةر (اهلل تاظاال ظذنعثدعن رازع بولسذن!) صةيغةمبةر
ظةلةيهعسساالمنعث مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ« :قانداق بعر ظادةم
(مذسذلمان) قئرعندعشعغا ظع كاصعر! دئسة ،ظذ سأز بعلةن ظذ ظعككعسعنعث
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بعرع (ظعماندعن) حعقعص كئتعدذ (((».شذنعث ظىحىن ظعمام بذخارع ظةسعرعنعث
ظةدةب ـ ظةخالق قعسمعدا بعر باب تىزىص ظذ بابتا« :كعمكع قئرعندعشعنع
(باشقا مةناالرنع) مةقسةت قعلماستعن ظع كاصعر! دئسة ،ظذ ظادةمنعث ظأزع
شذنداق بولذص كئتعدذ» دئدع.
صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنع تعللعغان ظادةمنعث هأكمع
صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنع تعللعغان ظادةمنعث دعندعن حعقعص كةتكةن
ظادةم هئسابلعنعدعغانلعقعدا شةك يوقتذر .ظةمما ظالعمالر ظذ ظادةمنعث قعلغان
تةؤبعسعنعث قوبذل قعلعنعدعغانلعقع هةققعدة ظعختعالص قعلعشعص قالدع .بعر
قعسعم ظالعمالر :ظذ ظادةم جازاالندذرذش ظىحىن ظألتىرىلعدذ ،ظذ ظادةمنعث
تةؤبة قعلعشع ظذنعثغا بئرعدعغان ظألىم جازاسعنع قالدذرؤئتعشقا تةسعر
كأرسعتةلمةيدذ ،دةص ظأزلعرعنعث بذ قارعشعغا تأؤةندعكع ظةسةرنع دةلعل ـ
صاكعت قعلعص كةلتىردع :ظةبذبةرزةتذل ظةسلةمعي (اهلل تاظاال ظذنعثدعن رازع
بولسذن!) مذنداق دةيدذ« :بعر ظادةم ظةبذبةكرعضة قوصال ضةص قعلدع .شذنعث
بعلةن مةن :ظع صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث ظورذن باسارع! مةن ظذ ظادةمنع
ظألتىرؤعتةيمذ؟ دئدعم .ظةبذبةكرع (اهلل تاظاال ظذنعثدعن رازع بولسذن!) :صةقةت
(((
صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنع تعللعغان ظادةمال ظألتىرىلعدذ ،دئدع».
مةزهةب ظعحعدة تةهقعق ظئلعص بارعدعغان بعر ظالعم <ظةلصةتهع> دئضةن
ظةسةردة مذنداق دةيدذ« :دعلعدا صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنع يامان كأرضةن
هةرقانداق بعر ظادةم دعندعن حعققان هئسابلعنعدذ .شذنداق ظعكةن صةيغةمبةر
ظةلةيهعسساالمنع تعللعغان ظادةم ظةلؤةتتة دعندعن حعققان هئسابلعنعدذ.
هةنةفعي مةزهةصعدة بولسا ظذ ظادةمضة ظألىم جازاسع بئرعلعدذ .شذنعث ظىحىن
ظذ ظادةمنعث تةؤبة قعلعشع ظذنعثغا بئرعدعغان ظألىم جازاسعنع ظةمةلدعن
قالدذرذلمايدذ .ظالعمالر :بذ كذصعلعقالرنعث ؤة ظعمام مالعكنعث تذتقان يولعدذر،
ظةبذبةكرعنعثمذ (اهلل تاظاال ظذنعثدعن رازع بولسذن!) شذنداق دئضةنلعكع
رعؤايةت قعلعندع ،دةيدذ( .صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنع تعلالش ظارقعلعق دعندعن
حعقعص كةتكةن ظادةمنعث) ظأزع تةؤبة قعلعص كئلعشع بعلةن باشقعالرنعث
((( بذ هةدعسلةرنع ظعمام بذخارع رعؤايةت قعلدع.
((( بذ ظةسةرنع هاكعم رعؤايةت قعلدع.
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ظذنعث تةؤبة قعلغانلعقعغا ضذؤاهلعق بئرعشعنعث ظارعسعدا هئحقانداق صةرق
يوقتذر .ظةمما صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنع تعلالشتعن باشقا بعر ظعشنع قعلعش
بعلةن دعندعن حعقعص كةتكةن ظادةمنعث هأكمع صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنع
تعلالش ظارقعلعق دعندعن حعقعص كةتكةن ظادةمنعث هأكمعضة ظوخشعمايدذ.
باشقا ظعشنع قعلعش بعلةن دعندعن حعقعص كةتكةن ظادةمنعث شذ ظعشنع
قعلغانلعقعغا ظعنكار قعلعشع تةؤبة هئسابلعنعدذ .شذنعث ظىحىن ظذ ظادةمنعث
تةؤبة قعلغانلعقعغا ضذؤاهحع تذرغذزذشنعث هئح كئرعكع يوق .شذثا ظالعمالر:
بعر ظادةم صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنع مةست هالعتعدة تذرذص تعللعغان
بولسعمذ ،ظذ ظادةم ظألتىرىلعدذ ؤة كةحىرىلمةيدذ ،دةيدذ .بذ ،ظةضةر ظذ ظادةم
(هاراققا ظوخشاش) هارام قعلعص حةكلةنضةن مةست قعلغذحع بعر نةرسعنع
ظأز ظعختعيارلعقع بعلةن ظئحعص مةست بولذص قالغان بولسا ،ظةهؤال شذنداق
بولعدذ .ظةمما ظذ ظادةم (مةست قعلغذحع نةرسعنع ظأز ظعختعيارلعقع بعلةن
ظةمةس) باشقعالرنعث مةجبذرلعشع بعلةن ظئحعص مةست بولذص قئلعص ظاندعن
صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنع تعللعغان بولسا ،بذ هالدا ظذنعث هأكمع خذددع
ساراث ظادةمنعث هأكمعضة ظوخشاش( .يةنع بذ هالدا ظذ ظادةم شذنداق قعلعش
بعلةن ظعسالمدعن يئنعؤالغان ظادةم هئسابالنمايدذ) ،دئضةن .ظةلخعتابعي :مةن
صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنع تعللعغان ظادةمضة ظألىم جازاسع بئرعلعشنعث
الزعم ظعكةنلعكع هةققعدة بعرةر ظالعمنعث ظعختعالص قعلغانلعقعنع بعلمةيمةن،
دئضةن .ظةمما اهلل تاظاالنعث هةق ـ هوقذقعغا ظاالقعدار نةرسعلةرضة تعل
تةككىزىص دعندعن حعقعص كةتكةن ظادةم تةؤبة قعلسا ،ظذنعث تةؤبعسع ظذنعثغا
بئرعدعغان ظألىم جازاسعنع ظةمةلدعن قالدذرااليدذ».
مةن (يةنع بذ كعتابنعث ظاصتورع) مذنداق دةيمةن« :مةزهةص ظعحعدة
تةهقعق ظئلعص بارغان ظذ ظالعم <ظةلصةتهع> دئضةن ظةسةردعكع :صةيغةمبةر
ظةلةيهعسساالمنع تعللعغان ظادةمنعث تةؤبعسع قوبذل قعلعنمايدذ ،دئضةن
سأزعنع (هةنةفعي مةزهةصعنعث ظالعملعرعدعن بولغان) ظةلبةززازعيدعن ظالغان
بولذشع مذمكعن .ظةضةر ظذنداق بولمايدعغان بولسا ،هةنةفعي مةزهةصعدعكع
ظةث مةشهذر قاراش صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنع تعللعغان ظادةمنعث تةؤبعسعمذ
خذددع ظعسالمدعن يئنعؤالغان ظادةمنعث تةؤبعسعضة ظوخشاش قوبذل قعلعنعدذ،
دئضةن قاراشتذر .صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنع تعللعغان ظادةمدعن تةؤبة
قعلعش تةلةص قعلعنعدذ .ظةضةر ظذ ظادةم تةؤبة قعلسا ظألتىرىلمةيدذ .ظةضةر
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تةؤبة قعلمعسا ظألتىرىلعدذ .مانا بذ ظعمام ظةبذيىسىف (اهلل تاظاال ظذنعثغا
رةهمةت قعلسذن!) <ظةلخعراج> دئضةن ظةسعرعدة بايان قعلغان سأزدذر .ظذ
شذ سأزنع بايان قعلعص مذنداق دئدع :قانداق بعر مذسذلمان ظادةم صةيغةمبةر
ظةلةيهعسساالمنع تعللعسا ياكع ظذنع يالغانحعغا حعقارسا ياكع ظةيعبلعسا،
ياكع كةمسعتسة ظذ ظادةم كاصعر هئسابلعنعدذ ؤة ظذنعث بعلةن ظايالعنعث
ظارعسعدعكع نعكاه بذزذلذص كئتعدذ .ظةضةر ظذ ظادةم تةؤبة قعلسا( ،قعلغان
تةؤبعسع ظئتعبارغا ظئلعنعدذ) .ظةضةر تةؤبة قعلمعسا ظألتىرىلعدذ».
<ظةلمذغنع> دئضةن ظةسةرنعث ظاصتورع (اهلل تاظاال ظذنعثغا رةهمةت
قعلسذن!) مذنداق دئدع« :مةيلع مذسذلمان بولسذن مةيلع كاصعر بولسذن
صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث ظانعسعغا بوهتان قعلغان ظادةمنعث جازاسع
ظألىمدذر .ظذ ظادةمنعث قعلغان تةؤبعسع قوبذل قعلعنمايدذ .بذ هةقتة ظعمام
ظةهمةد شذنداق دئضةن .ظةبذلخعتاب رعؤايةت قعلغان بعر رعؤايةتتة :مةيلع
مذسذلمان بولسذن مةيلع كاصعر بولسذن صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث ظانعسعغا
بوهتان قعلغان ظادةمنعث قعلغان تةؤبعسع قوبذل قعلعنعدذ .حىنكع صةيغةمبةر
ظةلةيهعسساالمنعث ظانعسعغا بوهتان قعلعشمذ ظعسالمدعن يئنعؤالغانلعق
هئسابلعنعدذ .ظعسالمدعن يئنعؤالغان ظادةمنعث تةؤبعسع قوبذل قعلعنعدذ ،دةص
بايان قعلعندع .بذ رعؤايةتنع ظعمام ظةبذهةنعفة ؤة ظعمام شافعظعي (اهلل تاظاال
ظذالرغا رةهمةت قعلسذن!) قوبذل قعلدع .صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمغا ؤة ظذنعث
ظانعسعغا ،شذنعثدةك يةنة ظذنعث ظاياللعرعغا بوهتان حاصالش ظعسالم دعنعدعن
يئنعؤالغانلعق ؤة مذسذلمانالرنعث سئصعدعن حعقعص كةتكةنلعك هئسابلعنعدذ.
شذنعثدةك يةنة بوهتان حاصلعمعسعمذ ظذالرنع تعلالش ظعسالم دعنعدعن
يئنعؤالغانلعق هئسابلعنعدذ .لئكعن صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنع بوهتان
حاصلعماستعن تعللعغان ظادةم كاصعر بولسا ،ظذنعث صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنع
تعللعغانلعق ضذناهع ظذنعث ظعسالمغا كعرعشع بعلةن يذيذلذص كئتعدذ .حىنكع
(اهلل غا سئغعنعص صاناه تعلةيمةن) اهلل تاظاالغا تعل تةككىزىش ظعسالمغا
كعرعش بعلةن يذيذلذص كئتعدذ .شذنداق ظعكةن صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنع
تعلالش ظارقعلعق ظعشلةنضةن ضذناهمذ ظةلؤةتتة ظعسالمغا كعرعش بعلةن يذيذلذص
كئتعدذ .ظعمام بذخارع ؤة ظعمام مذسلعم رعؤايةت قعلغان بعر هةدعسع قذدذسعدا
اهلل تاظاال« :معنع ظادةم بالعسع (يةنع ظعنسانالر) تعللعدع .ظذنعثغا معنع
تعلالش اليعق ظةمةس ظعدع .ظذنعث معنع تعللعغعنع بولسا ،ظذنعث :معنع
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بالعسع بار دةص ظئيتقان ،سأزعدذر .مةن بعردذرمةن ،هةممة ماثا مذهتاجدذر،
مةن باال تاصقانمذ ظةمةس ،تذغذلغانمذ ظةمةسمةن» دئدع .ظالعمالر ظارعسعدا:
ظةضةر مةزكذر سأزنع قعلغان بعر خعرعستعيان ظعسالمغا كعرسة ،ظعسالمغا
كعرعش ظذنعث ضذناهعنع يذيذؤاتعدعغانلعقع هةققعدة هئحبعر ظعختعالص يوقتذر،
دةيدذ».
ظذنداق ظعكةن هةنةفعي مةزهةصعدعكعلةرنعث كأز قارعشع بويعحعمذ
خذددع شافعظعي مةزهةصعدعكعلةرنعث كأز قارعشعغا ظوخشاش صةيغةمبةر
ظةلةيهعسساالمغا تعل تةككىزضةن ظادةمنعث قعلغان تةؤبعسع قوبذل قعلعنعدذ.
بذ قاراش هةم ظعمام مالعك ؤة ظعمام ظةهمةددعن رعؤايةت قعلعنغان بعر قاراشتذر.
ظةمما ظعمام مالعك (اهلل تاظاال ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!) نعث يةنة بعر
قارعشع بويعحة صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنع تعللعغان ظادةم تةؤبة قعلغان
تةقدعردعمذ ظذنع ظألتىرؤئتعش الزعمدذر< .ظةلشعفا> غا ظوخشاش مالعكعي
(((
مةزهةصعدعكعلةرنعث ظةسةرلعرعدة شذنداق بايان قعلعنعدذ.
ظةبذبةكرع ؤة ظأمةرنع تعللعغان ظادةمنعث هأكمع
<ظةددذررذلمذختار> دئضةن ظةسةرنعث ظاصتورع مذنداق دئدع:
«ظةبذبةكرعضة ؤة ظأمةرضة (اهلل تاظاال ظذالردعن رازع بولسذن!) تعل
تةككذزضةن ياكع تةنة قعلغان ظادةم كاصعر هئسابلعنعدذ ؤة ظذنعث تةؤبعسع
قوبذل قعلعنمايدذ .بذ قاراشنع هةنةفعي مةزهةصعدعكعلةردعن ظعمام دةببذسعي
ؤة ظعمام ظةبذللةيس قوبذل قعلعص ظالدع ؤة بذ قاراش بذ هةقتة صةتعؤا
بئرعلعشكة تالالنغان قاراشتذر< .ظةلظةشباه> دئضةن كعتابتا ظةبذبةكرعضة ؤة
ظأمةرضة تعل تةككذزضةن ياكع تةنة قعلغان ظادةمنعث كاصعر بولعدعغانلعقع
جةزمعلةشتىرىلدع .بذ قاراش صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمغا تعل تةككذزضةن
ظادةمنعث تةؤبعسع قوبذل بولمايدذ ،دئضىحعلةرنعث سأزعنع كىحلةندىرعدذ.
صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث هةققعضة رعظاية قعلعص صةتعؤا بةرضةندة ؤة هأكىم
حعقارغاندا صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمغا تعل تةككذزضةن ظادةمنعث تةؤبعسع
قوبذل بولمايدذ ،دئضىحعلةرنعث سأزعضة تايعنعش هةقلعق ظعدع».
((( «ظعظالظذسسىنةن» 12 ،ـ توم 604 ،ـ بةت.
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<ظةددذررذلمذختار> دئضةن ظةسةرنعث ظاصتورعنعث مةزكذر سأزعضة
ظةضةشتىرىص ظعبنع ظابعدعن (اهلل تاظاال ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!) مذنداق
دئدع« :سةنمذ كأرضعنعثدةك (سةلةصلةرضة تعل تةككىزضةن) ظادةملةرنعث
ضذؤاهلعرع قوبذل قعلعنمايدذ ،دئضىحعلةرنعث هئحبعرع ظذالرنعث ضذؤاهلعرعنعث
قوبذل قعلعنماسلعقع ظذالر كاصعر بولذص كةتكةنلعكع ظىحىندذر ،دئمعدع.
شذنداق ظالعمالر :خعتابعيالردعن((( باشقا هةؤايع ـ هةؤةسحعلةرنعث ضذؤاهلعقع
قوبذل قعلعنعدذ ،دئدع .حىنكع خعتابعيالر ظأزلعرعنعث سئصعدعكع ظادةملةرنعث
ياكع قةسةم ظعحمةكحع بولغان ظادةملةرنعث يالغان ضذؤاهلعق بئرعشعنع توغرا
دةص قارايتتع .هةدعسشذناسالر هةؤايع ـ هةؤةسحعلةردعن رعؤايةت قعلعنغان
هةدعسلةرنع قوبذل قعلعدعغانلعقعنع بايان قعلدع .مانا بذ ظورذنسعز
بذرمعالشقا ظاساسةن ساهابعالرنعث كأصىنحعسعضة تعل تةككىزضةن ؤة ظذالرنع
كاصعرغا حعقارغان ظادةملةرنعث هةققعدة دئيعلضةن سأزدذر .شذنعثغا ظاساسةن
<ظةلخذالسة> دئضةن كعتابتا بايان قعلعنغان :ظةبذبةكرعنع ياكع ظأمةرنع
تعللعغان ظادةم كاصعر هئسابلعنعدذ ،دئضةن سأزنعث ظاجعز ؤة فعقهع ظعلمعنعث
تعكعسلعرع ؤة شةرهعلعرع يئزعلغان كعتابالرغا زعت بعر سأز ظعكةنلعكع
حعقعص تذرعدذ .بةلكع ظذ سأز بارلعق فعقهعشذناسالرنعث بعرلعككة كةلضةن
قارعشعغا زعتتذر .بعز يذقعرعدا (كاصعرلعققا ظئلعص بارعدعغان بعر سأزنع
قعلغان) ظادةمنعث قعلغان مةزكذر سأزع هةققعدة ظاجعز دةص قارالغان قاراش
بولسعمذ ظذ سأز كاصعرلعققا ظئلعص بارمايدذ ،دةيدعغان بعر قاراش بولسا ،ظذ
ظادةم هةققعدة صةتعؤا بةرضىحعنعث بذ سأزنع ظاساس قعلعص تذرذص ظذ ظادةمنعث
كاصعر بولذص كةتمةيدعغانلعقعغا صةتعؤا بئرعشعنعث ياخشع ظعكةنلعكعنع بايان
قعلعص ظأتتذق .بذ يةردة بارلعق فعقهعشذناسالر (ظةبذبةكرعضة ياكع ظأمةرضة
تعل تةككىزضةن ظادةمنعث كاصعر بولذص) كةتمةيدعغانلعقعغا بعرلعككة كةلضةن
تذرسا ،فعقهعشذناسالرنعث بذ بعرلعكعضة زعت هالةتتة (ظةبذبةكرعضة ياكع
ظأمةرضة تعل تةككىزضةن) ظادةمنعث كاصعر بولذص كئتعدعغانلعقعغا صةتعؤا
بئرعش قانداقمذ مذمكعن بولسذن؟ يةنة كئلعص ظةبذبةكرعضة ياكع ظأمةرضة
تعل تةككىزضةن ظادةم تةؤبة قعلغان بولسعمذ ظذ ظألتىرىلعدذ ،دةص صةتعؤا
بئرعش قانداق توغرا بولسذن؟ بعز يذقعرعدا هةنةفعي مةزهةصعدعكعلةرنعث كأز
قارعشعحة :صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمغا تعل تةككىزضةن ظادةمنعث تةؤبعسع
((( بذ ظعماملعرعنع دةسلةصتة صةيغةمبةر ،ظاخعردا ظعاله دةيدعغان صعرقعلةردذر .ت.
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قوبذل بولعدذ ،دةص بايان قعلعص ظأتتذق .صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمغا تعل
تةككىزضةن ظادةمنعث تةؤبعسع قوبذل بولغان يةردة ظةبذبةكرعضة ياكع ظأمةرضة
تعل تةككىزضةن ظادةمنعث تةؤبعسع نئمعشقا قوبذل بولمايدذ؟ شذنداق
صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث ظايالع ظاظعشة (اهلل تاظاال ظذنعثدعن رازع
بولسذن!) ضة بوهتان حاصلعغانغا ياكع ظةبذبةكرعنعث ساهابة ظعكةنلعكعضة
ظعنكار قعلغانغا ياكع ظةلع ظعبنع ظةبذتالعبنع <ظعاله> دةص ظئتعقاد قعلغانغا،
ياكع جعبرعظعل خاتالعشعص كئتعص (ظةلعغا ظئلعص كئلعدعغان) ؤةهيعنع
(مذهةممةد ظةلةيهعسساالمغا) ظئلعص حىشكةن دئضةنضة ظوخشاش قذرظاننعث
ظايةتلعرعضة ظوحذق زعت كئلعدعغان كاصعرلعققا ظئلعص بارعدعغان سأزلةرنع
قعلغان ظادةمنعث كاصعر بولذص كئتعدعغانلعقعدا شةك يوق .لئكعن ظذ ظادةم
ظةضةر تةؤبة قعلسا ،ظذنعث تةؤبعسع قوبذل قعلعنعدذ .يذقعرعدا بايان قعلعنغان
سأزلةرنع يئغعص ظئيتعشقا توغرا كةلسة :صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمغا تعل
تةككىزضةن ظادةمنعث كاصعر ؤة ظذنع ظألتىرىشنعث توغرا بولعدعغانلعقعدا
شةك يوق .صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمغا تعل تةككىزضةن ظادةمنعث كاصعر
بولذص كئتعدعغانلعقع تأت ظعمام (اهلل تاظاال ظذالرغا رةهمةت قعلسذن!) نعث
بعردةك قارعشعدذر .تأت ظعمامالر ظارعسعدا بولغان ظعختعالص مةزكذر ظادةم
ظةضةر تةكرار ظعسالمغا قايتسا ،ظذنعث تةؤبعسعنعث قوبذل بولذش ياكع قوبذل
بولماسلعقعدذر .هةنةفعي مةزهةصعدعكعلةرنعث ؤة مةشهذر رعؤايةتكة ظاساسةن
شافعظعي مةزهةصعدعكعلةرنعث كأز قارعشع بويعحة :مةزكذر ظادةمنعث تةؤبعسع
قوبذل بولعدذ .مالعكعي ؤة هةنبةلعي مةزهةصعدعكعلةرنعث كأز قارعشع بويعحة:
مةزكذر ظادةمنعث تةؤبعسع قوبذل بولمايدذ .تأت ظعمامنعث ظارعسعدعكع بذ
ظعختعالص صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمغا تعل تةككىزضةن ظادةمنع ظألتىرؤئتعش
ظذنعثغا بئرعلضةن جازامذ ياكع جازا ظةمةسمذ دئضةن مةسعلعدعن حعققاندذر(((.
ظةمما ظاظعشة (اهلل تاظاال ظذنعثدعن رازع بولسذن!) ضة بوهتان حاصلعمايدعغان
ياكع ظةبذبةكرعنعث ساهابة ظعكةنلعكعضة ظعنكار قعلمايدعغان ،لئكعن
ظةبذبةكرعضة ياكع ظأمةرضة تعل تةككىزىدعغان رافعزعيالر ،بذالرنع تةؤبعسع
قوبذل قعلعنمايدعغان كعشعلةر ،دةص قاراش ظذياقتا تذرسذن كاصعر بولذص
كةتكةن ظادةملةر دةص قاراشمذ توغرا قاراش هئسابالنمايدذ .بذالر صةقةت توغرا
((( يةنع صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمغا تعل تةككىزضةن ظادةمنعث ظألتىرىلعشع ظذنعثغا بئرعلضةن جازا هئسابلعنعدذ ،دةيدعغانالر ظذنعث
تةؤبعسع قوبذل قعلعنعدذ ،دةيدذ .ظةمما ظذنعث ظألتىرىلعشع ظذنعثغا بئرعلضةن جازا هئسابالنمايدذ ،دةيدعغانالر ظذنعث تةؤبعسع قوبذل
قعلعنمايدذ ،دةيدذ .ت.
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يولدعن ظئزعص كةتكةن ؤة بعدظةتخور ظادةملةر هئسابلعنعدذ .اهلل تاظاال خالعسا
(((
بعز بذ هةقتة توختذلذص ظأتىمعز».
مذهيعددعن ظعبنع ظةرةبعينعث هالع ؤة ظذنعث كعتابلعرعنع
ظوقذشنعث هأكمع

مذهيعددعننعث تولذق ظعسمع مذهةممةد ظعبنع ظةلع ظعبنع مذهةممةد
ظةلهاتعمعي ظةتتاظعي ظةلظةندذلعسعي ؤة اهلل نع تذنذش ماقامعغا يةتكةن
ظعبنع ظةرةبعيدذر .ظذ< :ظعبنع ظةلظةرةبعي> دئضةن ظعسعم بعلةنمذ ظاتعلعدذ.
ظذ هئجرعيةنعث 560 :يعلع تذغذلدع ؤة  636يعلع ؤاصات بولدع .جةسةدع
دةمةشعقنعث سالعهعيية دئضةن يئرعضة قويذلدع.
<ظةددذررذلمذختار> دئضةن كعتابنعث ظاصتورع« :مذهيعددعن ظعبنع
ظةلظةرةبعينعث <فذسذسذلهعكةم> دئضةن ظةسعرع هةققعدة :ظذ ظةسةر شةرعظةتكة
قارشع كئلعدذ ،مذهيعددعن ظعبنع ظةلظةرةبعي ظذ ظةسةرنع كعشعلةرنع ظازدذرذش
ظىحىن يازغان ،ظذنع ظوقذغان ظادةم دعندعن حعقعص كةتكةن هئسابلعنعدذ ،دئضةن
ظادةمضة قانداق جاؤاب بئرعلعدذ؟ دةص ،سذظال قويغاندعن كئيعن ظذنداق
دةيدعغان ظادةمضة مذنداق جاؤاب بةرضةن :شذنداق ظذ مذهيعددعن ظعبنع
ظةلظةرةبعينعث ظذ ظةسعرعدة شةرعظةتكة قارشع كئلعدعغان نذرغذن سأزلةر بار.
بعر قعسعم ظعسالم صةيلوسوصلعرع ظذ سأزلةرنع شةرعظةتكة ظذيغذن كئلعدعغان
بعر هالدا ظئلعص كئلعش ظىحىن تعرعشماقتا .لئكعن بعز بةزع يةهذدعيالرنعث
مذهيعددعن ظعبنع ظةلظةرةبعيضة بوهتان حاصالش يىزعسعدعن ظذنعث ظةسعرعضة
مةزكذر سأزلةرنع كعرضىزىص قويغانلعقعنع ظئنعق بعلعمعز .شذنعث ظىحىن
(ظذنعث ظةسعرعنع ظوقذغان ؤاقتعدا) مةزكذر سأزلةرنع ظوقذشتعن ساقلعنعش
الزعم .صادعشاهنعثمذ ظذنعث ظةسعرعدعكع مةزكذر سأزلةرنع ظوقذشتعن
حةكلعضةن صةرمانع حىشكةن .شذثا (ظذنعث ظةسعرعدعكع مةزكذر سأزلةرنع
ظوقذص قالماسلعق ظىحىن) هةممة تةرةصتعن ظذنعث ظةسعرعدعن يعراق تذرذشقا
توغرا كئلعدذ».
ظالعم ظعبنع ظابعيدعن (اهلل تاظاال ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!) مذنداق دةيدذ:
((( «رةددذلمذهتار» 3 ،ـ توم 294 ،ـ بةت.
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«<ظةددذررذلمذختار> دئضةن كعتابنعث ظاصتورعنعث< :شذنعث ظىحىن (ظذنعث
ظةسعرعنع ظوقذغان ؤاقتعدا) مةزكذر سأزلةرنع ظوقذشتعن ساقلعنعش الزعم>
دئضةن سأزعضة كةلسةك ،ظةضةر يةهذدعيالرنعث مذهيعددعن ظعبنع ظةلظةرةبعيضة
بوهتان حاصالش يىزعسعدعن ظذنعث ظةسعرعضة مةزكذر سأزلةرنع كعرضىزىص
قويغانلعقع ظعسصاتالنسا ،ظذ حاغدا ظعش ناهايعتع ظئنعقتذر( .يةنع ظذنع
ظوقذشتعن هةممة ظادةم ساقلعنعدذ) .ظةضةر يةهذدعيالرنعث شذنداق قعلغانلعقع
ظعسصاتالنمعسا ،بذ حاغدا هةممة ظادةم مةزكذر سأزدعكع مذهيعددعن ظعبنع
ظةلظةرةبعينعث مةقسةت مذرادعنع حىشىنةلمةيدذ .شذنعث ظىحىن مذهيعددعن
ظعبنع ظةلظةرةبعينعث ظةسعرعنع ظوقذغان ظادةمنعث (مةزكذر سأزلةرنع ظوقذغان
ؤاقتعدا) ظذنع تةنقعد قعلعش ياكع (مةزكذر سأزلةردعن) ظذ مةقسةت قعلمعغان
مةناالرنع حىشىنىص قئلعش ظئهتعمالع بار .ظعمام ظةسسذيذتعي< :تةنبعهذلغةبعي
لعتةبرعظةتع ظعبنع ظةرةبعيعن> ناملعق بعر كعتاب يئزعص ظذ كعتابتا مذنداق
دئضةن :كعشعلةر مذهيعددعن ظعبنع ظةلظةرةبعي توغرعسعدا ظعككع قعسعمدذر.
بعر قعسعم ظادةملةر ظذنعث ظةؤلعيا ظعكةنلعكعنع ظئتعقاد قعلعدذ .بذالر بذ
قارعشعدا توغرعسعنع تاصقان كعشعلةردذر .يةنة بعر قعسعم ظادةملةر ظذنع ظةؤلعيا
دةص قارعمايدذ .ظذنعث هةققعدة مئنعث قارعشعم بولسا ،مذهيعددعن ظعبنع
ظةلظةرةبعي ظةؤلعيادذر (يةنع اهلل تاظاالنعث يئقعن بةندعلعرعدعندذر) .لئكعن
ظذنعث كعتابلعرعنع ظوقذش هارامدذر .بذ مذهيعددعن ظعبنع ظةلظةرةبعينعث
هةققعدعكع مئنعث قارعشعمدذر .لئكعن بذنعثغا هةر ظعككع قعسعم كعشعلةر
(((
رازع بولمايدذ».
بذ يةردة شذنع بايان قعلعص ظأتىشكة توغرا كئلعدذكع ،سةييعد مذهةممةد
ظةلهامعد (اهلل تاظاال ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!) مذ شذنداق دئدع .سةييعد
مذهةممةد ظةلهامعد (ظعبنع ظةلظةرةبعيضة ؤة ظذنعث ساصداشلعرعضة ظوخشاش
سوصعيالرنعث) هةققعدة مذنداق دئدع« :بعر مذرعدنعث هئسياتعنعث ظذنعث
ظعلمعنعث ظالدعغا ظأتىص كةتمةسلعكع مذرعدنعث ظةدةب ـ ظةخالقلعرعنعث
قاتارعدعندذر .شذثا مذرعد بعر ماقامغا يئتعشتعن بذرذن ظذ ماقامنع تذنذص
يئتعشكة ؤة ظذنع بعلعشكة ظعنتعلمةسلعكع الزعم .ظةضةر مذرعد ظذ ماقامغا
يئتعشتعن بذرذن ظذ ماقامنع تذنذص يئتعشكة ظعنتعلسة ،ظذنعث (بذ هةقتعكع
شةيخلعرعنعث سأزلعرعدعن) شةيخلعرع مةقسةت قعلمعغان مةناالرنع حىشىنىص
((( «رةددذلمذهتار» 3 ،ـ توم 294 ،ـ بةت.
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قئلعص ظئزعص كئتعش ظئهتعمالع بار .شذنعث ظىحىن شةيخالر ظأزلعرعنعث ماقامعغا
يةتمعضةن ظادةملةرنع ظذ هةقتة دئضةن سأزلعرعنع ؤة يازغان كعتابلعرعنع
ظوقذشتعن حةكلعدع .حىنكع شةيخالرنعث ماقامعغا يةتمعضةن ظادةملةرنعث
(شةيخالرنعث ظذ هةقتة دئضةن سأزلعرعنع حىشىنةلمةي) ظذالرنع خاتا ظويالص
قئلعص شةيخالرنع كاصعر ظعكةن ،دةص تذنذص قئلعش ياكع شةيخالرنعث ظذ
سأزلعرعدعن ظذالر مةقسةت قعلمعغان مةناالرنع حىشىنىص قئلعص ظذ ظادةملةرنعث
ظئتعقادعنعث بذزذلذص كئتعشع ؤة توغرا يولدعن ظايرعلعص كئتعشع مذمكعندذر.
شةيخالرنعث كعتابلعرعدا بار بةزع سأزلةر (ظذالرغا تأهمةت يىزعسعدعن)
باشقعالر تةرعصعدعن يئزعص قويذلغان سأزلةردذر .ظالعمالر( :شةيخالرغا تأهمةت
يىزعسعدعن) باشقعالر تةرعصعدعن يئزعص قويذلغان سأزلةرضة ظةسكةرتعش بةردع
ؤة ظذ سأزلةرنعث تأهمةت يىزعسعدعن يئزعلغان سأزلةر ظعكةنلعكعنع بايان
قعلعص قويدع .بعزنعث قولعمعزدا شةيخالرنعث دئضةن سأزلعرعنع ظألحةيدعغان
شةرعظةتنعث تارازعسع بار .شذثا شةيخالرنعث بعر ظعش هةققعدة دئضةن
سأزع ظعسالمغا توغرا كئلعدعغان بعر بذرمعالشنع قوبذل قعلمعسا ،ظذ سأز
ظذالرغا تأهمةت حاصالش يىزعسعدعن باشقعالر تةرعصعدعن يئزعص قويذلغان سأز
هئسابلعنعدذ .مةن ؤة مةن تةلعم بئرعدعغان ظادةملةر ،بعزنعث ظئتعقادعمعزنعث
ساق ـ ساالمةت قئلعشع ؤة شةيخالر (اهلل تاظاال ظذالرغا رةهمةت قعلسذن!) غا
بولغان تذنذشعمعزنعث ياخشع بولذشع ظىحىن شةيخالر ظأزلعرع ؤة ظأزلعرعنعث
ماقامعغا يةتكةن ظادةملةر ظىحىن يازغان كعتابالرنع ظوقذشتعن ساقلعنعمعز.
شذنداق قعلعش نةقشةبةندعلةرنعث تذتقان يولعدذر».
ياشاشتعن ظىمعدع ظأزىلضةن ظادةمنعث تةؤبعسع قوبذل قعلعنامدذ؟
ظالعمالر ياشاشتعن ظىمعدع ظأزىلىص (ظألىش ظالدعدا تذرغان) ظادةمنعث
تةؤبعسعنعث قوبذل بولذشع ياكع قوبذل بولماسلعقع هةققعدة ظعختعالص
قعلعشعص قالدع .ظذالرنعث ظعحعدعن ياشاشتعن ظىمعدع ظأزىلضةن ظادةمنعث
ظعمانع ظةمةس تةؤبعسع قوبذل قعلعنعدذ ،دئضةن ظالعمالرنعث سأزع توغرا دةص
قارالغان سأزدذر< .ظةددذررذلمذختار> دئضةن كعتابنعث ظاصتورع« :ظالعمالر
ياشاشتعن ظىمعدع ظأزىلضةن ظادةمنعث تةؤبعسعنعث قوبذل بولذشع ياكع قوبذل
بولماسلعقع هةققعدة ظعختعالص قعلعشعص قالدع .ظذالرنعث ظعحعدعن ياشاشتعن
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ظىمعدع ظأزىلضةن ظادةمنعث ظعمانع ظةمةس تةؤبعسع قوبذل قعلعنعدذ ،دئضةن
ظالعمالرنعث سأزع توغرا دةص قارالغان سأزدذر» دئدع.
ظعبنع ظابعدعن (اهلل تاظاال ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!) مذنداق دئدع:
«صةتعؤا كعتابلعرعدا بايان قعلعنغان سأز بولسا ،ياشاشتعن ظىمعدع ظأزىلضةن
كاصعرنعث ظعمانعنعث ظةمةس تةؤبعسعنعث قوبذل قعلعنعشعدذر .حىنكع كاصعر
(اهلل تاظاالغا) يات ؤة اهلل تاظاالنع تذنذمعغان بعر ظادةمدذر .ظذ اهلل تاظاالغا
ظشعنعشنع ؤة ظذنع تذنذشنع يئثعدعن باشاليدذ( .شذثا كاصعر ياشاشتعن
ظىمعدعنع ظأزىص ظألىش ظالدعدا تذرغان ؤاقتعدا ،ظذنعث ظئيتقان ظعمانع قوبذل
قعلعنمايدذ) .صاسعق (يةنع اهلل تاظاالغا ظعمان ظئيتقان ظةمما ظعسالم يولعدعن
يعراقلعشعص كةتكةن) ظادةم اهلل تاظاالنع تذنذيدعغان ظادةم هئسابلعنعدذ .ظذنعث
هالع (ظذ اهلل تاظاالغا ظشعنعشنع ؤة ظذنع تذنذشنع يئثعدعن باشاليدعغان
ظادةم ظةمةس) اهلل تاظاالنع تذنذش ظئتعقادعنعث ظىستعدة داؤام قعلغان ظادةم
هئسابلعنعدذ .بعر ظعشنعث ظىستعدة داؤام قعلعش ظذنع يئثعدعن باشالشقا
قارعغاندا ظاسانغا توختايدذ .ياشاشتعن ظىمعدع ظأزىلضةن ظادةمنعث ظعمانعنعث
ظةمةس تةؤبعسعنعث قوبذل بولذشعنعث دةلعل ـ صاكعتع بولسا ،اهلل تاظاالنعث:
»اللة بةندعلعرعدعن تةؤبعنع قوبذل قعلعدذ« ((( دئضةن ظايعتعدذر .ظةشظةرعيلةر:
خذددع ظعمام نةؤةؤعينعث دئضعنعضة ظوخشاش (مةيلع كاصعر بولسذن مةيلع
مأمعن بولسذن) سةكراتقا حىشىص قالغان ظادةمدعن مةيلع تةؤبة بولسذن
مةيلع ظعمان بولسذن هئحنةرسة قوبذل قعلعنمايدذ ،دئدعلةر .مولال ظةلع قارعي
ظأزعنعث <بةدظذل ظةمالعي> دئضةن كعتابقا يازغان شةرهعدة ظةشظةرعيلةرنعث
مةزكذر سأزعنع توغرا دةص قارعدع .حىنكع صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم« :بةندة
سةكراتقا حىشىص قالمعغانال بولسا ،اهلل ظذ بةندعسعنعث تةؤبعسعنع قوبذل
قعلعدذ» دئضةن (((.صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث بذ هةدعسع مأمعنلةرنع ؤة
كاصعرالرنع ظأز ظعحعضة ظالعدذ .يئغعص ظئيتقاندا ياشاشتعن ظىمعدع ظأزىلضةن
ظادةمنعث تةؤبعسعنعث قوبذل قعلعنعشع ياكع قوبذل قعلعنماسلعقع ظالعمالرنعث
ظارعسعدا ظعختعالصلعشعص قئلعنغان مةسعلعدذر .ظةمما ظذ ظادةمنعث ظعمانعنعث
(((
قوبذل قعلعنماسلعقع ظالعمالر ظارعسعدا بعرلعككة كةلضةن مةسعلعدذر».
((( سىرة شذرا  25ـ ظايةتنعث بعر قعسمع.
((( بذ هةدعسنع ظعمام ظةبذداؤذد رعؤايةت قعلدع.
((( «رةددذلمذهتار» 1 ،ـ توم 571 ،ـ بةت.
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لئكعن ظاسعيالرنع ظذالرغا ظألىم يعتعص كئلعشتعن بذرذن تةؤبة قعلعشقا
رعغبةتلةندىرىص نذرغذنلعغان ظايةتلةر كةلضةندذر .تأؤةندعكع ظايةتلةر ظذالرنعث
قاتارعدعندذر .اهلل تاظاال مذنداق دئدع» :اهلل قوبذل قعلعشنع ؤةدة قعلغان
تةؤبة يامانلعقنع نادانلعقتعن قعلعص سئلعص ،ظاندعن ظذزذنغا قالماي (يةنع
ظألىم كئلعشتعن بذرذن) تةؤبة قعلغانالرنعث تةؤبعسعدذر؛ اهلل ظةنة شذالرنعث
تةؤبعسعنع قوبذل قعلعدذ ،اهلل هةممعنع بعلعص تذرغذحعدذر ،هئكمةت بعلةن ظعش
قعلغذحعدذر(((« اهلل تاظاالنعث» :ظاندعن ظذزذنغا قالماي تةؤبة قعلغانالرنعث
تةؤبعسعدذر« دئضةن ظايعتعدعن :ظذالر بعر ضذناه ظعش ظعشلةص قئلعص ظذزذنغا
قالماي ظذ ضذناهنع تاشالص تةؤبة قعلغان ؤة ضذناه ظعشلةشنع داؤام قعلمعغان
ظادةملةردذر ،دئضةنلعك مةنا مةقسةت قعلعنعدذ .اهلل تاظاال ضذناهلعرعنع
داؤامالشتذرمايدعغان ظادةملةر هةققعدة مذنداق دئدع» :تةقؤادارالر يامان بعر
ضذناه قعلعص قالسا ياكع ظأزلعرعضة زذلذم قعلسا اهلل نع ياد ظئتعدذ .ضذناهلعرع
ظىحىن مةغصعرةت تةلةص قعلعدذ ،ضذناهنع كةحىرعدعغان اهلل دعن باشقا كعم
بار؟ ظذالر قعلمعشلعرعنع بعلعص تذرذص داؤامالشتذرمايدذ(((« شذنعث ظىحىن
اهلل تاظاال تاكع بئشعغا ظألىم كةلضةنضة قةدةر تةؤبة قعلعشنع كئحعكتىرضةن
ظادةملةرنعث ظةهؤالع بعلةن كاصعر صئتع ظألضةنلةرنعث ظةهؤالعنع بعر يةردة
بايان قعلعص مذنداق دئدع» :داؤاملعق يامان ظعشالرنع قعلعص بئشعغا ظألىم
كةلضةن حاغدا ،ظةمدع تةؤبة قعلدعم دئضىحعلةرنعث تةؤبعسع ؤة كاصعر صئتع
ظألضىحعلةرنعث تةؤبعسع (يةنع ظألىم ظالدعدا ظعمان ظئيتتعم دئضىحعلةرنعث
ظعمانع) قوبذل قعلعنمايدذ .ظةنة شذالرغا قاتتعق ظازاب تةييارلعدذق(((«تاكع
بئشعغا ظألىم كةلضةنضة قةدةر تةؤبة قعلعشنع كئحعكتىرضةن ظادةمنعث قعلغان
تةؤبعسع خذددع صعرظةؤننعث غةرق بولعدعغان ؤاقعتتا قعلغان تةؤبعسعضة
ظوخشاشتذر .اهلل تاظاال صعرظةؤننعث ظةهؤالعنع بايان قعلعص مذنداق دئدع:
»بعز ظعسراظعل ظةؤالدعنع دئثعزدعن ظأتكىزعؤةتتذق ،ظذالرنع صعرظةؤن ؤة
ظذنعث ظةسكةرلعرع زذلذم ؤة زوراؤانلعق قعلعش يىزعسعدعن قوغلعدع .صعرظةؤن
غةرق بولعدعغان ؤاقعتتا« :ظعمان ظئيتتعمكع ،ظعسراظعل ظةؤالدع ظعمان ظئيتقان
ظعالهتعن غةيرعي ظعاله يوقتذر ،مةن مذسذلمانالردعنمةن» دئدع(((« تاكع
((( سىرة نعسا  17ـ ظايةت.
((( سىرة ظالع ظعمران  135ـ ظايةت.
((( سىرة نعسا  18ـ ظايةت.
((( سىرة يذنذس  90ــــ  91ـ ظايةتلةر.
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بئشعغا ظألىم كةلضةنضة قةدةر تةؤبة قعلعشنع كئحعكتىرضةن ظادةمنعث قعلغان
تةؤبعسعنعث قوبذل قعلعنمايدعغانلعقع ظىحىن ظعمام تعرمعزعينعث مةزكذر
ظايةتنعث تةصسعرعدة بايان قعلعشعحة :بارلعق ظالعمالر صعرظةؤننعث كاصعر
هالعتعدة ظألضةنلعكعضة بعرلعككة كةلدع .ظةمما مذهيعددعن ظعبنع ظةلظةرةبعي
ظالعمالرنعث مةزكذر بعرلعكعضة قارشع هالدا ظأزعنعث <ظةلفذتذهات> دئضةن
ظةسعرعدة (صعرظةؤننعث كاصعر هالةتتة ظألمعضةنلعكعنع بايان قعلغان) .ظعبنع
هةجةر (اهلل تاظاال ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!) ظأزعنعث <ظةلزةؤاجعر> دئضةن
ظةسعرعدة« :بعز (صعرظةؤننعث كاصعر هالةتتة ظألمعضةنلعكعنع بايان قعلغان)
ظعبنع ظةرةبعينعث كاتتا بعر ظادةم ظعكةنلعكعنع بعلسةكمذ ،لئكعن ظذنعث
صعرظةؤن هةققعدة دئضةن سأزع قوبذل قعلعنمايدذ .حىنكع خاتاالشماسلعق صةقةت
صةيغةمبةرلةرضعال خاس ظعشتذر( .يةنع ظعبنع ظةرةبعيمذ خاتادعن خالع ظةمةس
دئمةكحعدذر) .يةنة كئلعص ظعبنع ظةرةبعي بةزع كعتابلعرعدا صعرظةؤننعث هامان
ؤة قارذن قاتارلعقالر بعلةن بعللة دوزاختا بولعدعغانلعقعنع بايان قعلعدذ .بعر
ظالعمنعث بعر ظعش هةققعدة ظعككع خعل كأز قارعشع بولسا ،ظذنعث ظعحعدعن
قذرظان ؤة هةدعسكة توغرا كةلضعنع قوبذل قعلعنعدذ ؤة قذرظان ؤة هةدعسكة
(((
توغرا كةلمعضعنع قوبذل قعلعنمايدذ» دئدع.
صعرظةؤننعث كاصعر هالةتتة ظألمعضةنلعكعنع بايان قعلغانالرغا ظالعم
مذهةممةد ظةلهامعدعمذ رةددعية بئرعص مذنداق دئدع« :صعرظةؤننع كاصعر
هالةتتة ظألمعدع ،دئضةنلةر اهلل تاظاالنعث» :بعزنعث ظازابعمعزنع كأرضةن
حاغدا ظئيتقان ظعماننعث ظذالرغا صايدعسع بولمعدع ،بذ (يةنع ظازابنع كأرضةندة
ظئيتقان ظعماننعث صايدعلعق بولماسلعقع) اللةنعث بةندعلعرع ظارعسعدا تذتقان
يولعدذر ،بذ حاغدا كاصعرالر زعيان تارتقذحع بولدع(((« دئضةن ظايعتعنعث
مةنعسعنع حىشىنىشتعن غةصلةتتة قالغان ظادةملةردذر .يةنع صعرظةؤننعث
ظئيتقان ظعمانع ياشاشتعن ظىمعدع ظأزىلضةن ظادةمنعث ظئيتقان ظعمانعغا
ظوخشاش قوبذل قعلعنمايدذ .صعرظةؤننع كاصعر هالةتتة ظألمعدع ،دئضةنلةر اهلل
تاظاالنعث» :صعرظةؤننعث بذيرذقع توغرا ظةمةس ظعدع .صعرظةؤن قعيامةت كىنع
باشالمحعلعق بعلةن ظأز قةؤمعنع دوزاخقا باشالص كعرعدذ ،ظذ جاي نئمعدئضةن
يامان! .ظذالر بذ دذنيادعمذ ،قعيامةت كىنعدعمذ لةنةتكة ظذحرايدذ ،ظذالرغا
((( «رةددذلمذهتار» 3 ،ـ توم 289 ،ـ بةت.
((( سىرة مأمعن  85ـ ظايةت.
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بئرعلضةن (ظعككعال دذنيادا لةنةتكة ظذحراشتعن ظعبارةت) بذ سوغا نئمعدئضةن
يامان!(((« دئضةن ظايعتعضة نئمة دةيدذ؟ صعرظةؤن قعيامةت كىنع باشالمحعلعق
بعلةن ظأز قةؤمعنع دوزاخقا باشالص كعرعص ظاندعن ظذالرنع ظذ يةردعن جةننةتكة
ظئلعص حعقامدذ؟ بذ نئمة دئضةن تذراقسعز سأز؟ قذرظان مذنداق تذراقسعز
سأزلةرنع قعلعشتعن صاكتذر .ظذالر يةنة اهلل تاظاالنعث» :اللة ظذنع دذنيا ؤة
ظاخعرةتنعث ظازابع بعلةن جازالعدع(((«دئضةن ظايعتعضة نئمة دةيدذ؟
بذالردعن باشقا يةنة صعرظةؤننع كاصعر هالةتتة ظألمعدع ،دئضىحعلةرنعث
شىبهعلعرعنع تأضعتعدعغان ؤة ظذالرغا بذنعثدعن كئيعن بذ هةقتة سأز ظئحعش
ؤة ظعجتعهاد قعلعش صذرسعتعنع قويمايدعغان بعر ظايةت بار .حىنكع قذرظان
ياكع هةدعس بار يةردة ظعجتعهاد قعلعش ؤة بعر ظادةمنعث سأز قعلعشع يوقتذر.
ظذ ظايةت بولسعمذ اهلل تاظاالنعث» :صعرظةؤن ؤة ظذنعث قوشذنع (معسعر)
زئمعنعدا زذلذم قعلعص (ظعمان ظئيتعشقا) بويذنتاؤلعق قعلدع .ظذالر ظأزلعرعنع
بعز تةرةصكة قايتذرذلمايمعز (يةنع قعيامةت ؤة قايتا تعرعلعش يوق ،هئساب
ظئلعنعشمذ ،جازاغا تارتعلعشمذ يوق) دةص ضذمان قعلدع .بعز صعرظةؤننع ؤة
ظذنعث قوشذنلعرعنع جازالعدذق ،ظذالرنع دئثعزغا تاشلعؤةتتذق (يةنع ظذالرنع
دئثعزدا غةرق قعلعؤةتتذق ،ظذالردعن بعر ظادةممذ ساق قالغعنع يوق)،
(ظع مذهةممةد!) زالعمالرنعث ظاقعؤعتعنعث قانداق بولغانلعقعغا (ظعبرةت
كأزع بعلةن) قارعغعن .ظذالرنع بعز دوزاخقا ظىندةيدعغان صئشؤاالر قعلدذق
(يةنع ظذالرنع بعز دذنيادا ضذمراهالر ظةضعشعدعغان كذفرعنعث باشلعقلعرع
قعلدذق) ،قعيامةت كىنع ظذالر ياردةمضة ظئرعشةلمةيدذ (يةنع قعيامةت
كىنع ظذالردعن ظازابنع دةصظع قعلعدعغان مةدةتكار بولمايدذ) .ظذالرغا بذ
دذنيادا لةنةتنع ظةضةشتىردذق (يةنع ظذالرغا بذ دذنيادا اهلل ،صةرعشتعلةر ؤة
مأمعنلةر لةنةت ظوقذيدذ) ،قعيامةت كىنع ظذالر اهلل نعث رةهمعتعدعن يعراق
قعلعنغذحعالردذر(((« بذ ظايةتلةرنعث تةصسعرعدة ظعمام ظالذسعي (اهلل تاظاال
ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!)« :بذ ظايةتلةرضة ظاساسةن صعرظةؤننعث كاصعر
هالةتتة ظألضةنلعكعضة ؤة ظذنعث ظعمانعنعث قوبذل بولمعغانلعقعغا ظالعمالر
بعرلعككة كةلدع» دئدع.
((( سىرة هذد  97ـ ظايةتنعث بعرقعسمع ؤة  98ــــ  99ـ ظايةتلةر.
((( سىرة نازعظات  25ـ ظايةت.
((( سىرة قةسةس  39ــــ  42ـ ظايةتكعحة.
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ظعمام ظةهمةد ؤة تعرمعزي (اهلل تاظاال ظذالرغا رةهمةت قعلسذن!) ظعبنع
ظابباستعن صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤايةت
قعلعدذ« :جعبرعظعل ماثا :كاشكع سةن صعرظةؤن :ظعمان ظئيتتعمكع ،ظعسراظعل
ظةؤالدع ظعمان ظئيتقان ظعالهتعن غةيرعي ظعاله يوقتذر دئضةن ؤاقعتتا ،مئنعث
(اهلل تاظاالنعث) رةهمعتعنعث ظذنعثغا يعتعص قئلعشعدعن قورقذص دئثعزنعث
تعضعدعكع قارا اليدعن ظئلعص ظذنعث ظئغعزعغا قويغذنذمنع كأرضةن بولساث،
دئضةن».
سئهرعضةرلةرنعث هأكىملعرع
سئهعر قعلعش بارلعق ظالعمالرنعث بعردةك قارعشع بويعحة هارامدذر.
ظذ هةم حوث ضذناهالرنعث قاتارعدعندذر .بذ هةقتة ظةبذهذرةيرة (اهلل تاظاال
ظذنعثدعن رازع بولسذن!) مذنداق دةيدذ :صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم« :سعلةر
هاالك قعلغذحع يةتتة خعل ضذناهالردعن ساقلعنعثالر» دئدع .ساهابعلةر:
ظع اهلل نعث صةيغةمبعرع! ظذالر قايسعالر؟ دئدع  .صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم:
«ظذالر اهلل غا شئرعك كةلتىرىش ،سئهعرضةرلعك قعلعش ،اهلل تاظاال ظألتىرىشنع
حةكلعضةن جانالرنع بعضذناه ظألتىرىؤئتعش ،جازانعنع يئيعش ،يئتعمالرنعث
مال ـ مىلكعنع يةؤعلعش ،جعهاد مةيدانعدعن قئحعش ،صاك ،ظعصصةتلعك تةقؤادار
(((
ظايالالرغا بوهتان حاصالشتذر» دئدع.
ظةمما ظالعمالر سئهعر قعلغان ظادةمنعث كاصعر بولذص كئتعدعغانلعقع ياكع
ظذنداق بولذص كةتمةيدعغانلعقع هةققعدة ظعختعالص قعلعشعص قالدع .بعر قعسعم
ظالعمالر سئهعر قعلغان ظادةم كاصعر بولذص كئتعدذ ،دئضةن قاراشقا كةلدع ؤة
بذالر ظأزلعرعنعث بذ قارعشعغا اهلل تاظاالنعث تأؤةندعكع ظايعتعنعث تاشقعرع
مةنعسعنع دةلعل ـ صاكعت قعلعص كةلتىردع» :ظذالر سذاليماننعث صادعشاهلعق
زامانعدعكع شةيتانالرنعث (سئهرعضةرلعكعضة ظاظعد) سأزلعرعضة ظةضةشتع.
سذاليمان (سئهرعضةر بولغعنع ؤة سئهعر ظأضعنعش بعلةن) كاصعر بولغعنع يوق،
لئكعن شةيتانالر كعشعلةرضة سئهعر ظأضعتعص كاصعر بولدع ،ظذالر بابعلدعكع
هارذت  -مارذت دئيعلعدعغان ظعككع صةرعشتعضة نازعل قعلعنغان سئهعرنع
ظأضعتةتتع( .بذ ظعككع صةرعشتة) بعز كعشعلةرنع سعنايمعز ،كاصعر بولمعغعن،
((( ظعمام بذخارع رعؤايعتع.
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دئمعضعحة هئح كعشعضة سئهعر ظأضةتمةيتتع .ظذالر بذ ظعككعسعدعن ظةر-
خوتذننع بعر -بعرعدعن ظايرعؤئتعدعغان نةرسعلةرنع (يةنع سئهعرضةرلعكنع)
ظأضعنةتتع .ظذالر (سئهعر ظارقعلعق) اهلل نعث رذخسعتعسعز هئح كعشعضة زعيان
يةتكىزةلمةيتتع .هالبذكع ،ظذالر ظأزلعرعضة زعيعنع بار صايدعسع يوق نةرسعنع
ظأضعنةتتع .يةهذدعيالر (تةؤراتنع تاشالص) سئهعرنع سئتعؤالغذحعغا ظاخعرةتتة
(اهلل نعث رةهمعتعدعن ؤة جةننعتعدعن) هئح نئسعؤة يوق ظعكةنلعكعنع ظوبدان
بعلةتتع ،ظذالر جانلعرعنعث بةدعلعضة سئتعؤالغان نةرسعسعنعث (يةنع ظأزلعرع
ظىحىن سئهعر ظأضعنعشنع تاللعشعنعث) ظةجةبمذ يامان ظعش ظعكةنلعكعنع
كاشكع بعلسة ظعدع(((«
بذ ظايةت يةنة اهلل تاظاالنعث ظورذنالشتذرذشع بعلةن سئهعرنعث كأثىللةرضة،
دعلالرغا ؤة هئسالرغا تةسعر قعلعدعغانلعقعنعمذ كأرسعتعص بئرعدذ .ظةمما
سئهعرضةرلعكتة هةرضعزمذ ياخشلعق يوقتذر .ظذ يامانلعقنعث ،بذزذقحعلعقنعث ؤة
بذزذقحعلعققا ظئلعص بئرعشنعث سةؤةبعدذر .ظعسالم دعنع ظذنع ظأضعنعشنع ياكع
باشقعالرغا ظأضعتىشنع هارام قعلعص حةكلعدع.
<ظةددذررذلمذختار> دئضةن ظةسةرنعث ظاصتورع« :ظايال كعشع بولسعمذ
سئهعرضةرلعكنع توغرا دةص قاراش بعلةن كاصعر بولذص كةتكةن ظادةمضة تةؤبة يوق.
حىنكع سئهعرضةر يةر يىزعدة بذزذقحعلعق ظئلعص بارعدذ» دئدع.
يةنة بعر قعسعم ظالعمالر سئهعرضةرلةرنع تأؤةندعكعدةك بعر نةححة تىرضة
ظايرعدع:
 1ـ بذ سئهعر قعلعدعغان ؤة سئهعرنعث تةسعر كىحعنع (اهلل تاظاالنعث
ظورذنالشتذرذشع بعلةن بولدع ،دةص قارعماي) ظأزعدعن قارايدعغان ظادةمدذر .بذ
ظادةم كاصعر هئسابلعنعدذ ؤة ظعسالمدعن حعقعص كةتكةنلعكع ظىحىن ظألتىرىلعدذ.
 2ـ بذ ظأزعنعث سئهعر قعلغانلعقعغا تئنعص تذرذص سئهعر قعلعدعغان
ظادةمدذر .بذ ظادةمدعن تةؤبة قعلعش تةلةص قعلعنمايدذ ؤة ظذنعث سئهعر قعلغانلعقع
ظعسصاتالنسا ،ظذنعث (سئهعر قعلعش ظارقعلعق) كعشعلةرضة زعيان كةلتىرىشعنعث
ظالدعنعنع ظئلعش ظىحىن ظذ ظادةم ظألتىرىلعدذ.
 3ـ بذ سئهعر قعلعشنع توغرا دةص قارعمايدعغان ،ظةمما تةجرعبة قعلعص
((( سىرة بةقةر  102ـ ظايةت.
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بئقعش ظىحىن سئهعر قعلعدعغان ظادةمدذر .بذ ظادةم كاصعر هئسابالنمايدذ.
ظعمام ظةبذهةنعفة (اهلل تةظاال ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!)« :بعر ظادةم
ظأزعنعث سئهعر قعلغانلعقعنع ظعقرار قعلسا ياكع ظذنعث سئهعر قعلغانلعقع دةلعل
ـ صاكعت بعلةن ظعسصاتالنسا ،ظذ ظادةم ظألتىرىلعدذ ؤة ظذنعثدعن تةؤبة قعلعش
تةلةص قعلعنمايدذ .ظذ ظادةم مةيلع مذسذلمان بولسذن ،مةيلع (ظعسالم دألعتع بعلةن
كئلعشعم تىزضةن) كاصعر بولسذن ،مةيلع ظازات ظادةم بولسذن ،مةيلع قذل ظادةم
(((
بولسذن ظألتىرىلعدذ» دئدع.
ظعمام ظةبذهةنعفة (اهلل تةظاال ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!) نعث بذ سأزعنع
تأؤةندعكع هةدعس كىحلةندىرعدذ .ظعمام تعرمعزي جذندذبتعن صةيغةمبةر
ظةلةيهعسساالمنعث مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ« :سئهعرضةرضة
بئرعلعدعغان جازا (ظذنع) قئلعح بعلةن ظذرذشتذر».
شذنعث ظىحىن <ظعظالظذسسىنةن> دئضةن ظةسةرنعث ظاصتورع سئهعر قعلغان
ظادةمنع اهلل تاظاالغا ياكع صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمغا ياكع صةيغةمبةرلةرنعث
بعرةرسعضة تعل تةككىزضةن ظادةم بعلةن بعر يةردة بايان قعلعص مذنداق دئدع:
«سئهعر قعلغان ظادةمنعث جازاسع (بوينعغا) قئلعح بعلةن ظذرذشتذر .شذنعثدةك
يةنة اهلل تاظاالغا ياكع صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمغا ياكع صةيغةمبةرلةرنعث بعرةرسعضة
تعل تةككىزضةن ظادةمنعث جازاسعمذ (بوينعغا) قئلعح بعلةن ظذرذشتذر» دئدع.
زعكعر قعلغاندا اهلل تاظاالنعث ظعسعملعرعنع ظأزضةرتعص زعكرع

قعلعش((( ؤة زعكرع بعلةن بعللة ظذسذلحعالرغا ظوخشاش هةرعكةت
قعلعشنعث هأكمع

اهلل تاظاالنعث ضىزةل ظعسعملعرعدعن قايسع ظعسعم بعلةن بولسذن اهلل
تاظاالنع زعكرع قعلعش (يةنع ياد ظعتعش) توغرعدذر ؤة يولغا قويذلغان ظعشتذر.
اهلل تاظاالنعث ظعسعملعرع بولسا (قذرظان ؤة هةدعستة شةرعظةت تةرعصعدعن)
توختذتذلذص بئرعلضةندذر .شذنعث ظىحىن بعر ظادةمنعث اهلل تاظاالنع قذرظان
((( «رةددذلمذهتار» 3 ،ـ توم 295 ،ـ بةت.
((( مةسعلةن اهلل دةيدعغان يةردة ظاه ياكع ظذه ياكع هأم دئضةنضة ظوخشاش .ت.
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ياكع هةدعستة بايان قعلعنمعغان بعر ظعسعم بعلةن ياد ظعتعشع توغرا ظةمةس.
اهلل تاظاال ،اهلل نع ياد ظةتمةكحع بولغان ظادةملةرنعث ظذنعث ظعسمع بعلةن ياد
ظعتعشكة بذيرذص مذنداق دةيدذ» :صةرؤةردعضارعثنعث نامعنع ياد ظةتكعن
(ظعبادعتعثدا) ظذنعثغا تولذق يىزلةنضعن(((« »اهلل نعث ضىزةل ظعسعملعرع
بار ،اهلل نع شذ (ضىزةل ظعسعملعرع) بعلةن ظاتاثالر ،اهلل نعث ظعسعملعرعنع
كةلسة  -كةلمةس قوللعنعدعغانالرنع تةرك ظئتعثالر ،ظذالر (ظاخعرةتتة)
قعلمعشلعرعنعث جازاسعنع تارتعدذ(((«
بذ هةقتة ظةبذهذرةيرة (اهلل تاظاال ظذنعثدعن رازع بولسذن!) صةيغةمبةر
ظةلةيهعسساالمنعث مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ« :اهلل تاظاالنعث 99
ضىزةل ظعسمع بار .ظذنع ياد ظالغان ظادةم جةننةتتكة كعرعدذ .اهلل تاظاال تاقتذر،
(((
تاقنع ياخشع كأرعدذ».
قازع ظةبذبةكرع ؤة ظعمام غةزالعي (اهلل تاظاال ظذالرغا رةهمةت قعلسذن!):
«سىصةتلةر ظةمةس ظعسعملةر (شةرعظةت تةرعصعدعن) توختذتذلذص بئرعلضةندذر»
دئدع ؤة ظعمام غةزالعي (اهلل تاظاال ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!)« :بارلعق
ظالعمالرنعث بعردةك قارعشع بويعحة بعر ظادةمنعث صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنع،
صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث ظاتا ـ ظانعسع ياكع ظأزعنع ظأزع ظاتعمعغان
ظعسعم بعلةن ظاتعشع توغرا ظةمةس .شذنعثدةك يةنة هةرقانداق بعر حوث
مةخلذقنعمذ (ظذنعثغا بئرعلضةن ظعسعمدعن باشقا بعر ظعسعم بعلةن ظاتاشمذ
توغرا ظةمةس) .ظةضةر بعرةر مةخلذقنع (ظذنعثغا بئرعلضةن ظعسعمدعن باشقا
بعر ظعسعم بعلةن ظاتاش) توغرا بولمعغان يةردة اهلل تاظاالنع (اهلل تاظاال قذرظان
ياكع هةدعستة ظأزعنع ظاتاص كةلضةن ظعسعمدعن باشقا بعر ظعسعم بعلةن)
ظاتاش ظةلؤةتتة توغرا ظةمةس» دةيدذ.
ظالعمالر يةنة اهلل تاظاالغا بعرةر كةمحعلعكنع ظعصادعلةص بئرعش ظئهتعمالع
بار ظعسعمنع ياكع سىصةتنع قوللعنعشنعث توغرا بولمايدعغانلعقعغا بعرلعككة
كةلدع.
ظةبذلقاسعم قذشةيرعي (اهلل تاظاال ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!)« :اهلل
تاظاالنعث قذرظان ،هةدعس ؤة ظالعمالرنعث بعرلعكع ظارقعلعق توختذتذلذص
((( سىرة مذزةممعل  8ـ ظايةت.
((( سىرة ظةظراف  180ـ ظايةت.
((( ظعمام بذخارع رعؤايعتع.
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بئرعلضةن ظعسعملعرع قوبذل قعلعنعدذ .قذرظان ياكع هةدعستة كةلضةن هةر
قانداق بعر ظعسعمنع اهلل تاظاالنع ياد ظعتعش ؤة ظذنع سىصةتلةش ظىحىن
قوللعنعش توغرعدذر .قذرظان ياكع هةدعستة كةلمعضةن ظعسعمنع ،ظذ ظعسعمنعث
مةنعسع توغرا بولغان تةقدعردعمذ اهلل تاظاالنع ياد ظعتعش ؤة ظذنع سىصةتلةش
(((
ظىحىن قوللعنعش توغرا ظةمةس ».دئدع.
مةيلع مةخصعي بولسذن ،مةيلع ظاشكارا بولسذن ،اهلل تاظاالنع جاماظةت
هالعتعدة ياد ظعتعشمذ توغرعدذر .بذ هةقتة ظةبذهذرةيرة (اهلل تاظاال ظذنعثدعن
رازع بولسذن!) صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤايةت
قعلعدذ« :يولالردا اهلل نع ظةسلةش ظىحىن يعغعلعشقان كعشعلةرنع ظعزدةص
يىرىيدعغان اهلل نعث صةرعشتعلعرع بولذص ،ظةضةر شذنداق كعشعلةرنع تاصسا بعر
ـ بعرعضة :كئلعثالر ،هاجعتعثالرغا كئلعثالر ،دةص توؤلعشعدذ .ظذالر قاناتلعرع
بعلةن ظذالرنع ظاسمانغعحة ظورعؤالعدذ .ظذالرنعث رةببع بعلعص تذرذص ظذالردعن:
بةندعلعرعم نئمة دةيدذ؟ دةص سورايدذ .صةرعشتعلةر :سئنع صاكلعق بعلةن
ياد ظئتعص سئنع ظذلذغالص هةمدذ ظئيتعؤاتعدذ (سذبهةنالال! ؤةلهةمدذلعلال!
ظالالهذظةكبةر! دةؤاتعدذ) ،دةيدذ .اهلل :ظذالر مئنع كأرىصتعمذ؟ دةيدذ .صةرعشتعلةر:
ياق ،سئنعث نامعث بعلةن قةسةمكع ،ظذالر سئنع كأرمعضةن ،دةيدذ .اهلل :كأرضةن
بولسا قانداق بولذص كئتةر؟ دةيدذ .صةرعشتعلةر :ظذالر سئنع كأرضةن بولسا
ساثا تئخعمذ كأص ظعبادةت قعلغان ،هةمدذ ظئيتقان ،تةسبعه ظئيتقان بوالتتع،
دةيدذ .اهلل :ظذالر نئمة سورعؤاتعدذ؟ دةيدذ .صةرعشتعلةر :سةندعن جةننةتنع
سورعؤاتعدذ ،دةيدذ .اهلل :ظذالر جةننةتنع كأرضةنمذ؟ دةيدذ .صةرعشتعلةر :ياق،
سئنعث نامعث بعلةن قةسةمكع ،ظع رةببعم! ظذالر جةننةتنع كأرمعضةن ،دةيدذ.
اهلل :ظةضةر ظذالر جةننةتنع كأرضةن بولسا قانداق بوالتتع؟ دةيدذ .صةرعشتعلةر:
ظةضةر ظذالر جةننةتنع كأرضةن بولسا ،ظذالرنعث جةننةتكة بولغان تةلصىنعشع ؤة
قعزعقعشع تئخعمذ كىحعيعص ،جةننةتكة بولغان ظعشتعياقع تئخعمذ ظاشاتتع،
دةيدذ .اهلل :ظذالر نئمعدعن صاناه تعلةؤاتعدذ؟ دةيدذ .صةرعشتعلةر :ظذالر دوزاختعن
صاناه تعلةؤاتعدذ ،دةيدذ .اهلل :ظذالر دوزاخنع كأرىصتعمذ؟ دةيدذ .صةرعشتعلةر:
ياق ،سئنعث نامعث بعلةن قةسةمكع ،ظذالر دوزاخنع كأرمعضةن ،دةيدذ .اهلل:
ظةضةر ظذالر دوزاخنع كأرضةن بولسا قانداق بوالتتع؟ دةيدذ .صةرعشتعلةر :ظةضةر
ظذالر دوزاخنع كأرضةن بولسا ،ظذنعثدعن تئخعمذ قاحاتتع ؤة تئخعمذ بةك
((( «فةتهذلبارع» 11 ،ـ توم 223 ،ـ بةت.
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قورقاتتع ،دةيدذ .اهلل :سعلةرنع ضذؤاه قعلعمةن ،ظذالرنع مةغصعرةت قعلدعم،
دةيدذ .ظذالردعن بعر صةرعشتة :ظذالر ظعحعدعكع بعر كعشع ظذالردعن ظةمةس ظذ
هاجةت ظىحىن كةلضةن ،دةيدذ .اهلل :ظذالر شذنداق سأهبةتداشالركع ظذالر بعلةن
(((
بعللة ظولتذرغذحعالرمذ ظةجعرسعز قالمايدذ ،دةيدذ».
ظةبذهذرةيرة يةنة صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث مذنداق دئضةنلعكعنع
رعؤايةت قعلعدذ« :اهلل تاظاال مذنداق دةيدذ< :مةن بةندةمنعث ظعشةنحعسعضة
قارعتا بولعمةن .ظذ مئنع ظةسلعسعال مةن ظذنعث بعلةن بعللةدذرمةن .ظةضةر
ظذ مئنع كأثلعدة ظةسلعسة مةنمذ ظذنع كأثلىمدة ظةسلةيمةن .ظذ مئنع
كأصحعلعك ظعحعدة ظةسلعسة ،مةنمذ ظذنع ظذالردعنمذ ياخشعراق كأصحعلعك
ظعحعدة ظةسلةيمةن .ظةضةر ظذ ماثا بعر غئرعح يئقعنالشسا مةن ظذنعثغا بعر
ضةز يئقعنلعشعمةن .ظةضةر ظذ ماثا بعر ضةز يئقعنالشسا ،مةن ظذنعثغا بعر غذالح
يئقعنلعشعمةن .ظةضةر ظذ مةن تةرةصكة مئثعص كةلسة ،مةن ظذنعث ظالدعغا
(((
يىضىرىص بارعمةن>«
ظعمام مذهةممةد ظةلهامعد (اهلل تاظاال ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!) مذنداق
دةيدذ« :اهلل تاظاالنع ياد ظعتعش مةيلع يالغذز هالعتعدة بولسذن ،مةيلع
جاماظةت هالعتعدة بولسذن اهلل تاظاالنع ياد ظعتعدعغانالرنعث قولذم ـ قوشنعغا
ياكع ظذخالؤاتقانالرغا ياكع ظالعمالرغا ياكع كعحعدة ظعبادةت قعلعؤاتقانالرغا
ياكع مةسحعتتة ظعتعكاصتا ظولتذرؤاتقانالرغا ياكع ناماز ظوقذؤاتقانالرغا ظةزعيةت
بئرعص قالماسلعق شةرتع بعلةن اهلل تاظاالنع ظاشكارة ظاؤازلعق ياد ظعتعش
توغرعدذر .ظةضةر اهلل تاظاالنع ظاشكارا ظاؤازلعق ياد ظعتعمةن ،دةص مةزكذر
كعشعلةرنعث بعرةرسعضة ظةزعيةت بئرعص قالعدعغان ظعش بولسا ،بذ هالدا اهلل
تاظاالنع ظاشكارا ظاؤازلعق ياد ظعتعش هارامدذر .فعقهع ظعلمع بذنع شذنداق
بايان قعلعدذ».
ظعمام مذهةممةد ظةلهامعد (اهلل تاظاال ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!) يةنة
مذنداق دةيدذ« :اهلل تاظاالنع ظاشكارا ظاؤازلعق ياد ظةتكةندة ،اهلل تاظاالنعث
ضىزةل ظعسعملعرعغا ظأزضةرتعش كعرضىزمةسلعك ؤة اهلل تاظاالنع ياد ظةتكةن
(يةنع زعكرع قعلغان) ؤاقعتتا ،اهلل تاظاالنع ياد ظةتكةن ظادةملةرنعث خذددع
ظذسذلحعالرنعث هةرعكةتلعرعضة ظوخشاش هةرعكةت قعلماسلعقع شةرتتذر».
((( ظعمام بذخارع ؤة ظعمام مذسلعم رعؤايعتع.
((( ظعمام بذخارع رعؤايعتع.
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ظعمام مذهةممةد ظةلهامعد (اهلل تاظاال ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!)
اهلل تاظاالنع ياد قعلغان ؤاقعتتا شذنداق ظعشالرنعث بولذص قالماسلعقعغا
ظةسكةرتعص مذنداق دةيدذ« :كىنىمعزدعكع بةزع سوصعيالرنعث اهلل تاظاالنع
ياد (يةنع زعكرع) قعلغان ؤاقعتتا قعلغان هةرعكةتلعرع ،ظةضةر بذ هةرعكةتلةر
اهلل تاظاالنع بةك ياخشع كأرضةنلعكنعث ؤة كىحلىك جىرظةتنعث سةؤةبع بعلةن
بولغان ؤة هةرعكةت قعلغان ظادةم ظأزعنع يوقذتذص هةتتا ظذنعث هةرعكةتلعرع
خذددع (بعر نةرسعدعن) قورققان ظادةمنعث هةرعكةتلعرعضة ظوخشاص قالغان
بولسا ،بذ هالدا ظذنعثغا هئحقانداق ضذناه يوق ؤة بذنداق هةرعكةت قعلعشقعمذ
هئحقانداق حةكلعمة يوقتذر .بذ كأصعنحع هالةتتة كأرىلعدعغان ظعشتذر .ظةضةر
هةرعكةت قعلغان ظادةم هةرعكةتنع اهلل تاظاالنع بةك ياخشع كأرضةنلعكع ؤة
كىحلىك جىرظةتنعث سةؤةبع بعلةن قعلمعغان ؤة ظأزعنع يوقذتذص قويمعغان
بولسعمذ ،لئكعن ظذنعث هةرعكةتلعرع قوش جعنسلعق ظادةمنعث هةرعكةتلعرعضة
ظوخشذشذص قالمعغان بولسا ،بذ هالدعمذ ظذنعثغا هئحقانداق ضذناه يوق.
ظةمما شذنداق هةرعكةت قعلغذحعالر بعر جاماظةت هالعتعدة بولذص ظذالرنعث
هةرعكةتلعرع قوش جعنسلعق ظادةمنعث هةرعكةتلعرعضة ظوخشذشذص قالغان
ؤة ظذالر خذددع ظذسذلحعالرغا ظوخشاش ظولتذرذص ـ قوصذشتا ظازراقمذ ظعضعز ـ
صةس قعلماستعن مةلذم بعر معقداردا تةكشع هةرعكةت قعلغان بولسا ،بذ هالدا
بذالرنعث قعلغان بذ هةرعكةتلعرع توغرا ظةمةس .حىنكع شةرعظةت بذنداق
قعلعشتعن حةكلةيدذ .هةر ظعشتا ظعسالم شةرعظةتعنعث كأرسعتعص بةرضةن
ظةدةب ـ ظةخالقعنعث سعزعقعدا تذرذش الزعم .زعكعر قعلغاندا اهلل تاظاالنعث
ظعسعملعرعنع ظأزضةرتعص زعكرع قعلعشمذ توغرا ظةمةس .زعكعر قعلغاندا اهلل
تاظاالنعث ظعسعملعرعغا هئحقانداق ظأزضةرتعش كعرضىزمةستعن ظذالرنع اهلل
تاظاال قانداق حىشىرضةن بولسا ،شذنداق زعكرع قعلعشعمعز الزعم( .ظعسالم
هةققعدة ياكع صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنع مةدهعيلةص ظئيتعلغان) مةدهعية
ناخشعلعرع (يةنع نةشعدالر) ،ظةضةر اهلل تاظاال هةممة نةرسعنعث ظعحعدة بار،
دئضةنضة ظوخشاش توغرا بولمعغان مةناالرنع ظأز ظعحعضة ظالمعغان بولسا،
مةدهعية ناخشعلعرعنع ظئيتعش خاتا ظةمةستذر».
ظعمام مذهةممةد ظةلهامعد (اهلل تاظاال ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!) ظعمام
مذهةممةد ظةدعب كةلكذلضة زعكعر قعلغاندا اهلل تاظاالنعث ظعسعملعرعنع
ظأزضةرتعص زعكرع قعلعشنعث توغرا ظةمةسلعكع هةققعدة بعر ماقالة يئزعص ظذ
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ماقالعنع ظأزعنعث <تةنبعهذلفعكرع ظعال هةقعقةتعززعكرع> دئضةن ظةسعرعدة
<ظأزضةرتعلضةن زعكرعدعن حةكلةش> دئضةن ظعسعم بعلةن نةشعر قعلغان.
ظعمام مذهةممةد ظةلهامعد ظذ ماقالعدة مذنداق دئضةن< :بارلعق هةمدذ ـ
ساناالر ظالةملةرنعث صةرؤةردعضارع اهلل غا بولسذن! ظةث كاتتا دذرذت ؤة
ساالم يئتةكحعمعز مذهةممةد ظةلةيهعسساالمغا ،ظاظعلعرعضة ،ساهابعلعرعضة
بولسذن!
مةقسةتكة كةلسةك :مةن بعر نةححة قئتعم زعكعر قعلغاندا اهلل تاظاالنعث
ظعسعملعرعنع (مةسعلةن اهلل دةيدعغان يةردة ظاه ياكع ظذه ياكع هأم دئضةنضة
ظوخشاش) ظأزضةرتعص زعكرع قعلعشنعث توغرا بولعدعغانلعقع ياكع توغرا
بولمايدعغانلعقع هةققعدة سذظال سورالدعم .مةن كىحلىك غالعب اهلل دعن ياردةم
تعلعضةن هالدا بذ سذظالغا مذنداق جاؤاب بئرعمةن :اهلل تاظاالنعث ظعسعملعرعنع
ظأزضةرتعص زعكرع قعلعدعغان كعشعلةر« :اهلل تاظاالنع زعكرع قعلغان ؤاقعتتا،
اهلل تاظاالنع زعكرع قعلعش ظىحىن ظئغعزدعن حعقارغان سأزلةر مذهعم ظةمةس.
مذهعم بولغعنع شذ سأزنع ظئغعزعدعن حعقارغان ظادةملةرنعث نعيةتلعرعدذر.
حىنكع صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم» :بارلعق ظةمةللةر هةقعقةتةن نعيةتكة
باغلعقتذر ». . .دئضةن .شذنعث ظىحىن اهلل تاظاالنع زعكرع قعلغان ؤاقعتتا ،اهلل
تاظاالنعث ظعسعملعرعنع ظأزضةرتعص زعكرع قعلعش ظعشعدا (بذ ظعش خاتا دةص)
بةك حعث تذرعؤالماسلعق الزعم .حىنكع زعكعر قعلغاندا اهلل تاظاالنعث ظعسمعنع
تولذق سأزلةشنع شةرت قعلعش نذرغذنلعغان ظادةمنع ظعبادةت قعلعشتعن
يعراقالشتذرذص قويعدذ .بذ شةرعظةتنعث مةقسعتعضة خعالص بعر ظعشتذر .بذ هةم
ظادةملةرنع قعلعش قعيعن بولغان بعر ظعشقا بذيرذشتذر .دعلعدا ظعخالس ؤة
ياخشع نعيةت بولسعال زعكعر قعلغان ؤاقعتتا ،اهلل تاظاالنعث ظعسمعنع تولذق
ظئغعزغا ظالماي زعكرع قعلعش هئحقانداق ضذناه هئسابالنمايدذ» دةيدذ .ظذالر
ظأزلعرعنعث زعكعر قعلغان ؤاقعتتا ،اهلل تاظاالنعث ظعسعملعرعنع ظأزضةرتعص
زعكرع قعلعشقا بولعدذ ،دئضةن دةؤالعرعنع يةنة بةزع ؤاقعتتا قذرظاننعمذ ظةرةب
تعلعنعث ضعرامماتعكعسع بويعحة ظةمةس ظذنعثغا خعالص هالدا ظوقذشمذ خاتا
ظةمةستذر ،نامازنع ظةرةب تعلعدعن باشقا تعل بعلةنمذ باشالش نامازنعث
توغرا بولذشعغا هئحقانداق تةسعر يةتكىزمةيدذ ،نامازدا سىرة صاتعهةنعث
ظةرةبحعسعنع ظةمةس ظذنعث مةنعسعنع ظوقذشقعمذ بولعدذ ؤة دذظانع ظةرةب
تعلعدعن باشقا تعل بعلةن قعلعشمذ توغرعدذر ،دئضةنضة ظوخشاش سأزلةر بعلةن
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كىحلةندىرعدذ .مةن زعكعر قعلغاندا اهلل تاظاالنعث ظعسعملعرعنع اهلل تاظاال بعزضة
قانداق حىشىرضةن بولسا ،شذ صئتع سأزلةشنعث الزعم ظعكةنلعكع هةققعدعكع
ظعسالم دعنعنعث قارعشعنع بايان قعلعشنع باشالشتعن بذرذن سوصعيالرغا شذنع
بعلدىرىص قويذشنع خااليمةن :مةن ظذالرنعث ظعخالسلعرعغا تأهمةت قعلمايمةن
ؤة ظذالرنعث نعيةتلعرعضعمذ هأكىمرانلعق قعاللمايمةن .حىنكع ظعخالس بةندة
بعلةن صةرؤةردعضارعنعث ظارعسعدعكع بعر سعردذر .بعر ظادةمنعث باشقعالرنعث
دعللعرعغا هأكىمرانلعق قعلعشع توغرا ظةمةس ؤة باشقعالرنعث نعيةتلعرعضة
هذجذم قعلعش ظعنساصلعق ظعش ظةمةس .مةن ظعحعمدة ظذالرنع مةندعن ياخشع،
دةص قارايمةن .مةن ظذالرغا ظذالرنعث ظئسعل ظةخالقعغا ،ياخشع بولغان يىرىش
ـ تىرىشلعرعضة ،اهلل تاظاالغا بولغان كةمتةرلعكعضة ،اهلل تاظاالنعث بذيرذقعغا
بويسذنذشعغا ،يامان ظعشالردعن يعراق تذرذشلعرعغا ؤة جةؤهةرضعال تايعنعص
ياشاشلعرعغا رةهمةت ظئيتعمةن .شذنعثدةك يةنة مةن اهلل تاظاال تةرعصعضة
يول ظالغانالرنعث ؤة سذصذلعق يولعنع تذتقانالرنعث (يةنع بذالردعن سذصذالر
مةقسةت قعلعنعدذ) ظالعي ظورذنلعرع بارلعقعغا ظعنكار قعلمايمةن .حىنكع ظذ
بعر هةقعقةتتذر .ظذ ظورذنالرنعث بارلعقعغا صةقةت اهلل تاظاالغا يئقعن بولذشنعث
تةمعنع تئتعص باقمعغان ؤة رذهعغا اهلل تاظاالدعن بعر صذراق يوقمعغان نادان
كعشعلةرال ظعنكار قعلعدذ .هةقعقعي سوصعيالر بذ ظورذنالردعن تولذق نئسعؤعلعرعنع
ظالغاندذر .مةن اهلل تاظاالدعن بعزضعمذ ظذالرنعث بةرعكةتلعرعدعن يةتكىزىشنع
ؤة (قعيامةت كىنع) بعزنع ظذالرنعث ضورذهلعرع ؤة ظذالرنعث سئصعنعث ظعحعدة
قعلعشعنع تعلةيمةن .ظامعن! لئكعن ،بذالرنعث هةممعسع بعر ظادةمنع توغرا
ؤة هةق ضةصنع قعلعشتعن توسذص قااللمايدذ .هةقعقةتةن اهلل تاظاال بعزضة بعر-
بعرعمعزضة هةقنع تةؤسعية قعلعشنع ،بعر-بعرعمعزضة سةؤرعنع تةؤسعية
قعلعشنع صةرز قعلدع .اهلل تاظاالنع تذنذص يةتكةن كعشعلةر (يةنع سوصعيالر)
بذرذن :سذصذلذق يولعدا ماثغانالر بعر ـ بعرعنع تةنقعد قعلعص تذرغان مذددةت
ظعحعدة ياخشعلعق ظىستعدة بولعدذ ،دئضةن.
ظذلذغ اهلل نعث ظعسمعنعث ظأزضةرتعلعص سأزلةنضعنعضة ظاححعغع كةلضةن
ظادةم ،شذنداق قعلغانالرغا اهلل نعث ظعسمعنعث هةرةصلعرعنع توغرا حعقعرعص
ؤة ظذنع ظأزضةرتعؤةتمةي جايعدا سأزلةشكة تةؤسعية قعلعدذ .حىنكع اهلل نعث
ظعسمع صىتىن ظعسعمالرنعث ظةث هأرمةتلعكعدذر ؤة ظةث ظذلذغعدذر.
ظعنساننعث ،ظاددعي بعر ظادةمنعث ظعسمعنعث ظأزضةرتعلعص سأزلةنضعنعضة
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ظاححعغع كةلضةن يةردة ،ظذلذغ اهلل نعث ظعسمعنعث ظأزضةرتعلعص سأزلةنضعنعضة
ظاححعغع كةلمةي قاالرمذ! اهلل تاظاال مأمعن بعر ظادةم ظىحىن ظذنعث جئنعدعنمذ
سىيىملىكتذر .اهلل تاظاالنع ظأزعنعث جئنعدعنمذ ياخشع كأرضةن ظادةم هةدعستة
بايان قعلعنغعنعدةك ظعماننعث تةمعنع تةتعيااليدذ((( .شذنعث ظىحىن ظةزان
ظوقذغان ؤاقتعدعمذ ظةزاننع هةددعدعن ظارتذق بةك سوزذص ظوقذشتعن
حةكلةندع .هةنةفعي مةزهةصعدعن كامالذددعن ظعبنع ظةلهذمام <ظةلهعداية>
دئضةن ظةسةرنعث شةرهعسع بولغان <فةتهذلقةدعر> دئضةن ظةسعرعدة مذنداق
دةيدذ :ظعمام ظةهمةددعن ظايةتلةرنع هةددعدعن ظارتذق سوزذص ظوقذش هةققعدة
سورالدع .ظعمام ظةهمةد (اهلل تاظاال ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!) ظايةتلةرنع
هةددعدعن ظارتذق سوزذص ظوقذشنع ياخشع كأرمةي ظايةتلةرنع شذنداق
ظوقذشتعن توستع .بذ سذظالنع سورعغان ظادةم ظعمام ظةهمةدضة :ظايةتلةرنع
سوزذص ظوقذش نئمعشقا بولمايدذ؟ دئدع .ظعمام ظةهمةد ظذنعثغا :سئنعث
ظعسمعث نئمة؟ دئدع .ظذ :ظعسمعم مذهةممةد ،دئدع .ظعمام ظةهمةد :سةن بعر
ظادةمنعث سئنع ظع مذهامعد! دةص حاقعرعشعنع ياقتذرامسةن؟ دئدع .ظةضةر
ظةزاننع هةددعدعن ظارتذق سوزذص ظوقذش توغرا بولمعسا ،ظايةتلةرنع هةددعدعن
ظارتذق سوزذص ظوقذش ظةلؤةتتة توغرا ظةمةس.
بذنع ظعمام شةبةلعي <شةرهذلكةنزع> دئضةن ظةسةرضة قعلغان هاشعيةسعدة
كامالذددعن ظعبنع ظةلهذمامعدعن نةقلة قعلغان ؤة بذنعث توغرعلعقعنع تةستعقالص
مذنداق دئضةن« :ظةضةر (مةيلع اهلل تاظاالنعث ظعسمع بولسذن ،مةيلع باشقا
ظايةتلةر بولسذن) قذرظان ظوقذغان ؤاقعتتا ،ظذالرنع سوزذص ظوقذش توغرا
بولمعسا ،زعكعر قعلغان ؤاقعتتا اهلل تاظاالنعث ظعسمعنع سوزذص ؤة ظأزضةرتعص
زعكعر قعلعش توغرا ظةمةس .قذرظان ظوقذغان ؤاقعتتا شذنداق قعلعش توغرا
ظةمةس ،ظةمما زعكعر قعلغان ؤاقعتتا شذنداق قعلعش توغرا ،دةص قذرظان
ظوقذش بعلةن زعكعر قعلعشنعث ظارعسعنع ظايرعش ظةقعلضة سعغمايدعغان بعر
ظعشتذر .هةممعمعزضة مةلذم بولغعنعدةك اهلل تاظاالنعث ظعسمعدعكع <الم>
هةرصع بةزع يةردة توم ظوقذلعدذ ،بةزع يةردة ظعنحعكة ظوقذلعدذ .ظذ هةرعصنع
ظعنحعكة ظوقذيدعغان يةردة توم ظوقذش ياكع توم ظوقذيدعغان يةردة ظعنحعكة
((( صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم مذنداق دئضةن« :ظةضةر بعر ظادةمدة تأؤةندعكعدةك ظىح نةرسة بولسا ،ظذ ظعماننعث هاالؤعتعنع تئتعغان
بولعدذ .اهلل ؤة اهلل نعث صةيغةمبعرعنع بارلعق نةرسعدعن ياخشع كأرسة ،بعر كعشع بعلةن صةقةت اهلل رازعلعقع ظىحىنال دوست بولسا،
اهلل ظذنع كذصذرلذقتعن قذتقذزغاندعن كئيعن كذصذرلذققا قايتعشنع خذددع ظوتقا تعرعك تاشالنغاندعنمذ يامان كأرسة ».ظعمام بذخارع ؤة
ظعمام مذسلعم رعؤايعتع.
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ظوقذش توغرا ظةمةس .ظذنع قةيةردة ظعنحعكة ظوقذش ؤة قةيةردة توم ظوقذش
صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمدعن قوبذل قعلعنعص ظئلعنغاندذر .شذثا اهلل تاظاالنعث
ظعسمعنع صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم ظأضعتعص قويغاندعن باشقا بعر شةكعلدة
ظئغعزغا ظئلعش توغرا ظةمةس .لئكعن ،صةقةت زعكعر قعلغان ظادةم ظأزعنع
يوقذتذص قويغان ؤة ظذنع قاتتعق قورقذنح قاصلعؤالغان بولسا ،بذ هالةتتة
ظذنعث ظئغعزعدعن حعقعص كعتعص قالغانلعرع خاتالعق هئسابالنمايدذ .زعكعر
قعلعؤئتعص ظأزعنع يوقذتذص قويمعغان ظادةملةردعن كةحىرؤئتعلمعضةن خاتالعقالر
زعكعر قعلعؤئتعص ظأزعنع يوقذتذص قويغان ظادةملةردعن كةحىرؤئتعلعدذ.
زعكعر قعلعؤئتعص ظأزعنع يوقذتذص قويغان ظادةملةردة بةزع ؤاقعتتا خذددع
بعر نةرسعدعن قورققان ظادةمدة كأرىلعدعغان هةرعكةتلةر كأرىلعدذ .شذنعث
بعلةن ظذ ظادةمدة نورمالسعزلعق ؤة ظاؤاز حعقعرعص ؤاقعراص كئتعش ظعشع يىز
بئرعدذ .بةزع ؤاقعتتا ظذ ظادةم اهلل تاظاالغا بولغان قاتتعق ظعشتعياقعدعن ؤة
ظذ ظعشتعياقنعث يالقذنعدا كأيضةنلعكتعن كعيعم ـ كعحةكلعرعنع يعرتئؤعتعدذ.
بذ هالةتتة ظذنعثدعن كأرىلضةن قانداق هالةت بولسا ،بذ ظذنعث سةمعمعي ؤة
راستحعل هالعتعدذر .ظذنعث بذ هالعتعضة صةقةت اهلل تاظاالنعث بذ ظعلتعصاتعدعن
يعراق ؤة ظذنعثغا ياد ظادةملةرال ظئتعراز بعلدىرعدذ .ظذ شذنداق بعر ظعلتعصاتكع،
ظذ ظعلتعصاتنعث ظعشعكلعرعنعث ظوحذق قعلعشع ؤة ظذنعث توختاص قالماي
كئلعص تذرذشع ظىحىن دعللةر اهلل تاظاالغا يالؤذرعدذ.
زعكعر قعلعؤاتقاندا هالع مذشذ دةرعجعضة يةتكةن ظادةمنعث قعلغان
هةر قانداق هةرعكةتلعرع ضذناه هئسابالنمايدذ .زعكعر قعلعؤاتقاندا قعلعش
حةكلةنضةن هةرعكةتلةر بولسا ،شةرعظةتكة ظذيغذن بولمعغان هةرعكةتلةردذر.
شةرعظةت زعكعر قعلغان ظادةمنعث صةقةت ظأزعنع ظأزع دعلع سذنذق
كأرسعتعشتةك هةرعكةت قعلعشلعرعغا رذخسةت قعلمايدذ .سوصعيالرنعث زعكعر
قعلغان ؤاقعتتا اهلل تاظاالنعث ظعسمعنع ظأزضةرتعص زعكعر قعلسعمذ بولعدذ،
دئضةن قاراشلعرعغا بةزع ؤاقعتتا قذرظاننعمذ ظةرةب تعلعنعث ضعرامماتعكعسع
بويعحة ظةمةس ظذنعثغا خعالص هالدا ظوقذشنعثمذ خاتا ظةمةسلعكعنع دةلعل
قعلعص كةلتىرىشع توغرا ظةمةس .حىنكع زعكعر قعلغان ؤاقعتتا اهلل تاظاالنعث
ظعسمعنع ظأزضةرتعص زعكعر قعلغان ظادةم قةستةن شذنداق قعلعدذ .ظةمما بةزع
ؤاقعتتا قذرظاننع ظةرةب تعلعنعث ضعرامماتعكعسع بويعحة ظةمةس ظذنعثغا
خعالص هالدا ظوقذص قئلعش ،قةستةنلعك بعلةن ظةمةس قارعنعث تعلع قئيعص
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كئتعص شذنداق ظوقذص قئلعش بعلةن بولعدذ .فعقهعشذناسالر (اهلل تاظاال ظذالرغا
رةهمةت قعلسذن!) نعث بايان قعلعشعحة نامازدا ظايةت ظوقذؤاتقان ظادةمنعث
تعلعنعث قئيعص كئتعشع بعلةن بةزع حاغالردا ظايةتلةرنع ظةرةب تعلعنعث
ضعرامماتعكعسعغا خعالص هالدا ظوقذص قئلعش ضذناه ظةمةس .فعقهعشذناسالر
(اهلل تاظاال ظذالرغا رةهمةت قعلسذن!)( :ظايةت ظوقذغان ؤاقعتتا كأرىلىص قالغان)
فعقهعشذناس ؤة ظالعم بعر ظادةمدعن كةحىرىلمةيدعغان خاتالعقالر نادان ؤة
دعن هةققعدة بعلعمع يوق بعر ظادةمدعن كةحىرىلىص كئتعدذ ،دئدعلةر .زعكعر
قعلغان ؤاقعتتا اهلل تاظاالنعث ظعسمعنع ظأزضةرتعص زعكعر قعلعش بذ تعصتعن
ظةمةس .حىنكع زعكعرنع اهلل تاظاالنعث ظعسمعنع ظأزضةرتعص قعلغان ظادةم ظذنع
قةستةت قعلعدذ .شذثا ظذنع نامازدا ظايةت ظوقذغان ظادةمنعث تعلعنعث قئيعص
كئتعشعضة قعياس قعلعش توغرا ظةمةس .حىنكع ظعككعسعنعث ظارعسعدا صةرق
بار .قعياس ،سةؤةبع ظوخشاش ؤة بعر ـ بعرعضة ظوخشذشذص كئتعدعغان ظعككع
نةرسعنعث ظارعسعدا بولعدذ .شذنداق بولغاندا ظذ ظعككع نةرسعنعث هأكمع بعر
بولعدذ .يةنة كئلعص قعياسنعث بعر شةرتع قعياس قعلماقحع بولغان نةرسعنعث
هأكمع هةققعدة ظايةت ياكع هةدعس كةلمةسلعكع الزعم .ظةضةر قعياس قعلماقحع
بولغان نةرسعنعث هأكمع هةققعدة ظايةت ياكع هةدعس كةلسة ،ظذ نةرسعنع
باشقا نةرسعضة قعياس قعلغعلع بولمايدذ .اهلل تاظاالنعث ظعسمعنع ظأزضةرتعص
سأزلةشتعن حةكلةص كةلضةن ظايةتلةر ؤة هةدعسلةر بار .شذثا اهلل تاظاالنعث
ظعسمعنع ظأرضةرتعص سأزلةشنع باشقا ظعشالرغا قعياس قعلغعلع بولمايدذ.
تةجؤعد ظعلمع ظةرةب سأزعنعث هةرةصلعرعضة ظذالرنعث هةقلعرعنع بئرعش ؤة
ظذ هةرةصلةرنع ظأز جايعدعن ؤة ظأز سىصةتلعرع بعلةن حعقعرعشنع ظأضعتعش
ظىحىنال يولغا قويذلغان بعر ظعلعمدذر .ظذلذغ اهلل نعث ظعسمع بولسا ،ظةرةب
تعلعدعكع سأزلةرنعث ظعحعدة هةرعصلعرعنع ظأز جايعدعن حعقعرعشقا رعظاية
قعلعشقا ظةث هةقلعق سأزدذر.
ظةمما سوصعيالرنعث« :نامازنع ظةرةب تعلعدعن باشقا تعل بعلةنمذ باشالش
نامازنعث توغرا بولذشعغا هئحقانداق تةسعر يةتكىزمةيدذ» دئضةن سأزعضة
كةلسةك ،نامازنع ظةرةب تعلعدعن باشقا تعل بعلةن باشالش ظعمامالر ظارعسعدا
ظعختعالص قعلعشعص قئلعنغان مةسعلعدذر .مةسعلةن :ظعمام ظةبذهةنعفة (اهلل
تةظاال ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!)« :نامازنع ظةرةب تعلع بعلةن باشلعيالعدعغان
ظادةمنعث ظذنع باشقا تعل بعلةنمذ باشلعشع توغرعدذر .لئكعن ظذنداق قعلعش
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هارامغا يئقعن مةكرذهتذر» دةيدذ .حىنكع نامازنع قذالق قئقعص باشلعغان
ؤاقعتتا <ظةلالهذ ظةكبةر> دةص تةكبعر ظئيتعش ؤاجعبتذر( .نامازنع ظةرةب
تعلعدعن باشقا تعل بعلةن باشلعغان ظادةم بذ تةكبعرنع ظئيتمايدذ) .بذ
تةكبعرنع ظئيتماسلعق هارامغا يئقعن مةكرذهنع كةلتىرىص حعقعرعدذ .هارامقا
يئقعن مةكرذهنع قعلغان ظادةمنعث دوزاخقا كعرعص قئلعش ظئهتعمالع بار.
حىنكع ظذ مةكرذه هارامغا ييقعندذر .ظةمما نورمال مةكرذهنع قعلعص سالغان
ظادةمنعث ظذنداق ظئهتعمالع يوق .حىنكع ظذ مةكرذه هااللغا يئقعندذر.
ظعحعدة هارامغا يئقعن مةكرذه يىز بئرعص قالغان نامازنعث ظةضةر ؤاقتع
حعقعص كةتمعضةن بولسا ،ظذنعث قايتا ظوقذلعشع الزعمدذر .كىحلىك رعؤايةتكة
ظاساسةن ظذ نامازنع ؤاقتع حعقعص كةتكةندعن كئيعنمذ قايتا ظوقذش الزعم.
شذنداق ناماز قعلعش ؤاجعص بولغان بعر ظعشنعث قعلعنماي قئلعشع بعلةن
بذزذلذص كةتمةيدذ .حىنكع ناماز صةرز بعر ظعشنعث قعلعنماي تاشلعنعص قئلعشع
بعلةن بذزذلذص كئتعدذ .لئكعن نامازدا قعلعش ؤاجعص بولغان بعر ظعشنع قعلماي
تاشالص قويغان ظادةم خذددع قعلعش صةرز بولغان بعر ظعشنع قعلماي تاشالص
قويغان ظادةمنعث دةرعجعسعدة بولمعغان بولسعمذ يةنعال ضذناهكار بولعدذ.
ظعمام ظابعدعن ظأزعنعث< :رةددذلمذهتار> دئضةن ظةسعرعدة ظعمام
ظةبذهةنعفة (اهلل تةظاال ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!) نعث كأز قارعشعغا ظاساسةن
نامازنع ظةرةب تعلعدعن باشقا تعل بعلةنمذ باشالشنعث توغرا بولعدعغانلعقعنع
بايان قعلعص بولغاندعن كئيعن« :ناماز ظوقذماقحع بولغان ظادةمدعن نامازنع
باشلعغان ؤاقعتتا تةلةب قعلعنعدعغان ظعش ،اهلل تاظاالنع زعكعر قعلعشتذر
ؤة ظذنع ظذلذغالشتذر .اهلل تاظاالنع زعكعر قعلعش ؤة ظذنع ظذلذغالش مةيلع
ظةرةب تعلع بولسذن ،مةيلع باشقا تعل بولسذن ،قايسع تعل بعلةن قعلعنسا
بولعؤعرعدذ .ظةمما نامازنع باشلعغان ؤاقتعدا ظئيتعلعدعغان <ظةلالهذ ظةكبةر>
دئضةن تةكبعرنع هةر ؤاقعت (ظةرةبحة) ظئيتعش صةرز ظةمةس ؤاجعصتذر»
دئدع.
فعقهع ظعلمعدا بايان قعلعنعشعحة :نامازنع باشقا تعل بعلةن باشلعغان
ؤاقعتتا بذ ؤاجعص قعلعنماي قالغانلعقع ظىحىن نامازنع ظةرةب تعلعدعن باشقا
تعل بعلةن باشالش هارامغا يئقعن مةكرذهتذر .لئكعن نامازنع باشقا تعل بعلةن
باشالش توغرعدذر .ظةمما ظعمام ظةبذيىسىف بعلةن ظعمام مذهةممةد (اهلل تاظاال
ظذالرغا رةهمةت قعلسذن!)« :نامازنع ظةرةب تعلع بعلةن باشلعيااليدعغان
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ظادةمنعث نامازنع باشقا تعل بعلةن باشلعشع توغرا ظةمةس .نامازنع باشقا تعل
بعلةن باشالش صةقةت ظذنع ظةرةب تعلع بعلةن باشلعيالمايدعغان ظادةم ظىحىنال
بولعدذ» دةيدذ< .ظةددذررذلمذختار> دئضةن ظةسةردة بايان قعلعنغعنعدةك،
ظعمام ظةبذيىسىف بعلةن ظعمام مذهةممةد (اهلل تاظاال ظذالرغا رةهمةت قعلسذن!)
نامازنع ظةرةب تعلعدعن باشقا تعل بعلةن باشالشنعث توغرا بولذشع ظىحىن
صةقةت نامازنع ظةرةب تعلع بعلةن باشالشتعن ظاجعز كئلعشنع شةرت قعلعدذ.
شذثا نامازنع ظةرةب تعلع بعلةن باشالشتعن ظاجعز كةلمةيدعغان ظادةمنعث
نامازنع باشقا تعل بعلةن باشلعشع توغرا ظةمةس .ظعش شذنداق ظعكةن،
زعكعر قعلغان ؤاقعتتا اهلل تاظاالنعث ظعسمعنع ظأزضةرتعص سأزلةشنع نامازنع
باشقا تعل بعلةن باشالشقا قعياس قعلعش بعر ـ بعرعضة ظوخشاشمايدعغان
ظعككع نةرسعنع قعياس قعلعش هئسابلعنعدذ .حىنكع زعكعر قعلغان ؤاقعتتا
اهلل تاظاالنعث ظعسمعنع ظأزضةرتعص زعكعر قعلعشتعن حةكلةش اهلل تاظاالنعث
ظعسمعنع باشقا تعل ظةمةس ظةرةب تعلع بعلةن سأزلةص تذرذص ظذنع ظأزضةرتعص
سأزلةش هةققعدعدذر .ظارعلعقتعكع بذ صةرقكة دعققةت قعلعش الزعم.
ظةمما سوصعيالرنعث« :نامازدا سىرة صاتعهةنعث ظةرةبحعسعنع ظةمةس
ظذنعث مةنعسعنع ظوقذشمذ بولعدذ» دئضةن سأزعضة كةلسةك ،بذ سأز ظذالر
ظىحىن اهلل تاظاالنعث ظعسمعنع ظأزضةتعص زعكعر قعلعشنعث بولعدعغانلعقعغا
دةلعل ـ صاكعت بواللمايدذ .حىنكع نامازدا سىرة صاتعهةنعث ظةرةبحعسعنع
ظةمةس ظذنعث مةنعسعنع ظوقذش ،سىرة صاتعهةنعث ظةرةصحعسعنع ظوقذشنع
بعلمةيدعغان ظادةمضة ،تاكع ظذ ظادةمنعث سىرة صاتعهةنعث ظةرةبحعسعنع
ظوقذشنع ظأضعنعص بولغعحة دذرذس بولعدذ .بذ هةقتة هةنةفعي مةزهةصعدة
صةتعؤا بذ هأكىم بعلةن بئرعلعدذ .حىنكع (سىرة صاتعهةنعث ظةرةبحعسعنع
ظوقذشنع بعلعدعغان ظادةمنعثمذ ناماز ظذنعث ظةرةبحعسعنع ظةمةس ظذنعث
مةنعسعنع ظوقذش بولعدذ ،دةيدعغان) ظعمام ظةبذهةنعفة (اهلل تةظاال ظذنعثغا
رةهمةت قعلسذن!) كئيعن ظعمام ظةبذيىسىف بعلةن ظعمام مذهةممةد (اهلل تاظاال
ظذالرغا رةهمةت قعلسذن!) قاتارلعقالرنعث سأزعضة قايتقان .ظذ ظعككع ظعمام:
«نامازدا سىرة صاتعهةنع ظةرةب تعلعدعن باشقا تعل بعلةن ظوقذش صةقةت سىرة
صاتعهةنع ظةرةب تعلع بعلةن ظوقذيالمايدعغان ظادةمضعال توغرعدذر .ظةمما سىرة
صاتعهةنع ظةرةب تعلع بعلةن ظوقذيااليدعغان ظادةمنعث نامازدا سىرة صاتعهةنع
ظةرةب تعلع بعلةن ظوقذشع الزعم» دةيدذ< .ظةددذررذلمذختار> دئضةن ظةسةردة
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بايان قعلعنعشعحة ،ظعمام ظةبذهةنعفة (اهلل تةظاال ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!)
بذرذن ،سىرة صاتعهةنع مةيلع ظةرةبحة ظوقذيااليدعغان ظادةم بولسذن ،مةيلع
ظوقذيالمايدعغان ظادةم بولسذن ،نامازدا سىرة صاتعهةنع ظةرةب تعلعدعن باشقا
تعل بعلةنمذ ظوقذشقا بولعدذ ،دئضةن ،ظاندعن ظعككع ظعمامنعث سأزعضة
قايتقان .شذثا بذنع زعكعر قعلغان ؤاقعتتا اهلل تاظاالنعث ظعسمعنع ظأزضةرتعص
سأزلةشنعث توغرا بولعدعغانلعقع ظىحىن بعر دةلعل قعلعص كةلتىرىش توغرا
ظةمةس.
ظةمما ظذالرنعث« :دذظانع ظةرةب تعلعدعن باشقا تعل بعلةن قعلعشمذ
توغرعدذر» دئضةن سأزعضة كةلسةك ،بذمذ زعكعر قعلغان ؤاقعتتا اهلل
تاظاالنعث ظعسمعنع ظأزضةرتعص سأزلةشنعث توغرا بولعدعغانلعقعغا دةلعل ـ
صاكعت بواللمايدذ .حىنكع دذظا اهلل تاظاالغا يالؤذرذش ؤة اهلل تاظاالغا ظأزعنعث
خارلعقعنع كأرسعتعشتعن ظعبارةتتذر .ظةرةب تعلعنع بعلمةيدعغان بعر ظادةمنع
اهلل تاظاالغا خارلعقعنع كأرسعتعص ؤة ظأزعنعث تعلةك ـ مةقسةتلعرعنع تعلةص
قولعنع ظئحعشتعن كعم حةكلةص قالعدذ؟ هةقعقةتةن اهلل تاظاال ظأزعدعن بعر
نةرسة تعلةص دذظا قعلغان ظادةمنعث دذظاسعنع ظعجابةت قعلعدذ ؤة ظذنعث
ظىمعد قعلغان نةرسعلعرعنع بئرعدذ .اهلل تاظاال بولسا هةر تعل بعلةن بعر
نةرسة تعلعنعدعغان ؤة هةر ؤاقعت بعر نةرسة ظىمعد قعلعنعدعغان زاتتذر.
اهلل تاظاال مةخلذقاتلعرعنعث دذظاسعنع ظعجابةت قعلعش ظىحىن ظذالردعن دذظا
قعلعشنع تةلةب قعلدع .ظةرةبلةر ظةضةر اهلل تاظاالغا ظةدةبعي تعل بعلةن ظةمةس
ظأزلعرعنعث يةرلعك تعلع بعلةن دذظا قعلماقحع بولسا ،ظذالرنعث اهلل تاظاالنعث
ظعسمعنع يا اهلل! ،ظةلالهذممة ؤة يا رةببةنا دئضةنضة ظوخشاش ظأزضةرتعؤةتمةستعن
ظةدةبعي تعل بعلةن سأزلذشع الزعم .ظةمما دذظانعث (اهلل تاظاالنعث ظعسمعدعن
باشقا) سأزلعرع بولسا ،اهلل تاظاالغا قايغذ ـ هةسرةتلةرنع ظعصادعلةيدعغان
سأزلةردذر .شذثا (بذ سأزلةرنعث ظةدةبعي تعل بعلةن بولذشع شةرت ظةمةس).
اهلل تاظاال نعيةت ـ مةقسةتلةرنع ؤة دعلالردعكع سعرالر ؤة مةخصعيةتلعكلةرنع
بعلضىحعدذر.
ظةمما ظاياغالشتذرغانالرنعث دعللعرعنع نةصةس ظالدذرذش ،يئثع
باشلعغانالرنعث دعللعرعنع هةرعكةتلةندىرىش ؤة زعكعرنعث سىرظعتعنع
تعزالشتذرذش ظىحىن زعكعرنع نعيةتتة <اهلل> دئمةكحع بولذص ظئغعزدا <ظاه> دةص
قعلعش شةرعظةتكة ظويغذندذر .حىنكع <ظاه> مذ اهلل تاظاالنعث ظعسعملعرعنعث
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قاتارعندذر .بذ ظعسعممذ شةرعظةت كأرسعتعص بةرضةن ظعسعمالردعندذر .بذ
ظعنسانالر تةرعصعدعن صةيدا قعلعنغان ظعسعم ظةمةس .شذنداق بذ ظعسعمنع،
بةزع سوصعيالر ظأزلعرع صايدا قعلعص ظذنع اهلل تاظاالغا ظعسعم قعلعؤالغان،
كاشكع <ظاه> دئضةن اهلل تاظاالنعث ظعسمعدذر ،بذنعث اهلل تاظاالنعث ظعسمع
ظعكةنلعكعنع شةرعظةت كأرسعتعص بةرضةن دةيدعغانالر ظأزلعرعنعث بذ سأزعضة
قذرظان ياكع هةدعستعن دةلعل كةلتىرضةن بولسا ،دةيدعغان قاراشمذ بار.
يئغعص ظئيتقاندا<( ،ظاه> دئضةن سأزنعث اهلل تاظاالنعث ظعسمع ظعكةنلعكع
ياكع ظذنداق ظةمةسلعكع هةققعدة ظعختعالص بولذص قالغانلعقع ظىحىن) اهلل
تاظاالنع زعكعر قعلعمعز ،دةيدعغان سوصعي قعرعنداشلعرعمعز ظةضةر اهلل تاظاالنع
ظعختعالص بار ظذ ظعسعم بعلةن ظةمةس اهلل تاظاالنعث ظعسمع ظعكةنلعكعدة
ظعختعالص يوق ظعسعم بعلةن زعكعر قعلسا ،ظذالرغا قانداق زعيان بولذر؟!
بعزنعث فعقهعشذناسلعرعمعز« :بعر ظعش بعدظةت بعلةن سىننةت ظارعسعدا
قالسا ،ظذ ظعشنع قعلماسلعق الزعم ،دئضةن ».بعز هأكىم ظعشلعرعدا
تةصسعرشذناسالرنعث ياكع هةدعسشذناسالرنعث ،ياكع سوصعيالرنعث سأزعنع
ظةمةس فعقهعشذناسالرنعث سأزعنع تذتذشعمعز الزعم.
ظاخعرعدا :سوصعيالرغا حوثقذر ظعهتعرامعمعزنع يولاليمةن.
زعندعقالرنعث ،ظعباهعيالرنعث ؤة خاتا يول ظىستعدعكع باشقا
تاظعصعلةرنعث هأكىملعرع

زعندعق بولسا ،هئحبعر دعنغا ظئتعقاد قعلمايدعغان كعشعدذر .ظعباهعي
بولسا ،ظعسالمدا حةكلةنضةن هارام نةرسعلةرنع هاالل ،دةص قارايدعغان
ظادةملةردذر .بعر قعسعم ظالعمالر« :زعندعق بعلةن ظعباهعي بولسا بعر تاظعصعضة
بئرعلضةن ظعككع ظعسعمدذر .مةسعلةن :ظعباهعي ظعسالمدا حةكلةنضةن هارام
نةرسعلةرنع هاالل ،دةص قارايدذ ،بذ هةم زعندعقنعث ظئتعقادعدذر» دةيدذ.
<فةتاؤا قارعظذلهعداية> دئضةن ظةسةردة :زعندعق بولسا ،دذنيانعث مةثضى
قالعدعغانلعقعغا ظعشعنعدعغان ،مال ـ مىلىكنعث ؤة ظايالالرنعث هةممة ظادةم
ظارعسعدا شئرعك ظعكةنلعكعنع ظئتعقاد قعلعدعغان ظادةمدذر» دةص بايان
قعلعندع.
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ظعبنع كامال <ظعسالم بعلةن زعندعقلعقنعث ظارعسعنع ظايرعش> دئضةن
ظةسعرعدة ظعمام غةزالعينعث مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ :سوصعيلعقنع
دةؤا قعلعدعغان بةزع ظادةملةرنعث ظأزلعرعنعث اهلل تاظاال بعلةن بولغان يئقعنلعق
دةرعجعسعنعث هةتتا اهلل تاظاال ظذالردعن ناماز ظوقذشنع ظةمةلدعن قالدذرؤاتقان،
هاراق ظعحعشنع ،يامان ظعشالرنع قعلعشنع ،صادعشاهنعث ؤة كعشعلةرنعث
مال ـ مىلكعنع يئؤعلعشنع هاالل قعلعص بةرضةن هالةتكة يةتكةنلعكعنع
دةؤا قعلعشلعرعمذ زعندعقلعقنعث قاتارعندذر .مةن بذ دةؤانع قعلغان ظادةمنع
ظألتىرؤئتعشنعث ؤاجعص بولعدعغانلعقعدا شةك قعلمايمةن .حىنكع ،ظذنعث
دعنغا ظئلعص كةلضةن زعيعنع ناهايعتع ظئغعردذر .ظذنعث بذ سأزع بعلةن هارام
قعلعنغان هةممة نةرسعنع هاالل ،دةص قاراش ظعشعكع ،هةتتا ظذنع تةكرار
تاقعغعلع بولمايدعغان دةرعجعدة ظئحعلعص كئتعدذ .بذنداق ظادةملةرنعث دعنغا
ظئلعص كةلضةن زعيعنع (ظذنداق دةؤانع قعلماستعنال) ظعسالمدا حةكلةنضةن
هارام نةرسعلةرنع هاالل ،دةص قارعغان ظادةملةرنعث زعيعنعدعن ظئغعردذر.
حىنكع ،ظذنداق دةؤانع قعلماستعنال ظعسالمدا حةكلةنضةن هارام نةرسعلةرنع
هاالل ،دةص قارعغان ظادةملةرنعث كاصعرلعقع ظاشكارا بولغانلعقع ظىحىن
باشقعالر ظذالرنعث سأزلعرعضة قذالق سالمايدذ .ظةمما ظأزعنعث اهلل تاظاالغا
بةك يئقعن بولغانلعقعدعن اهلل تاظاالنعث ظذنعثدعن ناماز ظوقذشنع ظةمةلدعن
قالدذرغانلعقعنع ؤة هاراققا ظوخشاش هارام قعلعنغان نةرسعلةرنع هاالل قعلعص
بةرضةنلعكعنع دةؤا قعلغان هئلعقع ظادةم ناماز ظوقذماسلعقعغا ؤة هارام قعلعنغان
نةرسعلةرنع هاالل ،دةص قارعغانلعقعغا باشقعالرغا قارعغاندا دعندا ظأزعنعث
دةرعجعسعنعث يذقعرع ظعكةنلعكعنع ضذمان قعلعدذ .بذ ناماز ظوقذمايدعغان
ؤة هارام نةرسعلةرنع خذددع هاالل نةرسعلةرضة ظوخشاش قوللعنعدعغان هةر
قانداق بعر صاسعقنعث شذنداق دةؤانع قعلعشعغا يول ظاحعدذ.
بذالردعن باشقا خاتا يولدعكع تاظعصعلةرضة كةلسةك ،ظةضةر ظذالردا
كاصعرلعققا ظئلعص بارعدعغان دعن نامعدعن صةيدا قعلعنغان يئثعلعق (يةنع
بعدظةت) كأرىلضةن ؤة ظذالر ظذ يئثعلعقتعن قايتمعغان ؤة تةؤبة قعلمعغان
بولسا ،ظذالرنعث هةممعسعنع ظألتىرؤئتعش توغرعدذر .ظةضةر ظذالر ظعسالمدا دعن
نامعدعن صةيدا قعلغان يعثعلعقتعن قايتعص تةؤبة قعلغان ؤة تةكرار ظعسالمغا
(((
كعرضةن بولسا ،بذ هالدا ظعباهعية ،غالعية ،راصعزعية ،قةرامعتة ؤة زعندعق
(((

بذالر ظئزعص كةتكةن ضذرذهالردذر .ت.
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قاتارلعق تاظعصعلةردعن باشقا تاظعصعلةرنعث تةؤبعسع قوبذل قعلعنعدذ .ظةمما
بذ تاظعصعلةرنعث هئحبعرعدعن تةؤبة قوبذل قعلعنمايدذ .ظذالر مةيلع تةؤبة
قعلعشتعن بذرذن بولسذن ،مةيلع كئيعن بولسذن ظألتىرىلعدذ .حىنكع ظذالر
هةتتا تةؤبة قعلعص ظالدعغا بئرعش ظىحىن بعر اهلل نعث بارلعقعغا ظعشةنمةيدذ.
(ظذنداق ظعكةن ظذالر تةؤبعنع كعمضة قعلعدذ) .بعر قعسعم ظالعمالر« :ظةضةر
ظذالر جازاغا تارتعلعش ظىحىن (ظعسالم دألعتع تةرعصعدعن) تذتذلذشتعن بذرذن
تةؤبة قعلغان بولسا ،ظذالرنعث تةؤبعسع قوبذل قعلعنعدذ .ظةضةر ظذ ؤاقعتتعن
بذرذن تةؤبة قعلمعغان بولسا ،ظذالرنعث تةؤبعسع قوبذل قعلعنمايدذ» دئدع.
بذ ظعمام ظةبذهةنعفة (اهلل تةظاال ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!) نعث سأزعضة
(((
قعلعنغان قعياس بولذص بذ ناهايعتع توغرا ،دةص قارالغان سأزدذر.
داخان ؤة مذنةججعمنعث هأكمعمذ ظذالرنعث هأكمعضة ظوخشاش .ظعمام
سذيذتعنعث <مةختةسةرذننعهاية> دئضةن ظةسعرعدة بايان قعلعنعشعحة:
داخان بولسا كةلضىسعدة بولعدعغان ظعشالردعن خةؤةر بئرعدعغان ؤة سعرالرنع
بعلعدعغانلعقعنع دةؤا قعلعدعغان ظادةمدذر .مذنةججعمضة كةلسةك ،ظذنعث
هةققعدة ظعمام خعتابعي (اهلل تاظاال ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!)« :ظذ بولسا
ظذغذرالص كئتعلضةن ؤة يذتذص كئتعلضةن نةرسعنعث قةيةردة ظعكةنلعكعنع
بعلعدعغان ظادةمدذر» دئدع.
<رةددذلمذهتار> دئضةن ظةسةرنعث ظاصتورع مذنداق دئدع« :يئغعص
ظئيتعشقا توغرا كةلسة ،داخان بولسا خعلمذ ـ خعل سةؤةبلةر بعلةن ظأزعنعث
غةيبنع بعلعدعغانلعقعنع دةؤا قعلغان ظادةمدذر .شذنعث ظىحىن بذالر نةححة
تىرضة بألىنعدذ .ظذ بولسا ظأزعنعث يذلتذزالرنعث حعقعشع ؤة كعرعص كئتعشع
ظارقعلعق كةلضىسعنع بعلعدعغانلعقعنع دةؤا قعلعدعغان ،ظالدعغا تاشالرنع
تعزعص قويذص ظولتذرذص غةيعبتعن خةؤةر بئرعدعغان ؤة كةلضىسعدعن خةؤةر
بئرعدعغان ؤة ظأزعنعث جعنلعرعنعث بارلعقعنع دةؤا قعلعدعغان ظادةملةردذر .بذ
ظعشالرنعث هةممعسع ظعسالمدا حةكلةنضةن ظعشالردذر .شذنداق قعلغانالرنعث
ؤة ظذالرغا ظعشةنضةنلةرنعث كاصعر بولذص كئتعدعغانلعقعغا هأكىم قعلعنعدذ.
<ظةلهعداية> دئضةن ظةسةرنعث ظاصتورع ظأزعنعث <مذختاراتذننةؤازعل> دئضةن
ظةسعرعدة مذنداق دئضةن :ظةمما ظعلمع نذجذمنع ظأضعنعشنعث ظأزع خاتا
ظةمةستذر .ظذ ظعلعم ظعككع قعسعمدذر :بعر قعسمع بولسا ،ظايغا ؤة كىنضة
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ظوخشاش صعالنعتالرنعث هئساب بويعحة سةير قعلعشلعرعغا ظاالقعداردذر .بذالرنعث
سةير قعلعشلعرع هةقتذر .حىنكع قذرظان بذنعثدعن خةؤةر بئرعص مذنداق
دئدع» :كىن بعلةن ظاي (ظأز بذرجلعرعدا) مذظةييةن هئساب بويعحة سةير
قعلعدذ(((« يةنة بعر قعسمع بولسا ،اهلل تاظاالنعث ظورذنالشتذرذشع بعلةن شذ
صعالنعتالرنعث سةير قعلعشلعرعنع هادعسعلةرنعث يىز بئرعشعضة دةلعل قعلعص
كةلتىرىشتذر .بذ خذددع دذختذرنعث بعر ظادةمنعث تعنعنعث ساق ياكع كئسةل
ظعكةنلعكعضة ظذنعث يىرعكعنعث سوقذشعنع دةلعل قعلعص كةلتىرضعنعنعث
توغرا بولغعنعغا ظوخشاش توغرعدذر .ظةمما ظذ هادعسعلةرنعث يىز بئرعشع اهلل
تاظاالنعث ظورذنالشتذرذشع بعلةن بولغان ،دةص ظئتعقاد قعلمعغان ياكع ظأزعنعث
(((
غةيعبنع بعلعدعغانلعقعنع دةؤا قعلغان ظادةم كاصعر هئسابلعنعدذ».
كىنىمعزدعكع هاؤا كعلعماتلعرعنع تةكشىرىدعغان ،شامالالرنعث
هةرعكةتلعرعنع ؤة بذلذتالرنعث يىزلعنعش تةرعصعنع كأزىتىص هاؤانعث قانداق
بولعدعغانلعقعدعن خةؤةر بئرعدعغان ظعلعممذ شذ ظعلعمنعث هأكمعدعدذر.
يةنع هاؤا اهلل تاظاالنعث ظورذنالشتذرذشع بعلةن بذلذتالر ظذ يةرضة ياكع بذ
يةرضة كئلعشع ظارقعلعق ظذنداق ياكع بذنداق بولعدذ ،دةص ظئتعقاد قعلعش
توغرعدذر.
ظعسيانحعالرنعث هأكىملعرع
ظعسيانحعالردعن ،خذددع <ظةددذررذلمذختار> دئضةن ظةسةردة بايان
قعلعنغعنعدةك باشلعقلعقع ظئتعراص قعلعنغان باشلعققا ظورذنسعز قارشع حعققان
ظادةملةر مةقسةت قعلعنعدذ< .ظةددذررذلمذختار> دئضةن ظةسةرنعث ظاصتورعنعث
بذ سأزعضة ظالعم ظعبنع ظابعدعن (اهلل تاظاال ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!) مذنداق
ظعزاهات بةردع« :ظذنعث< :باشلعقلعقع ظئتعراص قعلعنغان باشلعققا> دئضةن
سأزع هوقذقنع كىح بعلةن ظئلعؤالغان باشلعقنعمذ ظأز ظعحعضة ظالعدذ .حىنكع
بعر ظادةم هوقذقنع ظةسكةر كىحع بعلةن ظئلعؤالغاندعن ؤة ظذ هأكىمرانلعقعنع
يئيعص بولغاندعن كئيعن ظذنعثغا قارشع حعقعش توغرا ظةمةس .بذ هةقتة
ظالعمالر شذنداق دئضةن .ظذنعث< :ظورذنسعز> دئضةن سأزعدعن باشلعققا قارشع
((( سىرة راهمان  5ـ ظايةت.
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حعققانالرنعث سةؤةب كأرسعتعص قارشع حعققان ظعشتا ظورذنسعز بولذشلعرع
كأزدة تذتذلعدذ .ظةضةر ظذنعث مةزكذر سأزعدعن ظذالرنعث سةؤةب كأرسعتعص
قارشع حعققان ظعشعدا ظورذنسعز ظعكةنلعكلعرع كأزدة تذتذلمعسا ،ظذالرنعث
باشلعققا قارشع حعققان ظادةملةر بولذشع ظىحىن ظذالرنعث بذرمعلعغان هالةتتة
بولسعمذ ظأزلعرعنع هةق ظىستعدة ،دةص ظئتعقاد قعلعشع شةرتتذر .ظةضةر ظذالر
ظأزلعرعنع بذرمعلعغان هالةتتة بولسعمذ ظأزلعرعنع هةق ظىستعدة ،دةص ظئتعقاد
قعلمعغان تةقدعردة ،ظذالر باشلعققا قارشع حعققان ظادةم ظةمةس قاراقحعالر
هئسابلعنعدذ.
باشلعقنعث بذيرذقعدعن حعقعص كةتكةنلةرنعث تىرلعرع
 1ـ مةيلع كىح ـ قذؤةتكة تايانسذن ،مةيلع تايانمعسذن ظأزلعرعنعث
باشلعققا قارشع حعقعشلعرعنع بعرةر ظعشقا باهانة قعلماستعن باشلعققا قارشع
حعقعص كعشعلةرنعث مال ـ مىلىكلعرعنع ظئلعؤالغان ،ظذالرنع ظألتىرضةن ؤة
يولذحعالرغا تةهدعد سالغان ظادةملةردذر .بذالر بولسا <قاراقحعالر> دةص
ظاتعلعدذ.
 2ـ بذالرمذ يذقعرعدعكع كعشعلةرضة ظوخشاص كةتكةن ،ظةمما كىح ـ
قذؤةتكة تايانمعغان ظادةملةردذر .لئكعن بذالر ظأزلعرعنعث باشلعققا قارشع
حعقعشلعرعنع بعرةر ظعشقا باهانة قعلعدذ .بذالرنعث هأكمعمذ قاراقحعالرنعث
هأكمعضة ظوخشاش.
 3ـ بذالر ظأز ظالدعغا كىح ـ قذؤذتع بار ،ضذرذهؤاز ؤة باشلعققا قارشع
حعقعشلعرعنع بعرةر ظعشقا باهانة قعلغان ظادةملةردذر .بذالر بولسا ،باشلعقنعث
كاصعر ظعكةنلعكعنع ياكع توغرا يولدا ظةمةسلعكعنع ،ياكع ظألتىرىشنع الزعم
قعلعدعغان بعرةر ضذناه ظأتكىزىص سالغانلعقعنع باهانة قعلعص باشلعققا قارشع
حعققانالردذر .بذالر <خةؤارعج> دةص ظاتعلعدذ .بذالر بولسا مذسذلمانالرنعث
قانلعرعنع تأكىشنع ،ظذالرنعث مال ـ مىلكعنع ظئلعؤئلعشنع ،ظاياللعرعنع
ظةسعرضة ظئلعشنع هاالل ،دةص قارايدذ ؤة ساهابعلةر (اهلل تاظاال ظذالردعن رازع
بولسذن!) نع كاصعر ،دةص قارايدذ .بذالرنعث هأكمع كأصلعضةن فعقهعشذناس
ؤة هةدعسشذناسالرنعث قارعشع بويعحة ظعسيان قعلعص مذسذلمان باشلعققا
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قارشع حعققان ظادةملةرنعث هأكمع بعلةن ظوخشاشتذر .ظعمام مالعك (اهلل تاظاال
ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!)« :ظذالردعن تةؤبة قعلعش تةلةب قعلعنعدذ .ظةضةر
ظذالر تةؤبة قعلسا ظألتىرىلمةيدذ .ظةضةر ظذالر تةؤبة قعلمعسا ظألتىرىلعدذ»
دئدع .بعر قعسعم هةدعس ظالعملعرع ظذالر ظعسالمدعن يئنعؤالغان ظادةملةر
هئسابلعنعدذ .ظذالرنعث هأكمع خذددع ظعسالمدعن يئنعؤالغان ظادةملةرنعث
هأكمعضة ظوخشاشتذر .حىنكع ،صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم« :ظاخعر زاماندا
ياش ،نادان كعشعلةر حعقعدذ .ظذالر ضةصنعث ياخشعسعنع قعلعدذ .ظعمانع
ضئلعدعن ظذ تةرةصكة ظأتمةيدذ .ظعسالم دعنعدعن خذددع ظوقيا ظوقع تئشعص
حعقعص كةتكعنعدةك حعقعص كئتعدذ .ظذالرنع قةيةردة ظذحراتساثالر ،شذ يةردة
ظألتىرىثالر .جةزمةنكع ظذالرنع ظألتىرضةن كعشعضة قعيامةت كىنع ظةجعر
(((
بئرعلعدذ»
بذ هةقتة يةنة مذنداق رعؤايةت بايان قعلعنعدذ :ظةبذظذمامة (اهلل
تاظاال ظذنعثدعن رازع بولسذن!) دةمةشعقنعث مةسحعتعنعث تةكحعللعرعضة
ظادةم باشلعرعنعث تعزعص قويذلغانلعقعنع كأرىص بذالر« :دوزاختعكعلةرنعث
ظعتلعرعدذر ،بذالر بذرذن مذسذلمان ظعدع كئيعن كاصعر بولذص كةتتع» دئدع.
(مانا بذالر بعر قعسعم هةدعس ظالعملعرعنعث ظذالرنع ظعسالمدعن يئنعؤالغان
ظادةملةر دةيدعغانلعقع ظىحىن كةلتىرضةن دةلعل ـ صاكعتلعرعدذر).
ظعبنع ظةلمذنزعر (اهلل تاظاال ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!)« :مةن بعرةر
ظالعمنعثمذ هةدعس ظالعملعرعنعث ظذالرنع ظعسالمدعن يئنعؤالغان ظادةم،
دةص قارعغان قاراشلعرعغا قوشذلغانلعقعنع بعلمةيمةن» دئدع .مانا بذ
ظذالرنعث ظعسالمدعن يئنعؤالغان ظادةملةر هئسابالنمايدعغانلعقعدا بارلعق
فعقهعشذناسالرنعث بعرلعكع بارلعقعنع كأرسعتعص بئرعدذ .ظعبنع ظةلمذنزعر
مذجتةهعد ظعمامالرنعث مةزهةبعنع ظةث ياخشع بعلعدعغان ظادةملةردعندذر.
ظذنعث< :مةن بعرةر ظالعمنعثمذ هةدعس ظالعملعرعنعث ظذالرنع ظعسالمدعن
يئنعؤالغان ظادةم ،دةص قارعغان قاراشلعرعغا قوشذلغانلعقعنع بعلمةيمةن> دئضةن
سأزعضة ظذالرنع ظألتىرىشكة بذيرذص هةدعسنعث كئلعش ظعشع زعت ظةمةس.
حىنكع بعر ظادةمنع ظألتىرؤئتعش ظذنعث ظعسالمدعن حعقعص كةتكةنلعكع ظىحىن
ظةمةس ظذنعثدعن كئلعدعغان زعياننع ؤة صعتنة ـ صاساتنع توسذص قعلعش
ظىحىنمذ بولعدذ .ظعبنع ظةلمذنزعرنعث مةزكذر سأزع يةنة ظةبذظذمامعنعث
((( ظعمام بذخارع رعؤايعتع.
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سأزعضعمذ زعت كةلمةيدذ .ظةبذظذمامة ظذالرنع كاصعر ،دةص ظاتعدع .حىنكع ظذالر
خذددع «مذسذلماننع تعلالش صاسعقلعقتذر ،ظذنع ظألتىرىش كذصذرلذقتذر»
دئضةن هةدعستة بايان قعلعنغعنعدةك كاصعرالرنعث ظعشلعرعنع قعلدع .يةنع
ظذالر مذسذلمانالرنع ظألتىردع ؤة مذسذلمانالر بعلةن ظذرذش قعلدع.
ظذالرنعث كاصعر ظةمةس ظةمما كاصعرالرنعث ظعشلعرعنع قعلغان ظادةملةر
ظعكةنلعكعنع ،تةبرانعينعث مةزكذر هةدعسنع تأؤةندعكع شةكعلدة رعؤايةت
قعلعشعمذ ظعصادعلةص بئرعدذ .تةبرانعي (اهلل تاظاال ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!)
ظةبذغالعبنعث مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ :ظةبذظذمامة (اهلل تاظاال
ظذنعثدعن رازع بولسذن!)« :ظىح قئتعم ( بذالر) دوزاخنعث ظعتلعرعدذر .ظةث
يامان ظألىمدة ظألضةن كعشع ظاسماننعث ظاستعدا ظألضةن كعشع (يةنع ظألىكع
كأمىلمةي قالغان كعشعدذر) .ظةث ياخشع ظألىمدة ظألضةن كعشع بذ خعل
كعشعلةر ظألتىرىؤةتكةن كعشعلةردذر» دئضةن ،ظاندعن يعغالص كةتكةن .مةن :ظع
ظةبذظذمامة! نئمعضة يعغالص كةتتعث ،دئدعم .ظذ« :ظذالر بعزنعث دعنعمعزدعكع
كعشعلةر ظعدع ،دةص ظذالر ظةتة (يةنع قعيامةت كىنع) بارعدعغان يةرلةرنع بايان
قعلدع ،ظاندعن يةهذدعيالر  71صعرقعضة ،خعرعستعيانالر  72صعرقعضة بألىندع.
بذ ظىممةت  73صعرقعضة بألىنعدذ 72 ،صعرقة دوزاختا بولعدذ ؤة صةقةت بعر
صعرقعال جةننةتتة بولعدذ» دئدع .شذنعث بعلةن بعز ظذنعثغا« :بعزضة ظذالرنع
(يةنع جةننةتتة بولعدعغان بعر صعرقعنع) سىصةتلةص بةرسةث» دئدذق .ظذ:
«(ظذالر) مذسذلمان جاماظةتعدذر» دئدع (((.سةن بذ يةردة ظةبذظذمامةنعث
خةؤارعجالرنعمذ مذشذ ظىممةتنعث قاتارعدعن سانعغانلعقعنع كأرىسةن.
خةؤارعجالرنع مذشذ ظىممةتنعث قاتارعدعن ساناش فعقهعشذناسالرنعثمذ كأز
قارعشعدذر .ظعمام خعتابعي (اهلل تاظاال ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!)« :بارلعق
ظعسالم ظالعملعرع خةؤارعجالرنعث ضةرحة ظذالر ظازغذنلذقنعث ظىستعدة بولسعمذ
مذسذلمانالرنعث صعرقعللعرعدعن بعر صعرقة هئسابلعنعدعغانلعقعغا ،ظذالر
بعلةن ظأيلعنعشكة ،ظذالر بذغذزلعغان هايؤانالرنعث ضأشلعرعدعن يئيعشكة
بولعدعغانلعقعغا ؤة ظذالر ظعسالمنعث ظاساسعنع حعث تذتقان مذددةت ظعحعدة
ظذالرنعث كاصعر هئسابالنمايدعغانلعقعغا بعرلعككة كةلدع» دئدع.
 4ـ بذالر ظادعل مذسذلمان باشلعققا ظعسيان كأتىرىص حعققان مذسذلمان
((( بذ هةدعسنع رعؤايةت قعلغان كعشعلةر ظعشةنحعلعك دةص قارالغان كعشعلةردذر .بذ هةدعسنع هةم ظعبنع ماجة ؤة ظعمام تعرمعزعيالرمذ
رعؤايةت قعلدع.
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كعشعلعرعدذر .بذالر خةؤارعجالرغا ظوخشاش مذسذلمانالرنعث قانلعرعنع تأكىشنع
ؤة بالعؤاقعلعرعنع ظةسعرضة ظئلعشنع هاالل دةص قارعمايدذ< .فةتهذلقةدعر>
دئضةن ظةسةردة شذنداق بايان قعلعنغان.
 5ـ بذ مال ـ مىلكعضة ياكع جئنعغا ياكع بالعؤاقعلعرعغا ،ياكع
مذسذلمانالرنعث جانلعرعغا ؤة مال ـ مىلكعضة قول سالماقحع بولغان زالعم
باشلعققا بويسذنذشتعن قئحعص حعقعص كةتكةن ظادةملةردذر .بذالر ظأزرعلعك
ظادةملةر هئسابلعنعدذ .ظذ ظادةملةر بعلةن ظورذش قعلعش توغرا ظةمةس.
ظذالرنعث كىحعنعث يئتعشعحة (باشلعققا بويسذنذشتعن قئحعص حعقعص كئتعص
بولسعمذ) ظأزلعرعنع ،مال ـ مىلىكلعرعنع ؤة بالعؤاقعللعرعنع قوغدعشع الزعم.
ظةلع ظعبنع ظةبذتالعب (اهلل تاظاال ظذنعثدعن رازع بولسذن!) نعث خةؤارعج
هةققعدة مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعنعدذ« :ظةضةر خةؤارعجالر ظادعل
باشلعققا قارشع حعقسا ،ظذالر بعلةن ظورذش قعلعثالر .ظةضةر ظذالر زالعم باشلعققا
قارشع حعقسا ،ظذالر بعلةن ظذرذش قعلماثالر .حىنكع ظذالرنعث (باشلعققا قارشع
حعقعشعدا) سةؤةبع بار».
<هعررا> دئضةن يةردة ظةلع ظعبنع ظةبذتالعبنعث ظذغلع هذسةين بعلةن
مةدعنعلعكلةرنعث ،ظابدذلاله ظعبنع ظةلزذبةيرعنعث ،ظاندعن ظعبنع ظةلظةشظةس
بعلةن هةججاجغا قارشع حعققان قارعالرنعث باشلعرعغا كةلضةنلعرع (يةنع
ظذالرنعث ظألتىرىشلعرعنعث هأكمع) ظةلع ظعبنع ظةبذتالعبنعث مةزكذر سأزعضة
قارعتا بولعدذ((( .ظعمام ظةلهاصعز <ظةلفةتهع> دئضةن ظةسةردة شذنداق بايان
قعلغان.
باشلعققا قارشع حعقعشنعث هأكمع
<ظةددذررذلمذختار> دئضةن ظةسةرنعث ظاصتورع مذنداق دةيدذ« :ظةضةر
بعر ظادةم باشلعقلعققا تةيعن قعلعنعص كئيعن (خةلققا) زذلذم سالغان بولسا،
ظذ باشلعقنعث ظأز ظالدعغا ظةسكةر كىحع بولسا باشلعقلعقتعن ظئلعص
تاشالنمايدذ .حىنكع ظذنعث ظةسكةر كىحع بولغانلعقع ظىحىن كئيعن تةكرار يةنة
باشلعقلعقنع ظئلعؤئلعشع مذمكعن .شذثا ظذنع باشلعقلعقتعن ظئلعؤئتعشنعث
((( يةنع ظةضةر ظذالر ظادعل باشلعققا قارشع حعققان بولسا ،ظذالر ظـألتىرىلعدذ .ظةضةر ظذالر زالعم باشلعققا قارشع حعققان بولسا ،ظذالرنع
ظألتىرىش توغرا ظةمةس .ت.
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هئحقانداق صايدعسع يوق .ظةضةر ظذنعث ظأز ظالدعغا ظةسكةر كىحع بولمعسا ،ظذ
باشلعقلعقتعن ظئلعؤئتعلعدذ .حىنكع بذ هالدا ظذنع باشلعقلعقتعن ظئلعؤئتعش
صايدا بئرعدذ».
<رةددذلمذهتار> دئضةن ظةسةرنعث ظاصتورع ظةقعدة كعتابع بولغان
<ظةلمةؤاقعف> دئضةن ظةسةرنعث ؤة ظذنعث شةرهعسعنعث ظاصتورعنعث مذنداق
دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ« :خةلقنعث ظةضةر باشلعقعدا ظذنع ظةمةلدعن
ظئلعص تاشلعؤئتعشنع الزعم قعلعدعغان بعرةر سةؤةب كأرىلسة ،ظذنع
هوقذقعدعن ظئلعص تاشلعؤئتعش هةققع بار .مةسعلةن :باشلعقتا مذسذلمانالرنعث
ظعشلعرعنع قااليمعقانالشتذرغانلعققا ؤة دعن ظعشلعرعنع صةس حىشىرضةنلعككة
ظوخشاش ظعشالر كأرىلسة ،خةلقنعث ظذنع باشلعقلعقتعن ظئلعؤئتعشع الزعمدذر.
شذنعثدةك ظةضةر ظذنعثدا مذسذلمانالرنعث ظعشلعرعنع رةتكة سالغانلعق ؤة
دعن ظعشلعرعنع ظىستىن قعلغانلعق ظعشالر كأرىلسة ،خةلقنعث ظذنع هوقذقتا
تذرغذزذشع الزعم .ظةضةر باشلعقنع هوقذقتعن قالدذرؤئتعش صعتنعضة سةؤةب
بولعدعغان بولسا( ،قاراب بئقعص) ظعككع زعياننعث ظةث يةثضعلع بار ظعشنع
(((
قعلعش الزعم» .
<رةددذلمذهتار> دئضةن ظةسةرنعث ظاصتورع بعر باشلعقنع هوقذقعدعن
ظئلعؤئتعشنع الزعم قعلعدعغان سةؤةبلةرنع بايان قعلغان ؤاقتعدا ،بذ هةقتة
<ظةلمةقاسعد> دئضةن كعتابنعث شةرهعنعث ظاصتورعنعث مذنداق دئضةنلعكعنع
رعؤايةت قعلعدذ« :ظةضةر بعر باشلعقتا ،ظذنع باشلعقلعققا تةيعن قعلعشتعن
كأزدة تذتذلغان مةقسةت يوق بولذص كةتسة ،ظذ باشلعق هوقذقعدعن
ظئلعؤئتعلعدذ .مةسعلةن :ظذ باشلعق ظعسالمدعن يئنعؤالغان ياكع صىتىنلةي
ساراث بولذص قالغان ياكع دىشمةنلةرنعث قولعغا ظةسعرضة حىشىص قالغان ؤة
ظذنع ظذالرنعث قولعدعن قذتذلدذرذش مذمكعن بولمايدعغان ياكع ظذ مةلذماتالرنع
ظذنتذص قالعدعغان كئسةلضة ضعرعصتار بولذص قالغان ياكع كأر ياكع ضاس،
ياكع تعلع تذتذلذص قالغان بولسا ،بذ هالدا ظذنع هوقذقعدعن ظئلعؤئتعش
الزعم( .حىنكع ظذ بذ ظةهؤال ظاستعدا تذرذص ظأزعنعث مةسظذلعيعتعنع جايعدا
ظئلعص بارالمايدذ) .شذنعثدةك يةنة ظةضةر ظذ مذسذلمانالرنعث خعزمعتعنع
((( يةنع باشلعقنع هوقذقعدعن ظئلعؤئتعش ظذنع هوقذقعدا قالدذرذص قويذشقا قارعغاندا ظئغعر زعيان ظئلعص كةلسة ،بذ هالدا ظذ هوقذقعدعن
ظئلعؤئتعلمايدذ .ظةمما ظذنع هوقذقعدا قالدذرذص قويذش ظذنع هوقذقعدعن ظئلعؤئتعشقا قارعغاندا ظئغعر زعيان ظئلعص كةلسة ،بذ هالدا ظذنع
هوقذقعدعن ظئلعؤئتعش الزعم .ت.
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ياخشع قعلعشتعن ظاجعز كةلسة ،بذ هالدعمذ ظذ هوقذقعدعن ظئلعؤئتعلعدذ.
ظذنعث هوقذقعدعن ظئلعؤئتعلعشع ظىحىن ظذنعث مذسذلمانالرنعث خعزمعتعنع
ياخشع قعلعشتعن ظاجعز كةلضةنلعكع ظاشكارا بولذص حعقعشع شةرت ظةمةس.
ظذ كأثلعدة ظأزعنعث مذسذلمانالرنعث خعزمعتعنع ياخشع قعلعشتعن ظاجعز
كةلضةنلعكعنع هئس قعلغان تةقدعردة ،هوقذقعدعن حىشىص كةتسة بولعدذ .ظةلع
ظعبنع ظةبذتالعب (اهلل تاظاال ظذنعثدعن رازع بولسذن!) نعث ظذغلع هةسةننعث
هوقذقنع (مذظاؤعيةضة) ظأتىنىص بئرعشع بذنعثغا قارعتعلعدذ .ظةمما بعر
باشلعقنعث هئحقانداق سةؤةبسعز ظأزعحة هوقذقتعن حىشىص كئتعشعنعث
(توغرا بولذش ياكع بولماسلعقع هةققعدة) ظالعمالر ظارعسعدا ظعختعالص بار.
شذنعثدةك يةنة بعر باشلعقنعث صاسعق بولغانلعقع سةؤةبع بعلةن ظذنعث
ظأزعنع هوقذقتعن ظئلعؤئتعش ياكع ظذنداق قعلماسلعق هةققعدعمذ ظعختعالص
بار .كأص ساندعكع ظالعمالر« :ظذ بذ هالدا ظأزعنع هوقذقتعن ظئلعؤةتمةيدذ»
دةيدذ .بذ ظعمام شافعظعي ؤة ظعمام ظةبذهةنعفة (اهلل تةظاال ظذالرغا رةهمةت
قعلسذن!) قاتارلعقالرنعث كأز قاراشلعرعدعن توغرا ،دةص قارالغان قاراشتذر .بذ
هةقتة ظعمام مذهةممةددعن ظعككع خعل كأز قاراش رعؤايةت قعلعندع .لئكعن
بارلعق ظالعمالرنعث بعردةك قارعشع بويعحة( :ظةضةر خةلق ظذنع باشلعقلعقتعن
ظئلعؤئتعشنع خالعسا) ،ظذنع باشلعقلعقتعن ظئلعؤئتعشقا بولعدذ.
<ظةلمذسايةرة> دئضةن كعتابنعث ظاصتورع« :ظةضةر بعر ظادةم باشلعقلعققا
تةيعن قعلعنغان ؤاقتعدا ظادعل بولغان ،ظاندعن (خةلققة) زذلذم قعلعدعغان زالعم
ؤة دعن ظعشلعرعنع ظأز جايعدا قعلمايدعغان صاسعق ظادةمضة ظايلعنعص قالغان
بولسا ،ظذ ظادةم بذ هالدا ظأزعحة هوقذقتعن حىشىص بةرمةيدذ .لئكعن ظةضةر
بعرةر صعتنة حعقمايدعغان ظعش بولسا( ،خةلقنعث) ظذنع هوقذقتعن ظئلعؤئتعش
هةققع بار» دةيدذ.
بعر باشلعقنعث صاسعق ؤة زالعم بولغانلعقع سةؤةبع بعلةن ظذنعث هوقذقتعن
حىشىص كةتمةيدعغانلعقعنعث دةلعل ـ صاكعتع ظىحىن نذرغذنلعغان هةدعسلةر بار.
تأؤةندعكع هةدعسلةر ظذالرنعث قاتارعدعندذر:
ظعبنع ظابباس (اهلل تاظاال ظذنعثدعن رازع بولسذن!) صةيغةمبةر
ظةلةيهعسساالمنعث مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ« :كعمكع ظأز
خةلعصعسعدعن (يةنع ظأز مذسذلمان باشلعقعدعن) يىز بةرضةن بعرةر ظعشنع ضةرحة
ياقتذرمعسعمذ سةؤر قعلسذن ،كعمكع خةلعصعنعث باشقذرذش داظعرعسعدعن بعر
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غئرعح حعقعص كئتعدعكةن ،ظذ جاهعلعيةت ظألىمعدة ظألضةن بولعدذ».

(((

ظذبادة ظعبنع سامعت (اهلل تاظاال ظذنعثدعن رازع بولسذن!) مذنداق
دةيدذ :صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم بعزنع بةيظةت بعرعشعمعزضة حاقعرعص بعزدعن:
«قعيعنحعلعق ؤة ظاسانحعلعق ،خذشال ؤة بعظارام بولغان حاغلعرعمعزدا ،سأزعدعن
حعقماي ظأزعضة بويسذنذشعمعزغا ،شةخسعيةتحعلعك قعلماسلعقعمعزغا ،هةر قانداق
ؤاقعتلعرعمعزدا قعلعؤاتقان ظعشعدا ظاشكارا كذصذرلذقنعث سادعر بولغانلعقعغا اهلل
تةرةصتعن بولغان هأججعتعمعز بولمعسا ،شذ ظعشتا شذ ظعشنعث ظةهلع بعلةن
(((
(يةنع باشلعق بعلةن) تاالش ـ تارتعش قعلماسلعقعمعزغا» بةيظةت ظالدع.
ظعبنع بةتتال (اهلل تاظاال ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!) مذنداق دةيدذ:
«مانا بذ هةدعس زالعم بولسعمذ مذسذلمان باشلعققا قارشع حعقعشنعث
بولمايدعغانلعقع ظىحىن صاكعتتذر .فعقهعشذناسالر هوقذقنع ظةسكةر كىحع
بعلةن ظئلعؤالغان باشلعققا بويسذنذشنعث ؤة ظذنعث سئصعدا تذرذص دىشمةن
بعلةن ظذرذش قعلعشنعث الزعم ظعكةنلعكعضة ؤة ظذنعثغا بويسذنذش ظذنعثغا
قارشع حعققاندعن ياخشع ظعكةنلعكعضة بعرلعككة كةلضةن .حىنكع باشلعققا
قارشع حعققانغا قارعغانغا ظذنعثغا بويسذنذش مذسذلمانالرنعث قانلعرعنعث
تأكىلمةسلعكعضة ؤة خةلقنعث هذزذرعنعث بذزذلماسلعقعغا سةؤةبحع بولعدذ.
فعقهعشذناسالرنعث دةلعل ـ صاكعتع بولسا ،يذقعرعدا بايان قعلعنغان هةدعس
ؤة ظذنعثدعن باشقا هةدعسلةردذر .لئكعن ظةضةر باشلعقتا ظئنعق كاصعرلعققا
ظئلعص بارعدعغان ظعشالر كأرىلسة ،بذ هالدا ظذنعثغا بويسذنذش توغرا ظةمةس.
ظةكسعحة قادعر بوالاليدعغان ظادةمنعث ظذنعثغا قارشع ظذرذش قعلعشع
(((
صةرزدذر».
قازعي ظعياز مذنداق دئدع« :بارلعق ظالعمالر (مذسذلمانالر ظىحىن) كاصعر
ظادةمنعث باشلعق بولذشعنعث توغرا بولمايدعغانلعقعغا بعرلعككة كةلدع.
شذنعثغا ظاساسةن مذسذلمان بعر باشلعق كاصعرلعققا ظئلعص بارعدعغان بعرةر
ظعش قعلسا ،ظذ باشلعقلعقتعن ظئلعص تاشلعنعدذ .شذنعثدةك ظةضةر ظذنعثدا
ناماز ظوقذماسلعق ياكع ناماز ظوقذماسلعققا دةؤةت قعلغان ظعشالر كأرىلسة،
بذ هالدعمذ ظذ باشلعقلعقتعن ظئلعص تاشلعنعدذ .ظةضةر ظذنعثدا كاصعرلعققا
((( ظعمام بذخارع رعؤايعتع.
((( ظعمام بذخارع رعؤايعتع.
((( «فةتهذلبارع» 13 ،ـ توم 7 ،ـ بةت.
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ظئلعص بارعدعغان ياكع دعننع ظأزضةرتعش ،ياكع دعن نامعدعن دعنغا يئثعلعق
صةيدا قعلعدعغان ظعشالر كأرىلسة ،بذ هالدا ظذ باشلعقلعق حعضرعسعدعن حعقعص
كئتعدذ ؤة (مذسذلمانالرنعث) ظذنعثغا بويسذنذشع الزعم بولمايدذ .ظةكسعحة
مذمكعن بولسا مذسذلمانالرنعث ظذنعثغا قارشع هةرعكةت قعلعشلعرع ،ظذنع
هوقذقعدعن ظئلعص تاشالص ظورنعغا ظادعل بعر ظادةمنع باشلعق تعكلعشع
صةرزدذر .ظةضةر مذسذلمانالرنعث بذنداق قعلعشقا كىحع يةتمةيدعغان بولسا،
ظذالرنعث ظذ باشلعققا قارشع هةرعكةت قعلعشع صةرز ظةمةس .بذ هالدا مذسذلمان
دعنعنع ساقالش ظىحىن ظأز زئمعنعنع تاشالص باشقا يةرضة كئتعدذ».
بذ هةقتة يةنة كأصلعضةن فعقهعشذناسالر ،هةدعسشذناسالر ؤة ظعسالم
صةيلوسذصلعرع مذنداق دةيدذ« :بعر باشلعق صاسعق ،زالعم ؤة هةق ـ هوقذقالرنع
ظأز جايعدا ظعجرا قعلمعغانلعقع ظىحىن هوقذقعدعن حىشىص كةتمةيدذ ،ظذنع
(ظةضةر ظذنع هوقذقعدعن ظئلعص تاشالش بعرةر صعتنعنعث حعقعشعغا سةؤةب
بولعدعغان بولسا) هوقذقعدعن ظئلعص تاشالشقعمذ بولمايدذ .صعتنعنعث يىز
بئرعدعغانلعقع ،قانالرنعث تأكىلعدعغانلعقع ،بذ صعتنعنعث زعيعنعنعث بةك
ظئغعر بولعدعغانلعقع ،دىشمةنلةرنعث مذسذلمانالرنع بئسعؤئلعش تةمةسعضة
كعلعص قالعدعغانلعقع ؤة مذسذلمانالرنعث سأزلعرع بعر بولمعغانلعقع ظىحىن
دىشمةنلةرضة قارشع تذرذشتعن ظاجعز كعلعص قئلعش ظةندعشعسع بولذص
قالعدعغانلعقع ظىحىن ظذ باشلعققا قارشع هةرعكةتكة ظأتىش توغرا ظةمةس.
ظذنعثغا قارشع هةرعكةتكة ظأتىص ظذنع هوقذقعدعن ظئلعص تاشالش ،ظذنع
هوقذقعدا قالدذرذص قويغانغا قارعغاندا بةك ظئغعر زعيان ظئلعص كئلعدذ.
ظذنعثغا قارشع هةرعكةتكة ظأتمةستعن ظذنعثغا ياخشع ؤةز ـ نةسعهةتلةرنع
قعلعش ،ياكع زذلذم قعلعشنعث يامان ظعش ظعكةنلعكع هةققعدة كةلضةن
هةدعسلةرنع ظوقذص بئرعص ظذنع قورقذتذش ظارقعلعق قعلعؤاتقان زذلذملعرعدعن
قايتذرذش الزعم».
قازع ظعياز« :ظةبذبةكعر ظعبنع مذجاهعد زالعم ؤة صاسعق بعر باشلعققا
شذنداق قعلعش هةققعدة ظالعمالرنعث بعرلعكعنعث بارلعقعنع دةؤا قعلدع»
(((
دئدع.
((( «ظعظالظذسسىنةن» 12 ،ـ توم 618 ،ـ بةت.
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سةؤر ؤة تةقؤالعق قعلعشنعث بايانع
ظالعمالرنعث يذقعرعدا بايان قعلعص ظأتىلضةن سأزلعرعدعن ظئنعق كاصعرلعققا
ظئلعص بارعدعغان ظعشالرنع قعلغان باشلعققا قارشع حعقعدعغانالرنعث ،ظذ
باشلعققا قارشع حعقعش ظىحىن ظذنع هوقذقعدعن ظئلعص تاشلعيالغذدةك
كىح ـ قذؤذتعنعث بولذشعنعث ؤة خذددع بعز جعهادنعث بابعدا بايان قعلعص
ظأتكىنعمعزدةك ظذالرنعث هذجذمغا ظأتىش مةركعزعنعث بولذشعنعث الزعم
ظعكةنلعكعنع كأرىؤااليمعز .ظةضةر ظذالردا بذ ظعشالر تولذق تئصعلمعسا،
ظذالرنعث (باشلعققا قارشع هةرعكةتكة ظأتمةي) تاكع اهلل تاظاالنعث ظذ
باشلعقنع يذقذتذش ؤاقتع كةلضةنضة قةدةر سةؤر قعلعشع ،تةقؤالعقنع قولدعن
بةرمةسلعكع ؤة (اهلل تاظاالدعن ظذنع تئزراق يذقذتذشعنع تعلةص دذظا قعلعشع)
الزعم .مانا بذ سةؤر قعلعش ؤة تةقؤالعقنع قولدعن بةرمةسلعك ظعشع ،ظعسراظعل
ظةؤالدع صعرظةؤننعث ظذالرغا سالغان حاصاسعدعن ؤة زذلمعدعن شعكايةت قعلعص
مذسا ظةلةيهعسساالمنعث يئنعغا كةلضةن ؤاقتعدا ،مذسا ظةلةيهعسساالم ظذالرغا
قعلغان نةسعهةتع ظعدع .اهلل تاظاال بذنع بايان قعلعص مذنداق دئدع» :مذسا
ظأز قةؤمعضة« :اهلل دعن مةدةت تعلةثالر ،سةؤر قعلعثالر ،يةر يىزع هةقعقةتةن
اهلل نعث مىلكعدذر( ،اهلل) ظذنعثغا بةندعلعرعدعن ظأزع خالعغان كعشعلةرنع
ؤارعس قعلعدذ؛ ياخشع ظاقعؤةت تةقؤادارالرغا مةنسىص» دئدع(((« يىسىف
ظةلةيهعسساالممذ شذنداق قعلعشقا ؤةسعيةت قعلغان ظعدع .اهلل تاظاال بذنع بايان
قعلعص مذنداق دئدع» :ظذالر« :سةن راستال يىسىفمذ؟» دئدع .ظذ« :مةن
يىسىف ،بذ مئنعث ظعنعم .اهلل بعزضة مةرهةمةت قعلدع .كعمكع هةقعقةتةن
تةقؤادارلعق قعلعدعكةن ،سةؤر قعلعدعكةن (ياخشع مذكاصاتقا ظئرعشعدذ)،
حىنكع اهلل ياخشع ظعش قعلغذحعالرنعث ظةجرعنع بعكار قعلعؤةتمةيدذ»
دئدع(((«
هةر قانداق ظةهؤال ظاستعدا بولذصمذ مذسعبةت كةلضةن ؤة ظئغعر كىنلةرضة
قالغان حاغالردا تةقؤالعق ؤة سةؤر قعلعش مأمعننعث قورالعدذر ؤة ظذنعث
ظوزذقعدذر .بذ هةقتة اهلل تاظاال مذنداق دةيدذ» :كعمكع اللةدعن قورقعدعكةن ،اللة
ظذنعثغا حعقعش يولع بئرعدذ .اللة ظذنعثغا ظويلعمعغان يةردعن رعزعق بئرعدذ،
((( سىرة ظةظراف  128ـ ظايةت.
((( سىرة يىسىف  90ـ ظايةت.
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كعمكع اللةغا تةؤةككذل قعلسا ،اللة ظذنعثغا كذصاية قعلعدذ ،اللة هةقعقةتةن
مةقسعتعضة يئتةلةيدذ ،اللة هةقعقةتةن هةر بعر نةرسة ظىحىن مذظةييةن معقدار،
مذظةييةن ؤاقعت بةلضعلعدع»)(«(1ظع مذهةممةد!) (اللةنعث يولعدا ساثا
يةتكةن ظةزعيةتلةرضة) سةؤر قعلغعن ،سةؤرةث صةقةت اللةنعث ياردعمع بعلةنال
قولغا كئلعدذ .ظذالرنعث (ظعمان ظئيتمعغانلعقع) غا قايغذرمعغعن .ظذالرنعث
هعيلة  -معكرعسعدعن يىرعكعث سعقعلمعسذن .اللة هةقعقةتةن تةقؤادارلعق
قعلغذحعالر ؤة ياخشع ظعش قعلغذحعالر بعلةن بعللعدذر(((«
ظادعل باشلعققا قارشع حعققان ظادةملةر بعلةن ظذرذش قعلعشنعث
بايانع

بعر بىلىك مذسذلمانالر مذسذلمان باشلعققا قارشع حعقعص ،مذسذلمانالرنعث
سئصعدعن ظايرعلعص حعقعص كةتكةن ؤة دألةتنعث بعرةر شةهعرعنع قولعغا
كعرضىزىؤالغان بولسا ،باشلعقنعث ظذالرنع ظأزعضة بويسذنذشقا حاقعرعشع ؤة
خذددع ظةلع ظعبنع ظةبذتالعب (اهلل تاظاال ظذنعثدعن رازع بولسذن!) قا ظوخشاش
ظذالردعن نئمة ظىحىن قارشع حعققانلعقعنع سوراص ظذالرنعث كاللعسعدعكع
شىبهعلةرنع ظئنعقلعؤئتعشع ياخشعدذر .خةؤارعجالر ظةلع ظعبنع ظةبذتالعبقا
قارشع حعققان ؤاقتعدا ،ظةلع ظعبنع ظةبذتالعب (اهلل تاظاال ظذنعثدعن رازع
بولسذن!) ظذالرنع مذسذلمانالرنعث سئصعضة قايتعص كعرعشكة حاقعرعش ؤة
ظذالرنعث كاللعسعدعكع شىبهعلةرنع ظئنعقلعؤئتعش ظىحىن ظعبنع ظابباسنع
ظةلحع قعلعص ظذالرغا ظةؤةتكةن ظعدع .ظعبنع ظابباس (اهلل تاظاال ظذنعثدعن
رازع بولسذن!) بئرعص ظذالر بعلةن مذنازعرلةشتع .شذنعث بعلةن ظذالرنعث
ظعحعدعن  2000كعشع مذسذلمانالرنعث سئصعضة قايتعص كةلضةن ظعدع.
ظةضةر ظذ بعر بىلىك مذسذلمانالرنعث مذسذلمان باشلعققا قارشع حعقعشعنعث
سةؤةبع باشلعقنعث ظذالرغا زذلذم قعلغانلعقع سةؤةبع بعلةن بولغان بولسا ،بذ
هالدا باشلعق ظذالرغا قعلغان زذلذمنع توختذتذشع الزعم .ظةضةر ظذالر (باشلعققا
قارشع حعقعش ظعشعدا) ظأزلعرعنعث هةق ظىستعدة ظعكةنلعكعنع ؤة هوقذقنع
((( سىرة تاالق  2ـ ظايةتنعث بعر قعسمع ؤة  3ـ ظايةت.
((( سىرة نةهل  127ــــ  128ـ ظايةتلةر.
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تذتذشقا ظذ باشلعققا قارعغاندا ظأزلعرعنعث تئخعمذ بةك اليعق ظعكةنلعكعنع دةؤا
قعلسا ،بذ هالدا ظذالر ظعسيانحعالر هئسابلعنعدذ .شذثا ظذالردعن كئلعدعغان
يامانلعقالرنعث ظالدعنع ظئلعش ظىحىن مذسذلمانالرنعث ظذالر بعلةن ظذرذش
قعلعشع توغرعدذر .ظةضةر ظذالر بعلةن ظذرذش قعلماستعن ظذالردعن كئلعدعغان
يامانلعقالرنعث ظالدعنع ظئلعش مذمكعن بولسا ،ظذالر بعلةن ظذرذش قعلعش توغرا
ظةمةس .حىنكع بعرةر هأكىمنعث يولغا قويذلعشع ظذنعثغا بولغان زىرىرعيةتكة
قارعتا بولعدذ .مذسذلمان باشلعق ظةسعرضة حىشكةن ظعسيانحعالرنع خالعسا
ظألتىرعدذ ،خالعسا تاكع تةؤبة قعلعص ظعسيانكارلعقعدعن يانغانلعقعنع ظعالن
قعلغانغا قةدةر تذرمعضة تاشاليدذ.
ظذالرنعث بالعؤاقعلعرعنع ظةسعرضة ظئلعش ؤة ظذالرنعث مال ـ مىلىكلعرعنع
مذسادعرة قعلعش توغرا ظةمةس .ظذالرنعث مال ـ مىلكع دألةتنعث قولعدا تاكع
ظذالر تةؤبة قعلعص ظعسيانكارلعقعدعن يانغانلعقعنع ظعالن قعلغانغا قةدةر تذتذص
تذرعلعدذ .ظذالر ظعسيانكارلعقعدعن يانغانلعقعنع ظعالن قعلغان ؤاقتعدا ،مال ـ
مىلىك ظذالرغا قايتذرذص بئرعلعدذ .بذ هةقتة ظةبذظذمامة (اهلل تاظاال ظذنعثدعن
رازع بولسذن!) مذنداق دةيدذ« :مةن سةصصةين ظذرذشعغا قاتناشقان ظعدعم .ظذ
ظذرذشقا قاتناشقانالر ،ظذرذشتا يارعدار بولغانالرنع ظألتىرىشكة ظالدعرمعغان
ؤة قذلالرنع ظألتىرمعضةن ؤة ظألتىرىلضةن ظادةملةرنعث ظىستعدعكع نةرسة ـ
(((
كئرةكلعرعنع ظئلعؤالمعغان ظعدع».
بذ هةقتة يةزعد ظعبنع سةبعظةتذلظةبةسعي مذنداق دةيدذ« :تأضة كىنع
(يةنع يوم الجمل) كعشعلةرضة مةسظذل بولغان بعر ظادةم :ظذرذشتا يارعدار
بولغانالرنع ظألتىرىشكة ظالدعرالمايدذ ؤة قذلالر ظألتىرىلمةيدذ .كعم قذرال ـ
ياراقلعرعنع تاشلعسا ظذنعثغا حئقعلعشقا بولمايدذ ،دةص ؤاقعرعدع .بذ بعزضة
(((
قاتتعق ظئغعر كةلضةن ظعدع».

(((

بذالرنعثمذ خذددع كاصعرالرنعثكعضة ظوخشاش ظاياللعرعنع ،باالغةتكة
يةتمعضةن كعحعك بالعلعرعنع ؤة ظذرذشقا قئتعلمعغان ظادةملعرعنع ظألتىرىشكة
بولمايدذ .شذنعثدةك يةنة ظذالرنعث ظعحعدعن يارعالنغان ظادةملةرنع
((( بذ ظةسةرنع هاكعم رعؤايةت قعلدع ؤة ظةسةرنعث رعؤايةت قعلعنعش يوللعرع توغرعلعق دةرعجعسعضة يةتكةندذر ،دئدع .بذ ظةسةرنعث
شذنداق ظعكةنلعكعضة ظعمام زةهةبعيمذ ظعقرار قعلدع.
((( بذ ظاظعشة (اهلل تاظاال ظذنعثدعن رازع بولسذن!) نعث تةرةصدارلعرع بعلةن ظةلع ظعبنع ظةبذتالعب (اهلل تاظاال ظذنعثدعن رازع
بولسذن!) نعث تةرةصدارلعرع ظارعسعدا يىز بةرضةن ظذرذشتذر .ت.
((( بذ ظةسةرنع هاكعم رعؤايةت قعلدع.
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ظألتىرؤئتعشكة ظالدعراشقا بولمايدذ .لئكعن ظذالرنعث ظعحعدعن يارعالنغان
ظادةملةرنعث سئصعغا قئتعلعؤالعدعغان قوشذنلعرع بولسا ،بذ هالدا ظذالر
ظألتىرىلعدذ.
ظةضةر ظعسيانحعالر (ظذرذشنع توختذتذش ظىحىن) كئلعشعم تىزىشكة
حاقعرغان ؤة ظذالر بعلةن كئلعشعم تىزىش مذسذلمانالر ظىحىن صايدعلعق
بولعدعغان بولسا ،مذسذلمان باشلعقنعث ظذالر بعلةن كئلعشعم تىزىشعشع
الزعم ؤة ظذالردعن بعر نةرسة ظئلعنمايدذ .ظةضةر بعز ظذالردعن ضأرىضة ظادةم
ظالغان ؤة (بعزمذ ظذالرغا ضأرىضة ظادةم بةرضةن) بولساق ،ظذالر بعزضة
خعيانةت قعلعص بعزنعث ضأرىضة قويغان ظادةملعرعمعزنع ظألتىرؤةتكةن بولسا،
بعز ضأرىضة ظالغان ظذالرنعث ظادةملعرعنع ظألتىرؤةتمةيمعز .لئكعن ضأرىضة
ظئلعنغان ظذالرنعث ظادةملعرع تاكع ظعسيانحعالر يوق بولذص تىضعضةنضة ياكع
(((
تةؤبة قعلعص قايتعص كةلضةنضة قةدةر تذتذص تذرذلعدذ.
خارالش ؤة باشقعالرغا ظعبرةت قعلعش ظىحىن مذسذلمان باشلعققا ظورذنسعز
قارشع حعققان ظعسيانحعالردعن (مذسذلمانالر بعلةن بولغان ظذرذشتا) ظألىص
كةتكةنلةرنعث ،قاراقحعالرنعث ؤة دادعسعنع ياكع ظانعسعنع قةستةن ظألتىرؤةتكةن
(((
ظادةمنعث نامعزع ظوقذلمايدذ.

((( <ظةددذررذلمذختار> 3 ،ـ توم 311 ،ـ بةت.
((( «رةددذلمذهتار» 1 ،ـ توم 583 ،ـ بةت.
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ظعسالم دعنعدعكع قازعيلعق تىزىملعرع

ظعسالم دعنعدعكع قازعيلعق تىزىملعرعنعث بايانع

قازعيلعقنعث ظذقذمع ؤة ظذنعث مذهعملعقع:

قازعيلعق دئمةك هأكىم حعقارماق دئمةكتذر.
ظعسالم شةرعظةتعدة قازعيلعق ،كعشعلةر ظارعسعدعكع ظأح ـ ظاداؤةت ؤة
جعدةل ـ ماجراالرنع تىضعتعش ،دئضةن مةنادعدذر.
قازعيلعق ظعسالم جةمظعيعتعدة ناهايعتع حوث رولع بار مذهعم بعر
ظةمةلدذر .شذنعث ظىحىن مذسذلمان باشلعقنعث قازعيلعق مةنسةصكة ظةث اليعق
ظادةمنع ظولتذرغذزذشع ظىحىن (كعمنعث بذنعثغا اليعق ظعكةنلعكعنع) قاتتعق
تةكشىرىص حعقعص ظذ مةنسةصتة ظذنعثغا ظةث اليعق ظادةمنع ظولتذرغذزذشع
الزعم .حىنكع قازعيلعق مذسذلمانالرنعث ظعشلعرعنعث ظةث مذهعمعدذر .بذ
مةنسةصكة كعشعلةرنعث ظعحعدعن ظةث بعلعملعكع ،قازعيلعققا ظةث قذدرةتلعكع،
ظةث هأرمةتلعكع ؤة كةلضةن مذسعبةتكة ظةث سةؤر قعلعدعغعنع اليعقتذر.
ظعمام بذخارع كعتابعدا :بعر ظادةم قاحان قازع بولذشقا اليعق بولعدذ؟ دةص
قازعيلعق ظىحىن خذسذسع بعر باب ظايرعشع قازعيلعقنعث ظعسالمدا ناهايعتع
مذهعم بعر مةنسةص ظعكةنلعكعنع كأرسعتعص بئرعدذ.
ظاندعن ظعمام بذخارع (اهلل تاظاال ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!) هةسةننعث
مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ :اهلل تاظاال (كعشعلةرنعث ظعحعدة)
هأكىم حعقعرعدعغانالردعن نةصسع خاهعشقا ظةضةشمةسلعككة ،كعشعلةردعن
قورقماسلعققا ؤة اهلل تاظاالنعث ظايةتلعرعنع ظاز صذلغا ساتماسلعققا ؤةدة ظالدع.
ظاندعن هةسةن بذ هةقتة كةلضةن اهلل تاظاالنعث بذ ظايةتلعرعنع ظوقذدع» :ظع
داؤذد! سئنع بعز هةقعقةتةن يةر يىزعدة خةلعصة قعلدذق ،كعشعلةرنعث ظارعسعدا
ظادعللعق بعلةن هأكىم حعقارغعن ،نةصسع خاهعشقا ظةضةشمعضعنكع ،ظذ سئنع
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اللةنعث يولعدعن ظازدذرعدذ ،اللةنعث يولعدعن ظازغانالر هئساب كىنع (يةنع
قعيامةت كىنع) نع ظذنتذغانلعقلعرع ظىحىن هةقعقةتةن قاتتعق ظازابقا دذحار
بولعدذ(((« »بعز هةقعقةتةن (مذساغا) تةؤراتنع نازعل قعلدذق ،تةؤراتتا
(توغرا يولغا يعتةكلةيدعغان) هعدايةت ؤة نذر بار( ،اهلل نعث هأكمعضة)
بويسذنغان صةيغةمبةرلةر يةهذدعيالر ظارعسعدا (تةؤرات بعلةن) هأكىم قعلعدذ،
(يةهذدعيالرنعث) زاهعتلعرع ؤة ظألعمالعرعمذ (ظأزضةرتعشتعن) ساقالشقا
بذيرذلغان كعتابذلال (يةنع تةؤرات) بويعحة هأكىم قعلعدذ ،ظذالر تةؤراتنع
(ظأزضةرتعشتعن ساقالشقا) نازارةتحع ظعدع( .ظع يةهذدعيالرنعث ظألعمالعرع!)
كعشعلةردعن قورقماثالر ،مةندعن قورقذثالر .مئنعث ظايةتلعرعمنع ظاز صذلغا
تئضةشمةثالر (يةنع صذل  -مال ،مةنسةص ؤة صارا ظىحىن ظايةتلعرعمنعث
هأكمعنع ظأزضةرتعؤةتمةثالر) ،كعملةركع اهلل نازعل قعلغان ظايةتلةر بويعحة
هأكىم قعلمايدعكةن ،ظذالر كاصعرالردذر(((« »داؤذت بعلةن سذاليماننعث
(قعسسعسعنع بايان قعلغعن) .ظأز ؤاقتعدا بعر قةؤمعنعث قويع كئحعسع
زعراظةتنع يةص (بذزذؤةتكةندة) ،ظذ ظعككعسع زعراظةت توغرعسعدا هأكىم
حعقارغان ظعدع .ظذالرنعث هأكمعضة بعز شاهعد ظعدذق .قانداق هأكىم قعلعشنع
بعز سذاليمانغا بعلدىردذق ،ظذالرنعث هةر بعرعضة هئكمةتنع ؤة ظعلعمنع
ظاتا قعلدذق(((« يةنع سذاليمان ظةلةيهعسساالم مةدهعيةلةندع ،ظةمما داؤذد
ظةلةيهعسساالم ماالمةت قعلعنمعدع .ظةضةر اهلل تاظاال بذ ظعككع صةيغةمبةرنعث
بذ هةقتعكع قعسسعسعنع بايان قعلمعغان بولسا ،ظةلؤةتتة مةن قازعيالرنعث
هاالك بولغانلعقعنع كأرةتتعم .حىنكع اهلل تاظاال سذاليمان ظةلةيهعسساالمنع
ظذنعث بعلعملعك بولغانلعقع بعلةن مةدهعيةلعدع ؤة داؤذد ظةلةيهعسساالمنع
ظذنعث ظعجتعهاد قعلغانلعقع سةؤةبع بعلةن ظأزرىلىك هئسابلعدع.
مذزاهعم ظعبنع زذصةر مذنداق دةيدذ :ظأمةر ظعبنع ظابدذلظةزعز بعزضة:
«(قازعيدا تئصعلعشقا تئضعشلعك بولغان) بةش نةرسة بولذص ،ظةضةر ظذالرنعث
بعرع قازعدا تعصعلمعسا ،ظذنعثدا بعر كةمحعلعك تئصعلغان بولعدذ( .ظذ بةش
نةرسة) قازعينعث حىشةنحعلعك ،ظئغعر ـ بئسعق ،ظعصصةتلعك ،ظعرادعلعك،
بعلعملعك ؤة بعلعمدعن كأص سذظال سورايدعغان ظادةم بولذشع الزعم» دئضةن.
((( سىرة ساد  26ـ ظايةت.
((( سىرة ماظعدة  44ـ ظايةت.
((( سىرة ظةنبعيا  78ـ ظايةت ؤة  79ـ ظايةتنعث بعر قعسمع.
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ظعمام شافعظعينعث شاضعرتع ظةبذظةلع ظةلكعرابعسعي <ظةدابذلقةدا> دئضةن
ظةسعرعدة مذنداق دئدع« :مةن كعشعلةرنعث ظعحعدعن ظةث صةزعلةتلعك،
راستحعل ،بعلعملعك ،تةقؤادار ،قذرظاننع كأص ظوقذيدعغان ،قذرظاننعث كأصلعضةن
هأكىملعرعنع بعلعدعغان ،صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث سىننةتلعرعنع
بعلعدعغان ،ظذنعث كأص قعسمعنع يادقا بعلعدعغان ،ساهابعلةرنعث سأزلعرعنع
ياد ظالغان ،ظذالرنعث قايسع مةسعلعدة بعر صعكعرضة كةلضةنلعكعنع ؤة قايسع
مةسعلعدة ظعختعالصلعشعص قالغانلعقعنع بعلعدعغان ،تابعظعنلةرنعث ظعحعدعن
حعققان فعقهعشذناسالرنعث سأزلعرعنعث توغرعسعنع خاتاسعدعن ظايرعيااليدعغان،
بعرةر مةسعلعدة هأكىم حعقارماقحع بولسا قذرظان بعلةن هأكىم قعلعدعغان ،ظذ
مةسعلعنعث هأكمع قذرظاندا بولمعسا ،صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث سىننعتع
بعلةن هأكىم قعلعدعغان ،ظذ مةسعلعنعث هأكمع صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث
سىننعتعدة بولمعسا ،ساهابعلةرنعث بعرلعكع بعلةن هأكىم قعلعدعغان ،ظةضةر
ظذ هأكىم قعلماقحع بولغان مةسعلعدة ساهابعلةر (اهلل تاظاال ظذالردعن رازع
بولسذن!) ظعختعالصلعشعص قالغان بولسا ،ظذالرنعث ظعحعدعن سأزع قذرظانغا،
ظذنعثدعن قالسا سىننةتكة ،ظذنعثدعن قالسا كاتتا ساهابعلةرنعث صةتعؤالعرعغا
ظةث ظذيغذن كئلعدعغانالرنعث سأزع بعلةن هأكىم قعلعدعغان ،ظعلعملعكلةر
بعلةن كأص سأهبةت ظأتكىزعدعغان ؤة مةسلعهةتلعشعدعغان ،تعلعنع ،ضعلعنع
ؤة ظةؤرعتعنع (هارامدعن) ساقاليدعغان ،دةؤاضةرلةرنعث سأزلعرعنع ياخشع
حىشعنعدعغان ،ظةقعللعك ؤة هاؤايع ـ هةؤةستعن يعراق تذرذدعغان ظادةمنعث
قازعيلعققا ظةث اليعق ظادةم ظعكةنلعكعدة سةلةص ظالعملعرعنعث ظارعسعدا بعرةر
ظعختعالص بارلعقعنع هئح بعلمةيمةن .بعز يةر يىزعدة مةزكذر سىصةتلةرنعث
هةممعسع تئصعلعدعغان بعرةر كعشعنعث تئصعلمايدعغانلعقعنع بعلسةكمذ ،لئكعن
قازعيلعققا هةر زامان ،شذ ؤاقعتتعكع ظادةملةرنعث ظعحعدعن ظةث كامالةتكة
(((
يةتكةن ؤة ظةث صةزعلةتلعك كعشع تةلةص قعلعنعدذ.
دةؤانعث ؤة جعدةل ـ ماجرانعث تةرةصلعرع
قازعنعث ظالدعغا كئلعدعغان هةر بعر دةؤا ؤة جعدةل ـ ماجرانعث ظالتة
خعل تةرةصع بولعدذ:
((( «فةتهذلبارع» 13 ،ـ توم 146 ،ـ بةت.
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 1ـ هأكىم .هأكىم بولسا قازعنعث :مةن (بذ هأكىمنع) حعقاردعم ؤة
بذنعث بعلةن هأكىم قعلدعم ،ياكع مئنعث قارعشعمحة (بذ ظعشنعث هأكىمعنعث
مذنداق ظعكةنلعكع) ظعسصاتالندع ؤة ظاشكارا بولدع ،دئضةنضة ظوخشاش
قازعنعث ظئغعزعدعن حعققان سأزدذر .ظةمما قازعنعث ظعضعسع يوق كعحعك
بالعالرنع ظأيلةندىرىص قويغعنعغا ،يئتعملةرضة بعر نةرسة ظئلعص بةرضعنعضة
ياكع ظذنعث بعر نةرسعسعنع سئتعص بةرضعنعضة ،ياكع يةر ظعضعللعرعضة يةرنع
تةقسعم قعلعص بةرضعنعضة ظوخشاش ظعشلعرع ظذنعث شذ ظعشنعث ظأزعدعكع
هأكمع بولعدذ .اهلل تاظاال خالعسا بذ هةقتة ظالدعمعزدا توختذتذلذص ظأتعمعز.
 2ـ حعقعرعلغان هأكىم .بذ تأت قعسعم بولعدذ:
● صةقةت اهلل تاظاالنعث هةق ـ هوقذقعغا ظاالقعدار هأكىم .مةسعلةن:
(((
زعنانعث ؤة هاراق ظعحكةننعث جازاسعغا ظوخشاش.
● صةقةت بةندعنعث هةق ـ هوقذقعغا ظاالقعدار هأكىم .مةسعلةن:
(بعرسعنعث مال ـ مىلكعنع يئؤعلعشقا ظوخشاش).
● اهلل تاظاالنعث هةق ـ هوقذقع بعلةن بةندعنعث هةق ـ هوقذقع بعرلةشكةن،
ظةمما اهلل تاظاالنعث هةق ـ هوقذقع ظئغعر بئسعص كئتعدعغان ظعشالرغا ظاالقعدار
هأكىم .مةسعلةن :بوهتان حاصلعغان ،ياكع ظوغذرلذق قعلغان جعنايةتنعث
جازاسعغا ظوخشاش.
● اهلل تاظاالنعث هةق ـ هوقذقع بعلةن بةندعنعث هةق ـ هوقذقع بعرلةشكةن،
ظةمما بةندعنعث هةق ـ هوقذقع ظئغعر بئسعص كئتعدعغان ظعشالرغا ظاالقعدار
هأكىم .مةسعلةن :قعساس جازاسعغا ظوخشاش.
حعقعرعلغان هأكىمنعث ظئنعق بولذشع شةرتتذر.
 3ـ هأكىم حعقعرعلعص بئرعلعدعغان تةرةص .بذ تةرةص صةقةت اهلل تاظاالنعث
هةق ـ هوقذقعغا ؤة اهلل تاظاالنعث هةق ـ هوقذقع بعلةن بةندعنعث هةق ـ هوقذقع
بعرلةشكةن ،ظةمما اهلل تاظاالنعث هةق ـ هوقذقع ظئغعر بئسعص كئتعدعغان
ظعشالرغا ظاالقعدار هأكىملةردة شةرعظةتتذر( .يةنع بذ ظعشالردا دةؤاضةر تةرةص
((( اهلل تاظاالنعث هةق ـ هوقذقعدعن صايدعسع ياكع زعيعنع بعرةر ظادةمضة ظةمةس صىتىن خةلققا تئضعدعغان ظعشالر مةقسةت قعلعنعدذ.
مةسعلةن :هاراق ظعحكةن ظادةم ظالدعغا ظذحرعغان حوث ـ كعحعك ،قعرع ـ ياش هةممعسعنع تعلاليدذ .شذنعثدةك يةنة زعناخذرمذ بذ
ضىن بعرسعنعث ظايالع ياكع قعزع بعلةن زعنا قعلسا ،ظةتعسع باشقا بعرسعنعث ظايالع ياكع قعزع بعلةن زعنا قعلعدذ .شذثا زعنا قعلعش
ؤة هاراق ظعحعش اهلل تاظاالنعث هةق ـ هوقذقعغا تاجاؤذز قعلغانلعق هئسابلعنعدذ .ت.
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شةرعظةت بولعدذ) .لئكعن اهلل تاظاالنعث هةق ـ هوقذقعغا ظاالقعدار ظعشالردا
(قازعنعث ظالدعغا بئرعص) دةؤا قعلعشعشنعث هاجعتع يوق .ظةمما بذ تةرةص،
صةقةت بةندعنعث هةق ـ هوقذقعغا ؤة اهلل تاظاالنعث هةق ـ هوقذقع بعلةن بةندعنعث
هةق ـ هوقذقع بعرلةشكةن ،ظةمما بةندعنعث هةق ـ هوقذقع ظئغعر بئسعص
كئتعدعغان ظعشالرغا ظاالقعدار هأكىملةردة دةؤاضةردذر .دةؤاضةر بولسا ،دةؤا
قعلعشتعن ؤاز كةحسة دةؤا قعلعشقا مةجبذر قعلعنمايدعغان ظادةمدذر .دةؤاضةرضة
هأكىم حعقعرعلعص بئرعلعدعغان ؤاقتعدا ،ظذنعث ظأزعنعث ياكع ؤةكعلعضة ياكع
ؤةسعيةتلعرعنع ظورذنالشقا تالالنغان ظادعمعضة ،ياكع ظاتا ـ ظانعسعغا ظوخشاش
ظذنعثغا ظورذنباسار بولعدعغان بعر ظادةمنعث (هأكىم حعقعرعص بئرعلعدعغان
يةرضة) كئلعشع شةرتتذر.
 4ـ ظىستعدعن هأكىم حعقعرعلغان تةرةص .بذ ،مذظةييةن بعر ظادةم بولعدذ،
ياكع بعر نةححة كعشع بعر ظادةمنع ظألتىرؤئتعش ظىحىن شئرعك بولغاندا،
ظذالرنعث هةممعسعدعن قعساس ظئلعشقا هأكىم حعقعرعلغعنعغا ظوخشاش بعر
نةححة ظادةم بولعدذ.
 5هأكىم حعقعرعدعغان ظادةم .بذ ،ياكع مذسذلمان باشلعقتذر ياكع قازعدذر،
ياكع (بعر ظعش ظىحىن هأكىم حعقعرعش ظىحىن كعشعلةر تةرعصعدعن) تالالنغان
ظادةمدذر .ظادعل باشلعقنعث ؤة قازعنعث حعقارغان هأكىملعرع (قانداق ظعش بولسا
بولسذن شةرتسعز) ظعجرا قعلعنعدذ .ظةمما (بعر ظعش ظىحىن هأكىم حعقعرعش
ظىحىن كعشعلةر تةرعصعدعن) تالالنغان ظادةمنعث حعقارغان هأكىمعنعث ظعجرا
قعلعنعشع ظىحىن ظذنعث هأكىم حعقعرعشقا ساالهعيعتع توشقان ظادةم بولذشع ؤة
(هاراق ظعحكةنضة ؤة زعنا قعلغانغا ظوخشاش) ظعشالر ؤة قعساس هةققعدة هأكىم
حعقارماسلعقع شةرتتذر .اهلل تاظاال خالعسا بعز بذ هةقتة ظالدعمعزدا توختذتذلذص
ظأتعمعز.
 6ـ قازعنعث هأكىم حعقعرعش ظىحىن تذتقان يولع .بذ يول حعقعرعلغان
هأكىمضة قارعتا باشقا ـ باشقا بولعدذ .صةقةت بةندعلةرنعث هةق ـ هوقذقعغا
ظاالقعدار ظعشالردا بذ يول دةؤا ؤة صاكعتتعن ظعبارةتتذر .صاكعت بولسا هأججةتتذر
ياكع ظعقراردذر ياكع قةسةمدذر ياكع قةسةم ظعحعشتعن باش تارتعشتذر ياكع
قةسةم ظعحعشعشتذر ياكع هأكىم حعقارماقحع بولغان ظعشتا قازعنعث مةلذماتعنعث
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بولذشعدذر((( ،ياكع شةك قويمعغعدةك دةرعجعدة ظاالمةتنعث بولذشعدذر.
مةسعلةن :كعشعلةر بعر ظادةمنعث بعر قورذدعن قولعدا قانغا معلةنضةن صعحاق
تذتقان ،حعرايعدا قورقذنحعنعث ظةسعرع بار هالةتتة ناهايعتع تئز مئثعص حعقعص
كةتكةنلعكعنع كأرضةن ،ظاندعن ظذالر شذ ؤاقعتنعث ظأزعدة ظذ قورذغا كعرسة،
قورذدا بعر كعشعنعث بذغذزالنغان هالعتعدة ظألىك ياتقانلعقعنع ظذحراتقان ؤة
قورذدا حعقعص كةتكةن هئلعقع ظادةمدعن باشقا هئحكعم كأرىنمعضةن بولسا ،بذ
هالدا قورذدعن حعقعص كةتكةن هئلعقع ظادةم (قورذدعكع ظألىكنعث قاتعلع ،دةص
قارعلعص) سوراققا تارتعلعدذ .مانا بذ قورذدعن حعقعص كةتكةن ظادةمنعث قاتعل
ظعكةنلعكعنع كأرسعتعص بئرعدعغان ظئنعق ظاالمةتتذر .حىنكع بعرةر ظادةممذ
ظذنعث قاتعل ظعكةنلعكعدة شةك قعلمايدذ .ظألىك ياتقان كعشعنع (قورذدعن
حعقعص كةتكةن هئلعقع ظادةم ظةمةس) باشقا بعرسع بذغذزلعدع ،ظاندعن ظذ ظادةم
تامنعث ظىستعضة حعقعؤالدع ،ياكع ظذ كعشع ظأزعنع ظأزع بذغذزلعدع ،دةص قاراص
صةرز قعلعش بذ ،هئحكعم قذالق سالمايدعغان دةرعجعدة ظئهتعمالدعن ناهايعتع
يعراق بولغان بعر صةرةزدذر .حىنكع بذ صةرةزنعث هئحقانداق ظاساسع يوقتذر.
هةنةفعي ؤة شافعظعي مةزهةصعنعث ظعماملعرع بةندعلةرنعث هةق ـ هوقذقعغا
ظاالقعدار ظعشالردا حعقعرعلعدعغان هأكىمنعث توغرا بولذشع ؤة ظئتعبارغا
ظئلعنعشع ظىحىن توغرا دةؤا شةرتتذر ؤة بةندعلةرنعث هةق ـ هوقذقعغا ظاالقعدار
ظعشالردا حعقعرعلعدعغان هأكىم ظىحىن شةرعظةت ظئتعراص قعلعدعغان دةؤا الزعمدذر.
ظةضةر قازع ظىستعدة دةؤا بار بعر ظعشنعث هةقعقعتع ،تئشعدا كأرىنضعنعدةك
ظةمةسلعكعنع ؤة ظةمةلعيةتتة ظعككع دةؤاضةرنعث ظارعسعدا ظذ ظعش ظىستعدة
هئحقانداق بعر دةؤا ؤة جعدةل ـ ماجرانعث يوقلعقعنع بعلسة ،قازع بذ ظعش
ظىستعدعكع دةؤانع تعثشعمايدذ ،ظذ ظعش هةققعدة حعقعرعلغان هأكىم ظئتعبارغا
ظئلعنمايدذ ؤة بذنعثغا ظوخشاش ساختعلعق قولالنغان ظعشالر هةققعدة هأكىم
حعقعرعلعش ظىحىن هئلة ظعشلعتعش توغرا ظةمةس .ظةضةر قازع ظذ ظعشنعث
هةقعقعتعنع بعلمةي ظذنعث هةققعدة هأكىم حعقارغان بولسا ،بذ هالدا ظذنعث
حعقارغان هأكىمع ظعجرا قعلعنعدذ ؤة قازع (ظعشنعث هةقعقعتعنع) بعلمعضةنلعكع
(((
ظىحىن ظأزرىلىك ظادةم هئسابلعنعدذ.
((( مةسعلةن :بعر ظعش ظىستعدة ظعككع ظادةم دةؤا قعلعص كةلضةن ؤة هةر ظعككعسعنعث قولعدا صاكعت بولمعغان ،ظةمما ظذ ظعش هةققعدة
قازعنعث تولذق خةؤعرع بولغان بولسا ،قازع ظذ ظعش ظىستعدة حعقعرعدعغان هأكىمعنع ظأزعنعث ظذ ظعش هةققعدعكع بعلعدعغان خةؤعرعضة
ظاساسلعنعص تذرذصال حعقارسا بولعدذ .ت.
((( «رةددذلمذهتار» 4 ،ـ توم 298 ،ـ بةت.
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قازعيلعققا اليعق بولعدعغان ظادةمدة تئصعلعشقا تئضعشلعك ظعشالر
بعر ظادةمنعث قازعلعقعنعث ؤة قازع بولذص بولغاندعن كئيعن حعقارغان
هأكىمعنعث توغرا بولذشع ظىحىن ظذ ظادةمدة تأؤةندعكع شةرتلةرنعث تئصعلعشع
الزعم بولعدذ:
 1ـ ظذ ظادةم مذسذلمان بولذشع الزعم.
 2ـ ظةقلع ـ هذشع جايعدا بولغان ظادةم بولذشع الزعم.
 3ـ باالغةتكة يةتكةن بولذشع الزعم.
 4ـ هأر ظادةم بولذشع الزعم.
 5ـ كأزع كأرمةيدعغان كأر ظادةم بولماسلعقع الزعم.
 6ـ بذرذن بعرةرسعضة بوهتان حاصلعغانلعقع ظىحىن بوهتان جازاسع
بئرعلمعضةن بولذشع الزعم.
بذ شةرتلةر مذسذلمان ظادةمنعث ظىستعدعن ضذؤاهلعق بئرعدعغان بعر
ظادةمدة تئصعلعش الزعم بولغان شةرتلةردذر .شذثا بذ شةرتلةر <ضذؤاهلعق
شةرتلعرع> دةص ظاتعلعدذ.
شذنعث ظىحىن بعر ظادةمنعث هةتتا ظذنعثدا ضذؤاهلعق شةرتلعرع (يةنع
مةزكذر شةرتلةر) تولذقالنماي تذرذص قازعيلعق مةنسعصعضة ظولتذرذشع توغرا
ظةمةس .حىنكع قازعيلعقنعث هأكمع ضذؤاهلعق بئرعش هأكمعدعن حعقعرعلعدذ.
يةنع بعر مذسذلمان ظىحىن ضذؤاهلعق بئرعشكة شةرتع توشقان ظادةمنعث
قازعيلعققا شةرتع توشعدذ .ضذؤاهلعق بئرعدعغان ظادةمدة تئصعلعش شةرت
قعلعنغان نةرسعلةر قازع بولعدعغان ظادةمدعمذ تئصعلعش شةرتتذر .صاسعق
ظادةمنعثمذ قازعيلعققا تةيعن قعلعنعشع توغرعدذر .لئكعن ظذنعث قازعيلعققا
تةيعن قعلعنماسلعقع ياخشعدذر .حىنكع ظذ ،صاسعق ظادةم بولغانلعقع
ظىحىن ظذنعثغا ظعشةنح قعلغعلع بولمايدذ .بذ ،ظىح ظعمامنعث (يةنع ظعمام
ظةبذهةنعفة ،ظعمام ظةبذيىسىف ؤة ظعمام مذهةممةد قاتارلعقالرنعث) كأز
قارعشعدذر .بذقاراشنع ظعمام تةهاؤعي توغرا قاراشتذر ،دئدع .ظعمام ظةلظةينعي
(اهلل تاظاال ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!)« :بولذصمذ هازعرقع زاماندا صةتعؤا بذ
قاراش بعلةن بئرعلعشع الزعم» دئدع .يةنع صاسعق ظادةمنعث ضذؤاهلعقع قوبذل
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قعلعنماسلعقع ياخشعدذر .حىنكع اهلل تاظاال مذنداق دئدع» :ظع مأمعنلةر! ظةضةر
سعلةرضة بعر صاسعق ظادةم بعرةر خةؤةر ظئلعص كةلسة( ،ظعشنعث هةقعقعتعنع)
بعلمةستعن بعرةر قةؤمنع رةنجعتعص قويذص ،قعلمعشعثالرغا صذشايمان قعلعص
قالماسلعقعثالر ظىحىن( ،ظذ خةؤةرنع) ظئنعقالص كأرىثالر(((«
س :بعر ظادةمنعث قازع بولذشع ظىحىن ظذنعث ظعجتعهاد قعالاليدعغان
ظالعم بولذشع شةرتمذ؟
ج :توغرا دةص قارالغان قاراش بولسا ،هةر ؤاقعت ؤة هةر شةهةردة ظعجتعهاد
قعلعش دةرعجعسعضة يةتكةن ظادةمنعث تئصعلعشع قعيعن بولغانلعقع ظىحىن
قازع بولعدعغان ظادةمنعث ظعجتعهاد قعلعش دةرعجعسعضة يةتكةن ظادةم بولذشع
(يذقعرعدا بايان قعلعص ظأتىلضةن شةرتلةرضة ظوخشاش ظاساسعي شةرتلةردعن
(((
ظةمةس ظذ صةقةت) تئصعلعشع ياخشع بولعدعغان شةرتلةرنعث قاتارعدعندذر.
(ظعسالم دألعتع بعلةن كئلعشعم تىزىص ظعسالم دألعتعدة) ياشايدعغان
كاصعرالرنعث ظارعسعدا هأكىم حعقعرعش ظىحىن كاصعر بعر ظادةمنع قازعيلعققا
تةيعن قعلعش توغرعدذر .مانا بذ بعزضة مةيلع دذرذزعي بولسذن ،مةيلع
خعرعستعيان بولسذن ،دذرذز شةهرعدة تةيعن قعلعنغان قازعنعث هأكمعنع
بايان قعلعص بئرعدذ .قازع مةيلع دذرذزعي بولسذن ،مةيلع خعرعستعيان
بولسذن ،ظذنعث مذسذلمان بعر ظادةمنعث ظىستعدعن حعقارغان هأكىمع قوبذل
قعلعنمايدذ .حىنكع دذرذزعي ظأزعنع مذسذلمان ،دةص ظاتعسعمذ خذددع مذناصعققا
ؤة زعندعققا ظوخشاش دعنع يوق بعر ظادةمدذر< .ظةلخةيرعية> دئضةن كعتابتا
دذرذزعي بعر ظادةمنعث مذسذلماننعث ظىستعدعن بةرضةن ضذؤاهلعقعنعث قوبذل
قعلعنمايدعغانلعقع هةققعدة صةتعؤا بئرعلضةن .كىحلىك دةص قارالغان رعؤايةتكة
ظاساسةن دذرذزعي بعر قازعنعث خعرعستعياننعث ظىستعدعن حعقارغان هأكىمع،
ياكع خعرعستعيان بعر قازعنعث دذرذزعي ظادةمنعث ظىستعدعن حعقارغان هأكىمع
(((
قوبذل قعلعنعدذ.
ظايال كعشعنعث (هاراق ظعحكةنضة ؤة زعنا قعلغانغا ظوخشاش) ظعشالردعن
ؤة قعساستعن باشقا هةممة نةرسعدة قازعلعق قعلعشع توغرعدذر .ظةمما ظذنعث
(هاراق ظعحكةنضة ؤة زعنا قعلغانغا ظوخشاش) ظعشالردا ؤة قعساستا قازعلعق
((( سىرة هأجعرات  6ـ ظايةت.
((( «ظةلهعداية» 3 ،ـ توم 101 ،ـ بةت.
((( «رةددذلمذهتار» 4 ،ـ توم 299 ،ـ بةت.
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قعلعشع توغرا ظةمةس .حىنكع ظايال كعشعنعث (هاراق ظعحكةنضة ؤة زعنا
قعلغانغا ظوخشاش) ظعشالر ؤة قعساس هةققعدة بةرضةن ضذؤاهلعقع قوبذل
قعلعنمايدذ .بعز بذ هةقتة اهلل تاظاال خالعسا ظالدعمعزدا توختذتذلذص ظأتعمعز.
قازعيلعققا تةيعن قعلعنعشنعث هأكمع
كعشعلةرضة زذلذم قعلعص قاالرمعكعن ،دةص ظةندعشة قعلعنعدعغان
ظادةمنع قازعيلعققا تةيعن قعلعش هارامغا يئقعن مةكرذهتذر .ظةضةر ظذ
ظادةمنعث حعقارغان هأكىملعرعدة كعشعلةرضة زذلذم قعلعص قئلعشع كىحلىك
ظئهتعمال بولسا ،ظذنعث قازعيلعققا تةيعن قعلعنعشع هارامدذر .دةؤاضةرالرنعث
دةؤاسعنع ياخشع ظاثلعيالماي قاالرمعكعم ،ياكع هةقنع (قورقماستعن)
سأزلةشتعن ؤة صارة ظالماسلعقتعن ظعبارةت قازعيلعقنعث مةجبذرعيةتلعرعنع
ظادا قعاللماي قاالرمعكعم ،دةص ظأزعدعن ظةندعشة قعلعدعغان ظادةمنعث قازع
بولذشع مةكرذهتذر .ظةضةر بعر ظادةمنعث قازعيلعققا شةرتع توشسا ،ياكع ظذ
ظادةم (هأكىم حعقعرعش جةريانعدا كعشعلةرضة زذلذم قعلعص سالماسلعقعدعن)
خاتعرجةم بولسا ،ظذ ظادةمنعث قازع بولذشع مةكرذه ظةمةستذر.
س :ظةضةر بعر ظادةمنعث قازعيلعققا شةرتع توشذص (قازعيلعق ؤةزعصعسع)
ظذنعث ظىستعضة يىكلعنعص قالغان ؤة بذ ؤةزعصعنع ظىستعضة ظئلعشتعن باش
تارتقان بولسا ،ظذ ظادةم بذ ؤةزعصعنع قوبذل قعلعص ظىستعضة ظئلعشقا مةجبذر
قعلعنامدذ؟
ج :كىحلىك كأز قاراشقا ظاساسةن :ظذ ظادةم بذ ؤةزعصعنع قوبذل قعلعص
ظىستعضة ظئلعشقا مةجبذر قعلعنعدذ .لئكعن <ظةلظعختعيار> دئضةن ظةسةرنعث
ظاصتورع« :قازعيلعققا شةرتع توشذص (قازعيلعق ؤةزعصعسع) ظىستعضة
يىكلعنعص قالغان ظادةمنعث قازعيلعق قعلعشع صةرزدذر .ظةضةر ظذ ظادةم بذ
ؤةزعصعنع ظىستعضة ظئلعشتعن باش تارتسا ،ظذ ظادةم بذ ؤةزعصعنع قوبذل قعلعص
ظىستعضة ظئلعشقا مةجبذر قعلعنمايدذ» دةص بايان قعلدع.
بذ يةردة شذنع بايان قعلعص ظأتىشكة توغرا كئلعدذكع ،ظعمام ظةبذهةنعفة
(اهلل تةظاال ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!) ظىح قئتعم قازع بولذشقا دةؤةت
قعلعنسعمذ قازع بولذشقا ظذنعمعدع .هةتتا ظذ هةر قئتعمدا  30قامحا ظذرذلدع.
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ظذ ظىحىنحع قئتعم قازع بولذشقا دةؤةت قعلعنغان ؤاقتعدا ،مةن شاضعرتلعرعم
بعلةن مةسلعهةت قعلعص (جاؤابعنع بئرةي دةص) كئلعص ظةبذيىسىفكة
مةسلعهةت سالدع .ظةبذيىسىف (اهلل تاظاال ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!) ظعمام
ظةبذهةنعفةضة« :ظةضةر قازع بولساث كعشعلةرضة كأص صايدا يةتكىزةتتعث»
دئدع .شذنعث بعلةن ظعمام ظةبذهةنعفة (اهلل تةظاال ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!)
ظةبذيىسىفكة غةزةب بعلةن قاراص« :مةن خذددع بعر قازعنعث ظورنعدا تذرذص
سئنع دئثعزدعن سذ ظىزىص ظأتىشكة بذيرذسام ،سةن شذنداق قعالالمسةن؟»
دئدع.
ظعمام مذهةممةدمذ قازع بولذشقا دةؤةت قعلعندع .ظذ قازع بولذشنع
قوبذل قعلمعغان ظعدع( .تذرمعضة) سوالص قويذلدع ؤة ظاخعرع قازع بولذشنع
مةجبذرعي هالدا قوبذل قعلغان.
قازع بولذشقا شةرتع توشمعغان ظادةمنعث قازعيلعق ؤةزعصعسعنع ظىستعضة
ظئلعشع شةك يوق هارامدذر .حىنكع ظعمام ظةبذداؤذد بذرةيدعنعث دادعسعدعن
صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ« :قازع
(يةنع كعشعلةرنعث ظارعسعدا هأكىم حعقعرعدعغان ظادةم) ظىح تىرلىك بولعدذ:
ظعككع تىرلىك قازع دوزاختا ؤة بعر تىرلىك قازع جةننةتتة بولعدذ .هةقعقةتنع
تونذص يئتعص ظذ بويعحة هأكىم قعلغان ظادةم جةننةتتة بولعدذ .هةقعقةتنع
تونذص يةتكةن ،ظةمما ظذ بويعحة هأكىم قعلماي هأكىم قعلغاندا زذلذم قعلغان
ظادةم دوزاختا بولعدذ( .يةنة) هةقعقةتنع بعلمعضةن ؤة نادانلعقع بعلةن كعشعلةر
ظارعسعدا هأكىم حعقارغان ظادةم دوزاختا بولعدذ».
بعر ظادةم قازعيلعق مةنسعصعنع كأثلعدة ياكع تعلعدا تةلةص قعلمايدذ.
حىنكع مةنسةص ظذنع تةلةص قعلغان ظادةمضة بئرعلمةيدذ .بذ هةقتة ظعمام
ظةبذداؤذد ،تعرمعزعي ؤة ظعبنع ماجة قاتارلعقالر ظةنةس (اهلل تاظاال ظذنعثدعن
رازع بولسذن!) دعن صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث مذنداق دئضةنلعكعنع
رعؤايةت قعلعدذ« :كعمكع قازعيلعقنع تةلةص قعلعص (ظئرعشسة) ،قازعيلعق
ظذنعث ظأزعضة يىكلعنعدذ (يةنع ظذ ،اهلل تاظاالنعث ياردعمعضة ظئرعشةلمةيدذ).
كعمكع مةجبذرعي هالدا قازعيلعق (مةنسعصعضة ظولتذرغذزذص قويذلسا)،
ظذنعثغا ظذنع هةقكة باشالص قويعدعغان صةرعشتة حىشعدذ».
بذ هةقتة ظعمام بذخارع (اهلل تاظاال ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!) ظابدذرراهمان
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ظعبنع سةمذرةضة صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤايةت
قعلعدذ« :ظع ظابدذراهمان ظعبنع سةمذرة! هوقذقدار بولذشنع تةلةص قعلمعغعن.
حىنكع سةن هوقذق تةلةص قعلعص هوقذقدار قعلعنساث ،بارلعق ظعشعث ظأزةثضة
قالعدذ (اهلل ياردةم قعلمايدذ) .ظةضةر سةن هوقذق تةلةص قعلماستعن هوقذقدار
قعلعنساث ،اهلل تةرعصعدعن ياردةم بئرعلعسةن».
ظةضةر (بعر شةهةردة) قازعيلعق مةنسعصعضة شةرتع توشقان بعر ظادةمدعن
باشقا ظادةم بولمعسا ،مذسذلمانالرنعث هةق ـ هوقذقعنع ساقالص قئلعش ؤة
زالعمالرنعث زذلذم قعلعشعنعث ظالدعنع ظئلعش ظىحىن ظذ ظادةمضة (قازعيلعق
ظأز ظعختعيارع بعلةن كةلمعسة) قازعيلعق مةنسعصعنع تةلةص قعلعش صةرز
بولعدذ .يىسىف ظةلةيهعسساالم بذ هةقتة ظذ ظادةم ظىحىن ياخشع ظىلضعدذر.
يىسىف ظةلةيهعسساالم مذنداق دئضةن ظعدع«» :مئنع (معسعر) زئمعنعنعث
خةزعنعلعرعنع باشقذرذرذشقا قويغعن ،مةن هةقعقةتةن (ظذنع باشقذرذش
يوللعرعنع) بعلعدعغان ،ظوبدان ساقلعيااليدعغان ظادةممةن»(((«
ظذ ظادةم باشلعقتعن ظأزعنع قازع قعلعص قويذشنع تةلةص قعلعش بعلةن
ظىستعدعكع صةرزنع ظادا قعلغان بولعدذ .ظةضةر باشلعق ظذنع قازع بولذشتعن
حةكلعسة ،بذ هالدا باشلعق ضذناهكار بولعدذ .حىنكع باشلعق ظةضةر
قازعيلعققا ظةث هةقلعق ظادةمنع قازعيلعقتعن حةكلةص قويذص ظذنعث ظورنعغا
باشقا بعرسعنع قازع قعلسا ،اهلل تاظاالغا ،صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمغا ؤة
مذسذلمانالرغا خعيانةت قعلغان هئسابلعنعدذ .ظعبنع ظابباس (اهلل تاظاال
ظذنعثدعن رازع بولسذن!) بذ هةقتة صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث مذنداق
دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ« :كعمكع بعر ضذرذص ظادةمنعث ظعحعدعن بعر
ظادةمنع ظةمةلدار قعلغان ؤة ظذ ضذرذصنعث ظعحعدة اهلل تاظاالنع ظةمةلدار بولغان
هئلعقع ظادةمدعن ياخشعراق رازع قعلعدعغان باشقا ظادةم بار بولسا( ،ظذ
ظادةمنع ظةمةلدار قعلغان) كعشع اهلل تاظاالغا ،صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمغا ؤة
(((
مأمعنلةرضة خعيانةت قعلغان بولعدذ».
بعر ظادةمنعث ،كاصعر بولسعمذ ظادعل ياكع زالعم باشلعق تةرعصعدعن قازعيلعققا
تةيعن قعلعنعشع توغرعدذر .ظةمما ظذ باشلعق ظذ ظادةمنع هةق بعلةن هأكىم
قعلعشتعن حةكلعسة ،بذ هالدا ظذنعث قازعيلعقنع قوبذل قعلعشع هارامدذر.
((( سىرة يذسذف  55ـ ظايةت.
((( بذ هةدعسنع هاكعم رعؤايةت قعلدع ؤة بذ توغرذلذق دةرعجعسعضة يةتكةن هةدعستذر ،دئدع.
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قازعيدا تئصعلعش الزعم بولغان ظةدةبلةر
بعز يذقعرعدا قازعدا تئصعلعش الزعم بولغان بةزع ظةدةب ـ ظةخالقالرنع بايان
قعلعص ظأتتذق .قازعيلعق مةنسعصع ناهايعتع مذهعم بعر مةنسةص بولغانلعقع
ظىحىن بعز بذ يةردة قازعدا تئصعلعش الزعم بولغان ظةدةب ـ ظةخالقالرنعث قالغان
قعسعملعرعنع بايان قعلعص ظأتمةكحعمعز.
قازعنعث هةدعية قوبذل قعلعشع توغرا ظةمةس .حىنكع بذ هةقتة ظةبذهةمعد
ظةسساظعدعي (اهلل تاظاال ظذنعثدعن رازع بولسذن!) مذنداق دئدع :صةيغةمبةر
ظةلةيهعسساالم ظةسةد جةمةتعدعن ظعبنع ظذتبعية دةيدعغان بعر كعشعنع زاكات
يعغعشقا تةيعنلعدع .ظذ كعشع (زاكات يعغعشتعن قايتعص كةلضةندة)« :مانا
ماؤذ يعغعلغان زاكات بولسا سعلةرنعث ،بذ بولسا ماثا هةدعية قعلعنغعنع»
دئدع .شذنعث بعلةن صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم مذنبةرضة حعقعص اهلل غا
هةمدذسانا ظئيتتع .ظاندعن» :قانداق ظعش؟ بعز بعر ظادةمنع ظعش ظىحىن
(بعر يةرضة) ظةؤةتعمعز .ظذ كئلعص :ماؤذ سعلةرنعث ؤة بذ ماثا قعلعنغان
هةدعية دةيدذ( .ظةضةر ظذنعثغا هةدعية قعلعنغعنع راست بولسا) ظاتعسعنعث
ياكع ظانعسعنعث ظأيعدة ظولتذرذص باقسذن ،ظذنعثغا هةدعية كئلةمدعكعن؟ اهلل
نعث نامع بعلةن قةسةم قعلعمةنكع ،سعلةردعن بعرعثالر ،باشقعالردعن بعرةر
نةرسعنع ناهةق ظئلعؤالمعسذن ،ظةضةر شذنداق قعلسا قعيامةتتة ظذ نةرسعلةرنع
بوينعدا كأتىرضةن هالدا اهلل غا ظذحرعشعدذ .ظةضةر (ظئلعؤالغان ظذ نةرسة)
تأضة بولسا قاتتعق حعقعرغان ،كاال بولسا مأرةؤاتقان ،قويسا بولسا مةرةؤاتقان
هالدا كئلعدذ» دئدع .ظاندعن ظذ ظعككع قولعنع ظعضعز كأتىرىص ظىح قئتعم:
«ظاضاه بولذثالر! مةن يةتكىزدعممذ؟» دئدع .صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم ظعككع
(((
قولعنع كأتىرضةندة ،بعز ظذنعث قولتذقعنعث ظئقعنع كأرىص قالدذق.
قازع صةقةت باشلعقنعث ،ياكع ظارعلعقعدا نعكاه حىشمةيدعغان ظذرذق
ـ تذغقانلعرعنعث بةرضةن هةدعيةسعنع قوبذل قعلسا بولعدذ .شذنعثدةك ظذ
يةنة ظذنعثغا قازع بولذشتعن ظعلضعرعمذ هةدعية بةرضةن ظادةمنعث بةرضةن
هةدعيةسعنع قوبذل قعلسا بولعدذ .قازعنعث بذ ظادةمنعث هةدعيةسعنع قوبذل
قعلعش ظىحىن ظذ ظادةمنعث (باشقا بعرسع بعلةن) قازعنعث ظالدعغا كئلعدعغان
((( بذ هةدعسنع ظعمام بذخارع ؤة ظعمام مذسلعم رعؤايةت قعلغان.
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بعر دةؤاسع بولماسلعقع ؤة هةدعيةنعث بذرذنقع هةدعيةلةردعن ظارتذق
بولماسلعقع شةرتتذر.
قازع صةقةت ظذنعث ظىحىنال ظورذنالشتذرذلغان ،ظةضةر ظذ كةلمعسة،
ظورذنالشتذرذلمايدعغان خذسذسعي دةؤةتلةرنع قوبذل قعلماسلعقع الزعم.
دةؤةتنعث هأكمعمذ خذددع هةدعيةنعث هأكمعضة ظوخشاش .ظةضةر دةؤةت
(خذسذسعي بولماي) ظومذمعي بولسعمذ دةؤاضةرنعث دةؤعتعنع قوبذل قعلماسلعقع
الزعم .حىنكع (كئيعن قازعغا) بعرةر تأهمةت حاصلعنعص قئلعشع مذمكعن.
كئسةل ياتقان بعر ظادةمنعث قازعنعث ظالدعغا بارعدعغان بعرةر دةؤاسع
بولمعسا ،قازع ظذ ظادةمنعث كئسعلعنع يوقالص بارسا بولعدذ.
قازعنعث هأكىم حعقعرعدعغان ظورذندا ،ظعككع دةؤاضةرنعث ظارعسعدا
ظولتذرذشتا ،قاراشتا ؤة ظعشارةت قعلعشتا ظوص ظوخشاش مذظامعلة قعلعشع
الزعم .بذ هةقتة ظذممذسةلعمة صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث مذنداق
دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ« :مذسذلمانالرنعث ظارعسعدا هأكىم قعلعشقا
تةيعن قعلعنغان ظادةم ،ظذالرغا ظولتذرذشتا ،ظعشارةت قعلعشتا ؤة قاراشتا ظوص
ظوخشاش مذظامعلة قعلسذن .دةؤاضةرلةرنعث بعرعضة يةنة بعرسعضة قارعغاندا
ظاؤازعنع ظىستىن كأتةرمعسذن» بذ هةدعسنع تةبرانعي ،دارع قذتنعي ؤة
ظعسهاق ظعبنع راهعؤعية قاتارلعقالر رعؤايةت قعلدع .ظةمما ظالعمالر بذ هةدعسكة
توغرذلذق دةرعجعسعضة يةتمعضةن هةدعس ،دةص باها بةردع .ظالعمالر بذ هةدعسكة
شذنداق باها بةرضةن بولسعمذ ،لئكعن هةدعس ظأز ظعحعضة ظالغان مةزمذن
ؤة مةناالرنعث توغرعلعقع ظالعمالرنعث بعرلعكع بعلةن ظعسصاتالنغاندذر .هةم
بذ هةدعسنعث رعؤايةت قعلعنعش يوللعرع بعردعن حعق بولغانلعقع ظىحىن ظذ
(((
هةدعسنعث توغرذلذق دةرعجعسعضة يةتمعضةنلعكعضة قاراص كئتعلمةيدذ.
قازع دةؤاضةرالرنعث بعرعضة مةخصعي ضةص قعلعشتعن ياكع ظعشارةت
قعلعشتعن ياكع ظاؤازعنع كأتىرىص ضةص قعلعشتعن ياكع حعرايعغا قاراص
كىلىشتعن ،ياكع ظذنعث ظىحىن ظورنعدعن تذرذشتعن ساقلعنعشع الزعم .حىنكع
ظأمةر ظعبنع خةتتاب (اهلل تاظاال ظذنعثدعن رازع بولسذن!) بةسرانعث ؤالعسع
ظةبذمذسا ظةلظةشظةرعي (اهلل تاظاال ظذنعثدعن رازع بولسذن!) ضة ظةؤةتكةن خئتعدة
مذنداق يازغان ظعدع« :مةقسةتكة كةلسةك( ،كعشعلةرنعث ظارعسعدا يىزبةرضةن
((( «ظعظالظذسسىنةن» 15 ،ـ توم 95 ،ـ بةت.
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ظعشالر هةققعدة) هأكىم حعقعرعش مذستةهكةم شةكعلدة يولغا قويذلغان
بعر بةلضعلعمعدذر ؤة يولدذر .شذثا سئنعث ظالدعثغا كةلضةن (مةسعلعنع)
ياخشع حىشةنضعن .حىنكع ظعجرا قعلعنعشع يوق تذرذص سأزلةنضةن هةق
ضةص صايدعسعزدذر .كعشعلةرضة ظولتذرذشتا ،قاراشتا ؤة يىرىش ـ تىرىشتة ظوص
ظوخشاش مذظامعلة قعلغعن .هةتتا يىزلىك ظادةم سئنع (صارة بةرسةم قارشع
ظادعمعمضة) زذلذم قعلعص بعرةرمعكعن ،دةص تةمة قعلعص قالمعسذن ؤة ظاجعز
(((
ظادةم سئنع زذلذم قعالرمعكعن ،دةص قورقذص كةتمعسذن».
قازع بعر ظادةمدعن كئلعدعغان صايدعدعن ياكع بعر ظادةم بعلةن بولغان
ظذرذق ـ تذغقانحعلعقتعن ،ياكع بعر ظادةم بعلةن ظارعسعدا بولغان ظأح ـ
ظاداؤةتتعن تةسعرلعنعص كةتمةسلعكع الزعم .حىنكع اهلل تاظاال مذنداق دئدع:
»ظع مأمعنلةر! اهلل نعث (هةقلعرعنع) ظادا قعلعشقا تعرعشعثالر ،ظادعللعق
بعلةن ضذؤاهلعق بئرعثالر ،بعرةر قةؤمضة بولغان ظأحمةنلعكعثالر (ظذالرغا)
ظادعل بولماسلعقعثالرغا سةؤةب بولمعسذن( ،دىشمعنعثالرغا) ظادعل بولذثالر،
بذ (يةنع ظذالرغا ظأحمةن تذرذص ظادعل بولذشذثالر) تةقؤادارلعققا ظةث يئقعندذر،
اهلل دعن قورقذثالر ،اهلل هةقعقةتةن قعلمعشلعرعثالردعن خةؤةرداردذر(((«
»ظع مأمعنلةر! خذدالعق ظىحىن ضذؤاهلعق بئرعشتة ،ظأزةثالرنعث ؤة ظاتا
 ظاناثالرنعث ياكع تذغقانلعرعثالرنعث زعيعنعغا (ضذؤاهلعق بئرعشكة)توغرا كةلضةن تةقدعردعمذ ،ظادالةتنع بةرصا قعلعشقا تعرعشعثالر( ،ضذؤاهلعق
بئرعلضىحع) باي بولسا (ظذنعثغا رعظاية قعلماستعن) ،ياكع صئقعر بولسا
(ظذنعثغا ظعح ظاغرعتماستعن) هامان ظادعل ضذؤاه بولذثالر ،اهلل سعلةردعن
ظذالرغا يئقعندذر (يةنع ظذالرنعث مةنصةظعتعنعث نئمعدة بولعدعغانلعقعنع ظوبدان
بعلعدذ) ،نةصسع خاهعشعثالرغا ظةضعشعص (هةقعقةتتعن) بذرذلذص كةتمةثالر.
ظةضةر تعلعثالرنع تولغذساثالر (يةنع ضذؤاهلعقتعكع صاكعتنع بذرمعلعساثالر)،
ياكع ضذؤاهلعقتعن باش تارتساثالر ،مذنداقتا اهلل هةقعقةتةن سعلةرنعث
قعلمعشعثالردعن خةؤةردار بولذص تذرغذحعدذر(((«
بعز يذقعرعدا مذنداق دةص ظأتتذق :هةسةن (اهلل تاظاال ظذنعثغا رةهمةت
قعلسذن!) :اهلل تاظاال (كعشعلةرنعث ظعحعدة) هأكىم حعقعردعغانالردعن نةصسع
((( بذ ظةسةرنع دارع قذتنعي رعؤايةت قعلغان.
((( سىرة ماظعدة  8ـ ظايةت.
((( سىرة نعسا  135ـ ظايةت.
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خاهعشقا ظةضةشمةسلعككة ،كعشعلةردعن قورقماسلعققا ؤة اهلل تاظاالنعث
ظايةتلعرعنع ظاز صذلغا ساتماسلعققا ؤةدة ظالدع ،ظاندعن ظذ بذ هةقتة كةلضةن
اهلل تاظاالنعث بذ ظايةتلعرعنع ظوقذدع» :ظع داؤذد! سئنع بعز هةقعقةتةن
يةر يىزعدة خةلعصة قعلدذق ،كعشعلةرنعث ظارعسعدا ظادعللعق بعلةن هأكىم
حعقارغعن ،نةصسع خاهعشقا ظةضةشمعضعنكع ،ظذ سئنع اللةنعث يولعدعن
ظازدذرعدذ ،اللةنعث يولعدعن ظازغانالر هئساب كىنع (يةنع قعيامةت كىنع) نع
ظذنتذغانلعقلعرع ظىحىن هةقعقةتةن قاتتعق ظازابقا دذحار بولعدذ(((«
شذنعثدةك يةنة قازعنعث بعر ظادةمضة ،ظذنعث يىز ـ ظابرويلذق ياكع باي،
ياكع ظةمةلدار ظادةم بولغانلعقعغا ظئتعبار بئرعص كةتمةسلعكع الزعم .حىنكع
هةممة ظادةم اهلل تاظاالنعث قانذنع ظالدعدا ظوص ظوخشاشتذر .ظعسالم دعنعنعث
قانذنلعرعدا خذددع ظعنسانالر تةرعصعدعن تىزىلضةن قانذندا بولغعنعدةك بةزع
ظةمةلدارالرنع ؤة قانذن ظادةملعرعنع (ظذالر جعنايةت ظأتكىزضةن تةقدعردعمذ
ظذالرنعث جازالعنعشعدعن) قوغدايدعغان قانذن يوق .شذنعثدةك يةنة ظعسالم
دعنعنعث قانذنلعرع ظعحعدة ،كعشعلةرنع تىرضة ظايرعص مذظامعلة قعلعدعغان
قانذنمذ هةم يوق .حىنكع ظعنسانالرنعث ظةسلع يعلتعزع بعردذر .شذثا ظذالر
قانذن ظالدعدعمذ ظوخشاشتذر .هئحبعر ظادةمنعث اهلل تاظاالنعث قانذنع بعلةن
هأكىم قعلعدعغان قازعغا كىح ظعشلعتعص ظذنع كعشعلةرنعث ظارعسعدا ظادعللعق
قعلماسلعققا مةجبذرالش هةققع يوق .هئحبعر ظادةمنعث قازعغا بئسعم
ظعشلعتعشع توغرا ظةمةس .حىنكع قازع اهلل تاظاالنعث يولغا قويذص بةرضةن
هأكىملعرع بعلةن هأكىم قعلعدذ .قازعيلعق ؤة قازعخانا (بعرةر ظورضانغا
باغلعنعص قالعدعغان ظةمةس) ظايرعم مذستةقعل بعر ظورذندذر .ظعسالم
دعنعدا قازعنعث هةتتا خةلقنعث بعرةرسع ظىستعدعن شعكايةت ظئيتعص كةلضةن
خةلعصعنعث ظىستعدعن هأكىم حعقعرعش هوقذقع بار .ظعسالم قازعيلعقعنعث
تارعخع قازعالرنعث خةلعصعلةرنعث ظىستعدعن هأكىم حعقارغانلعق هادعسعلةر
بعلةن توشذص كةتكةندذر.
ظعمام ظةبذيىسىف (اهلل تاظاال ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!) قازعيلعق بعلةن
مةشهذردذر .كعشعلةر ظذنعث ظألعدعغان ؤاقتعدا« :ظع اهلل! شةكسعز سةن
مئنعث صةقةت رةشعد(((بعلةن بعر خعرعستعياننعث دةؤاسعدعن باشقا هئحبعر
((( سىرة ساد  26ـ ظايةت.
((( بذ ظادةم هارذن رةشعد بولذشع مذمكعن.
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دةؤادا هةتتا دعلعمدة بولسعمذ بعر ظادةمضة يان باسمعغانلعقعمنع بعلعسةن.
مةن صةقةت رةشعد بعلةن خعرعستعياننعث دةؤاسعدا ،ظذ ظعككعسعنعث ظارعسعدا
ظوخشاش مذظامعلة قعلمعدعم ،ظذ دةؤادا مةن (هأكىمنع) رةشعدنعث زعيعنع
(((
ظىحىن حعقاردعم» دةص يعغالص كةتكةنلعكعنع بايان قعلعشعدذ.
<رةددذلمذهتار> دئضةن ظةسةرنعث ظاصتورع ظعمام ظةبذيىسىفنعث مةزكذر
سأزعضة ظةضةشتىرىص مذنداق دئدع« :قازع هأكىمنع يئقعنعنعث زعيعنعغا
حعقعرعدذ».
قازع ظعككع دةؤاضةرنعث بعرعضة يةنة بعرع حىشىنةلمةيدعغان تعل بعلةن
ضةص قعلمايدذ .قازع بالعسعغا ياكع نةؤرعسعضة ياكع دادعسعغا ياكع حوث
دادعسعغا ياكع ظايالعغا ياكع ؤةكعلعضة ،ياكع شئرعكعضة ظوخشاش قازع
ظىحىن ضذؤاهلعقع قوبذل قعلعنمايدعغان ظادةمضة ظاالقعدار دةؤاالردا هأكىم
حعقعرعشتعن ساقلعنعدذ.
بعر شةهةرنعث مذفتعسعنعثمذ ظةضةر (شةهةردة) باشقا مذفتع بولسا،
تأهمةت قعلعنعص قئلعشعدعن ساقلعنعش ظىحىن بالعسعغا ياكع نةؤرعسعضة
ياكع دادعسعغا ياكع حوث دادعسعغا ياكع ظايالعغا ياكع ؤةكعلعضة ،ياكع
شئرعكعضة ظوخشاش قازع ظىحىن ضذؤاهلعقع قوبذل قعلعنمايدعغان ظادةمضة
(((
ظاالقعدار ظعشالردا صةتعؤا بعرعشعدعن ساقلعنعشع الزعم.
قازع ظاححعغع كئلعص قالغان ؤاقتعدا (دةؤاضةرالرنعث ظارعسعدا) هأكىم
حعقارمايدذ .بذ هةقتة مذنداق بايان قعلعندع :ظةبذبعكرةتة (اهلل تاظاال ظذنعثدعن
رازع بولسذن!) سعجعستاندا قازعيلعق قعلعؤاتقان ظوغلعغا :سةن ظاححعغعث
كئلعص قالغان ؤاقتعدا ،ظعككع ظادةمنعث ظارعسعدعمذ هأكىم حعقارمعغعن.
حىنكع مةن صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث« :بعرسع ظاححعغع كئلعص قالغان
ؤاقتعدا ،ظعككع ظادةمنعث ظارعسعدا هأكىم حعقارمعسذن» دئضةنلعكعنع
ظاثلعغان ظعدعم ،دةص خةت يازغان .بذنعث سةؤةبع بولسا ،ظاححعغع كئلعص
قالغان ؤاقتعدا هأكىم قعلعش ،هأكىم قعلغذحع ظادةمنع هةقعقةتنعث سعرتعغا
ظئلعص حعقعشع مذمكعن .شذنعث ظىحىن ظاححعغع كئلعص قالغان ظادةم هأكىم
قعلعشتعن حةكلعنعدذ .بذ صىتىن شةهةرنعث فعقهعشذناسلعرعنعث دئضةن سأزعدذر.
((( <ظةددذررذلمذختار> 4 ،ـ توم 313 ،ـ بةت.
((( «رةددذلمذهتار» 4 ،ـ توم 357 ،ـ بةت.
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ظعبنع دةقعق ظةلظعدع مذنداق دةيدذ« :بعر ظادةمنع ظاححعغع كئلعص قالغان
ؤاقتعدا ،هأكىم قعلعشتعن توشذسنعث سةؤةبع بولسا ،ظادةم ظاححعغع كئلعص
قالغان ؤاقتعدا ؤذجذدعدا صةيدا بولغان ظأزضعرعشنعث سةؤةبع بعلةن صعكرع ؤة
دعققعتع حئحعلعص كئتعدذ .شذنعث بعلةن بذ هالةتتة حعقعرعلغان هأكىمنعث
تةلةص قعلعنغان توغرا شةكعل بويعحة حعقعرعلعشع مذمكعن ظةمةس .مذشذ
سةؤةبكة ظاساسةن فعقهعشذناسالر :قورسعقع قاتتعق ظئحعص كةتكةن ياكع
قاتتعق ظذسساص كةتكةن ،ياكع قاتتعق ظويقذسع كئلعص كةتكةن ظعشالرغا
ظوخشاش قازعنعث صعكرعنع ؤة دعققعتعنع حئحعؤاتعدعغان هالةتلةردعمذ قازعنعث
(((
هأكىم حعقعرعشع توغرا ظةمةس ،دةيدذ».
قازعنعث تعجارةت قعلعشع ،ياكع (ظأينعث ظعحعنعث) ظئلعم ـ سئتعملعرعنع
ظأزع باش تعقعص قعلعشع مةكرذهتذر .حىنكع (هةممة ظادةم) قازعنع
تونذيدعغان بولغاحقا ظذنعثغا سودا ـ سئتعقتا ظئتعبار بئرعدذ .بذ خذددع
ظذنعثغا بئرعلضةن سوؤغاتنعث ظورنعدعدذر .يةنة كئلعص قازعنعث تعجارةت ياكع
ظئلعم ـ سئتعمالر بعلةن مةشغذل بولذشع ظذنع خةلقنعث ظعشلعرعغا كأثىل
بألىشتعن توسذص قويعدذ .ظةضةر قازع تعجارةت ،ياكع (ظأينعث ظعحعنعث)
ظئلعم ـ سئتعملعرعنع ظأزع باش تعقعص قعلعشقا مةجبذر بولذص قالغان ؤة
بذ ظعشالرنع ظذنعث ظورنعدا تذرذص قعلعدعغان بعرةرسع بولمعغان بولسا ،بذ
هالدا قازعنعث تعجارةت ،ياكع (ظأينعث ظعحعنعث) ظئلعم ـ سئتعملعرعنع ظأزع
باش تعقعص قعلعشع مةكرذه ظةمةس .حىنكع ظةبذبةكرع (اهلل تاظاال ظذنعثدعن
رازع بولسذن!) (خةلعصعلعككة سايلعنعص بولغاندعن كئيعن) تعجارةت قعلعش
ظىحىن بازارغا ماثغان ؤاقتعدا ،ساهابعلةر (اهلل تاظاال ظذالردعن رازع بولسذن!)
ظةبذبةكرعضة (هةتتا ظذنعث تعجارةت قعلماي مذسذلمانالرنعث ظعشلعرعغا كأثىل
بألىشع ظىحىن) يئتةرلعك ماظاش توختذتذص بةرضةن .حىنكع بالعؤاقعالرنعث
تةمعناتعنع بئرعش هةر بعر ظادةمنعث ظىستعدعكع بعر صةرزدذر .شذثا قازع
بالعؤاقعلعرعنعث تةمعناتعنع بئرعش ظىحىن (تعجارةتكة ظوخشاش) بعرةر ظعش
قعلعشنع (ظذ ظعش بعلةن مةشغذل بولذص قالسا مذسذلمانالرغا كئلعص قئلعش)
ظئهتعماللعقع بولغان زعياننعث سةؤةبع بعلةن تاشالص قويمايدذ .ظةمما قازع
(بالعؤاقعلعرعنعث تةمعناتعنع بئرعش ظىحىن) تعجارةت قعلعشقا ظئهتعياجع
بولمعسا ،ياكع ظورنعدا تعجارةت قعلعدعغان بعرةرسع بولسا ،بذ هالدا ظذنعث
((( «فةتهذلبارع» 13 ،ـ توم 137 ،ـ بةت.
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تعجارةت قعلعشع مةكرذهتذر .ظةضةر قازع تعجارةت ،ياكع (ظأينعث ظعحعنعث)
ظئلعم ـ سئتعملعرعنع قعلعش ظىحىن ظورنعغا بعرةرسع ؤةكعل قعلعص قويماقحع
بولسا ،هةتتا كعشعلةرنعث ظذنعثغا سودا ـ سئتعقتا ظئتعبار بةرمةسلعكع ظىحىن
(((
كعشعلةر تونذمايدعغان بعر ظادةمنع ؤةكعل قعلعشع الزعم.
قازع (بعر ظعش ظىستعدة هأججةت ـ صاكعتقا ظةمةس) ظأز مةلذماتعغا
تايعنعصال هأكىم حعقارمايدذ .حىنكع بذ هةقتة صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث
ظايالع ظذممذسةلعمة (اهلل تاظاال ظذنعثدعن رازع بولسذن!) مذنداق دةيدذ:
صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم ظأيعنعث ظعشعكع ظالدعدا (ظادةملةرنعث بعر نةرسة
ظىستعدة) دةؤا قعلعشعؤاتقانلعقلعرعنع ظاثالص ظذالرنعث قئشعغا حعقعص ظذالرغا
مذنداق دئدع« :بعلعص قويذثالر مةنمذ سعلةرضة ظوخشاش ظادةم ،مئنعث
قئشعمغا دةؤاضةر كئلعدذ ،سعلةرنعث بةزعثالر بةزعثالردعن سأز بايان قعلعشتا
ظذستعراق بولذشعثالر مذمكعن ،مةن (بايان قعلعنغان سأزضة قاراص) هأكىم
قعلعمةن .مةن بعر كعشعضة بعر مذسذلماننعث هةققعنع بذيرذص بةرسةم ،ظذنع
(((
ظالسذن ياكع قويذص قويسذن ،ظذ هةقعقةتةن ظوتنعث بعر صارحعسعدذر».
هةنةفعي مةزهةصعدعكعلةر (زعناخورنع حالما ـ كئسةك قعلعشقا ،ياكع
قامحعالشقا ؤة هاراق ظعحكةن ظادةمنع قامحعالشقا ظوخشاش) ظعشالردعن باشقا
ظعشالردا قازع ظأز مةلذماتعغا تايعنعص هأكىم قعلسعمذ بولعدذ ،دئضةن كأز
قاراشتعدذر .بذ هةقتة ظعمام شافعظعي (اهلل تاظاال ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!):
«ظةضةر (جةمظعيةتتة) ناحار قازعالر بولمايدعغان ظعش بولسا ،ظةلؤةتتة مةن
قازع (بعر ظعش ظىستعدة) ظأز مةلذماتعغا تايعنعص هأكىم قعلسا بولعدذ،
دةيتتعم» دئضةن .ظةضةر ظعسالمنعث باشلعرعدعكع دةؤعردعكع (قازعالرنعث
هالع بذ بولسا) كئيعنكع دةؤعردعكع قازعالرنعث هالعغا نئمة دئضعلع بوالر؟
كئيعنكع دةؤعرلةردة قازعيلعق مةنسعصعضة ظولتذرعدعغان ظادةملةرنعث كأص
قعسمع ظعشةنحسعز ظادةملةر بولغانلعقع ظىحىن بعر ظعش ظىستعدة قازعنعث
ظأز مةلذماتعغا تايعنعص هأكىم حعقعرعشعغا حةكلعمة قويذلغان .شذنعث ظىحىن
هةنةفعي مةزهةصعنعث كئيعنكع دةؤرعدة ياشعغان ظعماملعرع« :قازعنعث (بعر
ظعش ظىستعدة) ظأز مةلذماتعغا تايعنعص هأكىم حعقعرعشعغا هةرضعز بولمايدذ.
((( «ظعظالظذسسىنةن» 15 ،ـ توم 88 ،ـ بةت.
((( ظعمام بذخارع رعؤايعتع.
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حىنكع جاهان بذزذلدع ؤة ظادةملةر ظأزضةردع» دةص صةتعؤا بةردع.

(((

بذرذنقع دةؤرعدة قازع ظأز مةلذماتعغا تايعنعص هأكىم حعقارسعمذ بوالتتع،
دئضةن كأز قاراشنع تأؤةندعكع هةدعس كىحلةندىرعدذ:
ظاظعشة (اهلل تاظاال ظذنعثدعن رازع بولسذن!) مذنداق دئدع( :ظةبذسذفياننعث
ظايالع ؤة) ظذتبة ظعبنع رةبعظةنعث قعزع بولغان هعندع صةيغةمبةر
ظةلةيهعسساالمنعث قئشعغا كئلعص ظذنعثغا :ظةي اهلل نعث صةيغةمبعرع!
اهلل نعث نامع بعلةن قةسةم قعلعمةنكع ،يةر يىزعدة خورلعنعشع ماثا ظةث
ياخشع كأرىلعدعغان سئنعث ظادةملعرعثدعن باشقا هئحبعر ظادةم يوق ظعدع.
ظةمما بذضىن يةر يىزعدة ظئزعزلعنعشع ماثا ظةث ياخشع كأرىلعدعغان سئنعث
ظادةملعرعثدعن باشقا هئحبعر ظادةم قالمعدع ،دئدع .ظاندعن هعندع سأزعنع
داؤام قعلعص :ظةبذسوفيان بئخعل بعر ظادةم .مةن ظذنعث ماللعرعدعن (ظذنعثغا
بعلدىرمةستعن ظئلعص) بالعلعرعمغا يئضىزسةم (خعراجةت قعلسام) ضذناه
بوالمدذ؟ دئدع .صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم« :ظذالرغا هةددعدعن ظاشذرؤاتماي
نورمال ظئلعص يئضىزسعثعز سعزضة ضذناه بولمايدذ»((( دئدع.
مانا بذ هةدعستة صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم بذ هةدعستة ظوتبة ظعبنع
رةبعظةنعث قعزع هعندعغا ،ظذنعثدعن دئضةن سأزعنعث راست ظعكةنلعكعضة
صاكعت تةلةص قعلماستعن ظأزعنعث ظذنعث دئضةنلعرعنعث راست ظعكةنلعكع
هةققعدعكع مةلذماتعغا تايعنعصال (ظةبذسذفياننعث مال ـ مىلكعدعن هةددعدعن
ظاشذرؤاتماي نورمال ظئلعشقا) هأكىم قعلدع.
قازع بولغذحع كعشعلةرنعث ظاححعغعنع كةلتىرىص قويماستعن هةقعقةتنع
بةرصا قعلعشقا تعرعشعشع الزعم .بذ ،قازعنعث هأكىم زعيعنعغا حعقعرعلغان
ظادةمضة ظأزرة ظئيتعش ،ظذنعثغا هأكىمنعث حعقعرعلغان يوللعرعنع بايان
قعلعش ،ظذنعث هةققعدعكع شةرعظةت هأكمعنعث شذنداق ظعكةنلعكعنع ؤة
بذنعثدعن باشقا هأكىمنع حعقعرعشنعث مذمكعن ظةمةسلعكعنع بايان قعلعش
بعلةن بولعدذ .شذنداق قعلغان ؤاقتعدا ،هأكىم زعيعنعغا حعقعرعلغان ظادةمنعث
كعشعلةرضة قازعنعث ظىستعدعن شعكايةت قعلعشعنعث ؤة ظذنعث قازعنع ماثا
(((
زذلذم قعلدع ،دئضةن قاراشقا كئلعص قئلعشعنعث ظالدعنع ظالغعلع بولعدذ.
((( «ظعظالظذسسىنةن» 15 ،ـ توم 104 ،ـ بةت.
((( ظعمام بذخارع رعؤايعتع.
((( «رةددذلمذهتار» 4 ،ـ توم 313 ،ـ بةت.
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قازعنعث دةؤاضةرلةرنع خذسذسةن هةقنعث (كعمنعث) تةرعصعدة ظعكةنلعكع
ظئنعق بعلعنمةيدعغان مةسعلعلةردة ظأزظارا كئلعشعشكة حاقعرعشع
مذستةهةصتذر .ظعمام مذهةممةد بذ هةقتة شةظبعينعث مذنداق دئضةنلعكعنع
رعؤايةت قعلعدذ :ظأمةر ظعبنع خةتتاب (اهلل تاظاال ظذنعثدعن رازع بولسذن!)
مذظاؤعيةضة (كعشعلةر ظارعسعدا) هأكىم قعلعش هةققعدة بعر صارحة خةت
يئزعص ظذ خةتتة« :سةن قانداق هأكىم قعلعشعث ظئنعق بولمعغان يةرلةردة
دةؤاضةرلةرنع ظأزظارا كئلعشعشكة حاقعرغعن» دئضةن.
ظأمةر ظعبنع خةتتاب (اهلل تاظاال ظذنعثدعن رازع بولسذن!) ظةبذمذسا
ظةلظةشظةرعيضة يازغان مةزكذر خئتعدة« :مذسذلمانالرنعث ظارعسعدا (قعلعنغان
كئلعشعمنعث ظعحعدة) هارامنع هاالل قعلعدعغان كئلعشعمدعن باشقا هةر
قانداق كئلعشعم توغرعدذر» دةص يازغان .مانا ظأمةر ظعبنع خةتتابنعث بذ
خةتلعرع كئلعشعمنعث توغرا ظعكةنلعكعنعث دةلعل ـ صاكعتعدذر ؤة قازعنعث
دةؤاضةرلةرنع كئلعشعمضة حاقعرعشقا بذيرذلغانلعقعنعث ظعشارعتعدذر .اهلل
تاظاال كئلعشعم <ياخشع ظعشتذر> دئضةن .كئلعشعش بولسا ،ياخشعلعقنعث
(((
ظةث يذقعرع صةللعسع ظعكةنلعكعنعث دةلعل ـ صاكعتعدذر.
تىرمعنعث بايانع
قازع تذتذص تذرذشقا ظئهتعياجع حىشكةن ظادةملةرنع ،تذتذص تذرذش ظىحىن
دألةت باشلعقعنعث قازعغا تىرمة سئلعص بئرعشع الزعم .حىنكع (كئرةكلعك
ظادةملةرنع سوالص قويذش ظىحىن) تىرمة سئلعش قذرظانغا ،هةدعسكة ؤة
ساهابعلةر (اهلل تاظاال ظذالردعن رازع بولسذن!) نعث بعرلعكعضة ظذيغذندذر.
اهلل تاظاال قذرظاندا مذنداق دئدع» :اهلل ؤة ظذنعث رةسذلع بعلةن ظذرذش
قعلعدعغانالرنعث ،يةر يىزعدة بذزغذنحعلعق قعلعدعغانالرنعث جازاسع شذكع،
ظذالر ظألتىرىلىشع ياكع دارغا ظئسعلعشع ياكع ظوث قوللعرع ؤة سول صذتلعرع
كئسعلعشع ياكع سىرضىن قعلعنعشع كئرةك .بذ (يةنع جازا) ظذالر ظىحىن
بذ دذنيادا رةسؤالعق (ظئلعص كةلضىحعدذر) ،ظاخعرةتتة ظذالر حوث ظازابقا
دذحار بولعدذ(((« اهلل تاظاالنعث» :ياكع سىرضىن قعلعنعشع كئرةك« دئضةن
((( «ظعظالظذسسىنةن» 15 ،ـ توم 127 ،ـ بةت.
((( سىرة ماظعدة  33ـ ظايةت.
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سأزعدعن قازع ظذالرنع ظةدةبلةشكة يئتةرلعك ،دةص قارعغان مذددةت ظعحعدة
ظذالرنع تىرمعضة سوالص قويذص سىرضىن قعلعش كأزدة تذتذلعدذ.
مةلذم بولغعنعدةك صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم ؤة ظةبذبةكرعنعث زامانعدا
تىرمة يوق ظعدع .هةتتا ظأمةر ظعبنع خةتتاب (اهلل تاظاال ظذنعثدعن رازع
بولسذن!) مةككعدة بعر قورذنع تأت معث يامبذغا سئتعؤئلعص تىرمعنعث
ظورنعدا ظعشلةتكةنضة قةدةر (تىرمعضة سوالص قويذشقا كئرةك بولغان ظادةملةر)
مةسحعتكة سوالص قويذالتتع .ظأمةر ظعبنع خةتتابنع مةككعدة بعر قورذنع
سئتعؤئلعص تىرمعنعث ظورنعدا ظعشلةتكةن دئيعش ،كعشعلةرنعث« :ظةلع
ظعبنع ظةبذتالعب (اهلل تاظاال ظذنعثدعن رازع بولسذن!) تذنجع بولذص تىرمة
صةيدا قعلغان ظادةمدذر» دئضةن سأزعضة زعت ظةمةستذر .حىنكع كعشعلةرنعث
بذ سأزعدعن ظةلع ظعبنع ظةبذتالعب (اهلل تاظاال ظذنعثدعن رازع بولسذن!) نعث
تذنجع قئتعم مةخسذس تىرمة سالدذرغان ظادةم ظعكةنلعكع كأزدة تذتذلعدذ.
قازع بعر ظادةمنعث تىرمعضة كعرعشعضة هأكىم قعلسا ،ظذ ظادةمنعث ظذرذق
ـ تذغقان ؤة قذلذم ـ قذشنعللعرعدعن باشقا ظادةملةرنعث تىرمعضة كعرعشعضة
رذخسةت بئرعلمةيدذ .ظةمما ظذ ظادةمنعث ظذرذق ـ تذغقانلعرعنعث ؤة قذلذم ـ
قذشنعللعرعنعث ظذنعث بعلةن مةسلعهةتلعشعشكة ظئهتعياجع بولغانلعقع ظىحىن
(تىرمعضة) ظذنعث قئشعغا كعرعشكة رذخسةت قعلعنعدذ .لئكعن ظذالرنعث ظذنعث
قئشعدا ظذزذن ظولتذرمايدذ .ظذ ظادةم بعلةن بعرضة يةنة ظذنعث ظايالع تىرمعضة
سوالنمايدذ .ظايالعغا ظذنع زعيارةت قعلعش ؤة ظذنعث بعلةن خالعي ظورذندا
ظايرعم قئلعش ظىحىن رذخسةت قعلعنعدذ.
تىرمعضة سوالنغان ظادةم جىمة نامعزعنع ؤة بةش ؤاخ نامازالرنع ظوقذش،
صةرز هةج قعلعش ؤة ظاتا ـ ظانعلعرعدعن ياكع بالعؤاقعلعرعدعن باشقا بعرةر
ظادةمنعث جعنازع نامعزعغا قئتعلعش ظىحىن سعرتعغا حعقمايدذ .ظذ ظادةم ظاتا
ـ ظانعلعرعنعث ياكع بالعؤاقعلعرعنعث بعرةرسعنعث جعنازة نامعزعغا قئتعلعش
ظىحىن سعرتعغا حعققان ؤاقتعدا ،بعر كعشعنعث كئصعللعكع ظاستعدا حعقعدذ.
شذنعثدةك يةنة ظذ ظادةم كئسةل بولذص قئلعص ،كئسعلعنع تىرمعنعث تئشعدا
داؤاالشقا توغرا كةلسة ،ظذ ظادةم بذ حاغدعمذ (تىرمعنعث سعرتعغا) بعر
كعشعنعث كئصعللعكع ظاستعدا حعقعدذ.
تىرمعضة تاشالنغان ظادةم تىرمعدا ظورذلمايدذ .لئكعن ظذ ،ظةضةر ظذرذق
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ـ تذغقانلعرعغا بئرعدعغان تةمعناتلعرعنع بئرعشكة ياكع ظاياللعرع ظارعسعدا
(كعحعلعك تةقسعماتنع) ظادعل تةقسعم قعلعشقا ظوخشاش ظأز ؤاقتعدا
قعلعنماي قالسا ظورنع تولذقالنمايدعغان ظعشالرنع قعلعشتعن باش تارتسا،
ياكع تىرمعدعن قاحقان بولسا ،بذ هالدا ظذنع ظذرذش توغرعدذر.
تىرمعضة تاشالنغان ظادةمنعث قئحعص كئتعشعدعن ظةندعشة قعلعنمعسا،
ظذنعث صذت ـ قوللعرعغا كويزا ـ كعشةن سئلعنمايدذ .ظةضةر ظذنعث تىرمعدعن
قئحعص كئتعشعدعن ظةندعشة قعلعنسا ،صةقةت ظذنعث صذتعغعال كعشةن
سئلعنعدذ.
باالغةتكة يةتمعضةن كعحعك باال قةرزدار بولذص قالغانلعقع ظىحىن تىرمعضة
سوالص قويذلمايدذ .ظةضةر باالغةتكة يةتمعضةن كعحعك باال (باشقعالرنعث هةق ـ
هوقذقعغا) تاجاؤذز قعلعدعغان بعرةر ظعشنع قةستةن قعلغان بولسا ،بذ هالدا
ظذنع ظةدةبلةش يىزعسعدعن تىرمعضة سوالص قويذلعدذ .ظةضةر ظذ باال ظذ ظعشنع
(قةستةن ظةمةس) سةؤةن قعلعص سالغان بولسا ،تىرمعضة سوالص قويذلمايدذ.
دادا بالعسعنعث قةرزع ظىحىن تىرمعضة تاشالنمايدذ .ظعقتعسادعي ظةهؤالع قعيعن
ظةهؤالغا حىشىص قالغانلعقع ظئنعق قةرزدارمذ تىرمعضة تاشالنمايدذ .شذنعثدةك
يةنة مال ـ مىلكع يىتىص كةتكةن قةرزدارمذ تىرمعضة تاشالنمايدذ (((.صعتنة ـ
صاساتتعن ساقلعنعش ظىحىن ظايالالر ظايرعم تىرمعضة سوالص قويذلعدذ.
ظعجتعهاد قعلعش ظارقعلعق ظئرعشكةن هأكىم بعلةن هأكىم
قعلعشنعث بايانع

قازعنعث بةندعلةرنعث هةق ـ هوقذقعغا ظاالقعدار ظعشالردا هأكىم قعلعشع
ظىحىن ظذالرنعث دةؤا قعلعشع شةرتتذر( .بذ هةقتة بعز اهلل تاظاال خالعسا
ظالدعمعزدا توختذتذلذص ظأتعمعز) .شذنعث ظىحىن ظةضةر ظعككع دةؤاضةر دةؤا
قعلعص قازعنعث ظالدعغا كةلمعسة ،قازعنعث ظذالرنعث ظارعسعدا هأكىم حعقعرعشع
ياخشع ظةمةس.
ظةضةر بعر قازعغا باشقا بعر قازعدعن هأكىم كةلضةن ؤة ظذ هأكىم ظعجتعهاد
قعلعش ظارقعلعق ظئرعشكةن هأكىم بولغان تةقدعردعمذ ظذ قازعنعث ظذ هأكىمنع
((( «رةددذلمذهتار» 4 ،ـ توم 347 ،ـ بةت.
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ظعجرا قعلعشع ؤة ظذ هأكىمضة ظةمةل قعلعشع الزعم .ظةمما باشقا قازعدعن
كةلضةن هأكىم ،بعسمعلاله ظئيتعلماي تذرذص بذغذزالنغان هايؤاننعث ضأشعنع
يئسة بولعدذ ياكع ظىح تاالق قعلعنغان ظايال باشقا بعر ظةرضة ياتلعق بولسا،
ظةمما ظذنعث بعلةن جعنسعي مذناسعؤةت ظأتكىزمعسعمذ بذرذنقع ظئرعضة هاالل
بولعدذ ،ياكع ؤاقعتلعق خوتذن ظئلعش توغرعدذر ،دئضةنضة ظوخشاش قذرظانغا
ياكع هةدعسكة ،ياكع ظالعمالرنعث بعرلعكعضة زعت كئلعدعغان هأكىم بولسا ،بذ
هالدا ظذ قازع ظذ هأكىمنع ظعجرا قعلمايدذ ؤة ظذ هأكىمضة ظةمةل قعلمايدذ.
حىنكع بعسمعلاله ظئيتعلماي تذرذص بذغذزالنغان هايؤاننعث ضأشعنع يئسة
بولعدذ ،دئضةن سأز اهلل تاظاالنعث(» :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(((«
دئضةن سأزعضة زعتتذر .ظىح تاالق قعلعنغان ظايال باشقا بعر ظةرضة ياتلعق
بولسا ،ظةمما ظذنعث بعلةن جعنسعي مذناسعؤةت ظأتكىزمعسعمذ بذرذنقع ظئرعضة
هاالل بولعدذ ،دئضةن سأز صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث ،ظىح تاالق قعلعنعص
كئتعص باشقا بعرسع بعلةن ظأيلةنضةن رذفاظعنعث ظايالعغا« :سعز (بذرذنقع
ظئرعثعز) رذفاظع بعلةن يارعشعشنع خااليدعغاندةك تذرعسعز .سعز (كئيعنكع
ظئرعثعزنعث) هةسعلعنع( ،كئيعنكع ظئرعثعز) سعزنعث هةسعلعثعزنع
تئتعمعغذحة (يةنع ظاراثالردا جعنسعي مذناسعؤةت ظأتىلمعضعحة) سعزنعث
بذرذنقع ظئرعثعز بعلةن يارعشعؤئلعشعثعز دذرذس بولمايدذ» دئضةن سأزعضة
زعتتذر .ظةمما ؤاقعتلعق خوتذن ظئلعش توغرعدذر ،دئضةن سأز ساهابعلةر (اهلل
تاظاال ظذالردعن رازع بولسذن!) نعث بعرلعكعضة زعتتذر .ساهابعلةر ؤاقعتلعق
خوتذن ظئلعشنعث هاراملعقعغا بعرلعككة كةلضةن.
ظعمام مالعك ،ظعمام شافعظعي ؤة ظعمام ظةهمةد قاتارلعقالرنعث ظعجتعهاد
قعلعدعغان ظعمامالر هئسابلعنعدعغانلعقعدا شةك يوقتذر .بذ ظعمامالرنعث
هةنةفعي مةزهةصعنعث هأكىملعرعضة زعت كئلعدعغان هأكىملعرعمذ ظعجتعهادقا
تايانغاندذر.
ظةضةر قازع ظعجتعهاد قعلعدعغان دةرعجعضة يةتكةن ظالعم بولذص ظذنعث
(((

سىرة ظةنظام  121ـ ظايةت.
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(بعر مةسعلة ظىستعدة قعلغان) ظعجتعهادع ظذنع ظذ مةسعلة هةققعدة ظأزعنعث
مةزهةصعنعث هأكمع بعلةن ظةمةس باشقا مةزهةصنعث هأكمع بعلةن هأكىم
قعلعشقا ظئلعص كةلسة ،ظذنعث ظذ مةسعلعدة باشقا مةزهةصنعث هأكمع بعلةن
هأكىم قعلعشع توغرعدذر.
بذ يةردة شذنع بايان قعلعص ظأتىشكة توغرا كئلعدذكع ،هةنةفعي
مةزهةصعدعكع بعر قازع بعر مةسعلعدة (ظعمام ظةبذهةنعفةنعث سأزع بعلةن
ظةمةس) ظعمام ظةبذيىسىفكة ،ياكع ظعمام مذهةممةدضة ظوخشاش ظذنعث
شاضعرتلعرعنعث بعرةرسعنعث سأزع بعلةن هأكىم قعلسا ،ظذ قازع ظذ مةسعلة
هةققعدة بةرضةن هأكىمعدة ظعمام ظةبذهةنعفة (اهلل تةظاال ظذنعثغا رةهمةت
قعلسذن!) نعث سأزعضة قارشع هأكىم بةرضةن هئسابالنمايدذ .حىنكع ،ظعمام
ظةبذهةنعفةنعث شاضعرتلعرعنعث بعرةرسعنعث دئضةن سأزع ظعمام ظةبذهةنعفة
(((
بعرةر قئتعم دئضةن سأزلةردذر.
قازعنعث بعر مةسعلة هةققعدة بعر مةزهةص ظعحعدعكع ظعمامالرنعث
بعرعنعث سأزع بعلةن هأكىم حعقارغانلعقع ظذ مةزهةص ظعمامعنعث سأزعدعن
حعقعص كةتكةنلعك هئسابالنمايدعغانلعقعنع تأؤةندعكع هةدعسنعث تاشقعرع
مةنعسع كىحلةندىرعدذ .ظةمرع ظعبنع ظاس صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث
مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ« :ظةضةر هاكعم هأكىم حعقارغان
ؤاقتعدا تعرعشعص ظعزدعنعص (هأكىمنع) توغرا حعقارغان بولسا ،ظذنعثغا
ظعككع ظةجعر بئرعلعدذ .ظةضةر تعرعشعص ظعزدعنعصمذ (هأكىم حعقعرعشتا)
(((
خاتا كةتكةن بولسا ،ظذنعثغا بعر ظةجعر بئرعلعدذ».
يالغان ضذؤاهلعق بعلةن هأكىم قعلعشنعث بايانع
ظعككع شةرت ظاستعدا قازعنعث يالغان ضذؤاهلعققا تايعنعص قعلغان هأكمع
تاشقعرع ؤة ظعحكعرع جةهةتتعن ظعجرا قعلعنعدذ .ظذ ظعككع شةرت بولسا
تأؤةندعكعدعن ظعبارةتتذر:
 1ـ هأكىم حعقعرعلغان نةرسة ،شذ هأكىمنع قوبذل قعلعدعغان نةرسة
((( «رةددذلمذهتار» 4 ،ـ توم 334 ،ـ بةت.
((( ظعمام بذخارع رعؤايعتع.
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بولذشع شةرت.
 2ـ قازع ضذؤاهحعالرنعث يالغان سأزلعضةنلعكعنع بعلمعضةن بولذشع
شةرت.
قازعنعث يالغان ضذؤاهلعققا تايعنعص قعلغان هأكمع سودا ـ سئتعققا ؤة
نعكاهقا ظوخشاش كئلعشعملةردة ؤة سودا ـ سئتعقنع بذزذشقا ؤة تاالق قعلعشقا
ظوخشاش كئلعشعمنع بذزعدعغان ظعشالردا ظعجرا قعلعنعدذ .مةسعلةن :بعر
ظايال ظئرعنعث ظىح تاالق قعلعؤاتقانلعقعنع دةؤا قعلعص بذنعثغا يالغاندعن
(ظعككع ظادةمنع) ضذؤاهحع قعلعص صاكعت كأرسةتكةن ،ظةر بذنعثغا ظعنكار
قعلغان بولسعمذ قازع ظةر ـ خوتذننعث ظارعلعص كئتعدعغانلعقعغا هأكىم
قعلغان ،ظاندعن ظذ ظايال ظعددعتع حعققاندعن كئيعن باشقا بعر ظةرضة ياتلعق
بولغان بولسا ،ظةضةر ظعككعنحع ظةر ظذ ظايالنعث ظئرعدعن قانداق ظايرعلعص
كةتكةنلعكعنع بعلضةن تةقدعردعمذ ظعككعنحع ظةرنعث ظذ ظايال بعلةن جعنسعي
مذناسعؤةت ظأتكىزعشع هااللدذر .هةتتا يالغاندعن ضذؤاهلعق بةرضةن ظعككع
ظادةمنعث بعرعنعث ظذ ظايال بعلةن توي قعلعشع هااللدذر .ظذ ظايال بعلةن
بذرذنقع ظئرعنعث جعنسعي مذناسعؤةت ظأتكىزعشع ؤة ظذ ظايالنعث ظأزعنع
بذرذنقع ظئرعضة تذتذص بئرعشع هاالل ظةمةس.
ظعمام مذهةممةد (اهلل تاظاال ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!) مذنداق دةيدذ:
ظةلع ظعبنع ظةبذتالعب (اهلل تاظاال ظذنعثدعن رازع بولسذن!) نعث ظالدعدا بعر
ظادةم (يالغاندعن ظعككع ضذؤاهحع تذرغذزذص) ظأزعنعث بعر ظايالنع نعكاهعغا
ظالغانلعقعغا صاكعت كأرسةتتع .شذنعث بعلةن ظةلع ظعبنع ظةبذتالعب ظذ
ظايالنعث ظذ ظادةمنعث ظايالع ظعكةنلعكعضة هأكىم قعلدع .ظذ ظايال ظةلع
ظعبنع ظةبذتالعبقا« :ظذ مئنع نعكاهعغا ظالمعغان ،ظةمما سةن ظةضةر مئنع
ظذنعث ظايالع ،دةص هأكىم حعقارساث ،ظارعمعزدا نعكاه ظوقذص قويغعن» دئدع.
ظةلع ظعبنع ظةبذتالعب (اهلل تاظاال ظذنعثدعن رازع بولسذن!)« :مةن سعزنعث
ظارعثعزدا نعكاه ظوقذص قويمايمةن ،ظعككع ضذؤاهحع سعزنع ظذنعثغا ياتلعق
قعلدع (يةنع ظعككع ظادةم سعزنعث ظذنعث ظايالع ظعكةنلعكعثعزضة ضذؤاهلعق
بةردع .ظاراثالردا مةيلع بذرذن نعكاه بولسذن ،مةيلع بولمعسذن ،ظذالرنعث
ضذؤاهلعق بئرعشع بعلةن سعز ظذ ظادةمنعث ظايالع هئسابلعنعسعز)» دئدع.
ظعمام ظةبذهةنعفة ،ظعمام ظةبذيىسىف ،ظعمام مذهةممةد ؤة ظعمام زذصةر
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قاتارلعقالر (اهلل تاظاال ظذالرغا رةهمةت قعلسذن!)« :قازعنعث يالغان ضذؤاهلعققا
تايعنعص قعلغان هأكمع (سودا ـ سئتعققا ؤة نعكاهقا ظوخشاش) كئلعشعمدة
ظعحكعرع جةهةتتعن ظةمةس صةقةت تاشقعرع جةهةتتعن ظعجرا قعلعنعدذ(((.
حىنكع بعر ظعش ظىستعدة حعقعرعلغان هأكىمنعث ظعجرا قعلعنعشع (ظذ ظعشنع
ظعسصاتالش ظىحىن كةلتىرىلضةن) صاكعتنعث كىحعضة قارعتا بولعدذ ».دئدع.
بذ هةقتة صةتعؤا مةزكذر ظعمامالرنعث بذ قارعشع بويعحة بئرعلعدذ( .سودا ـ
سئتعققا ؤة نعكاهقا ظوخشاش) كئلعشعملةرنعث هأكمع مذظةييةن بعر سةؤةب
كأرسعتعلمةستعن ظةؤةتعلضةن مال ـ مىلىكنعث هأكمعضة ظوخشعمايدذ .ظةمما
بارلعق ظعمامالر مذظةييةن بعر سةؤةب كأرسعتعلمةستعن ظةؤةتعلضةن مال ـ
مىلىكتة ،قازعنعث يالغان ضذؤاهلعققا تايعنعص قعلغان هأكمعنعث ظعحكعرع
جةهةتتعن ظةمةس صةقةت تاشقعرع جةهةتتعن ظعجرا قعلعنعدعغانلعقعغا
بعرلعككة كةلدع .حىنكع مال ـ مىلىككة ظعضة بولذش ظىحىن مذظةييةن بعر
سةؤةب الزعم( .بةزع ؤاقعتتا بعر ظادةم بعر نةرسعضة) بعردعن ظارتذق سةؤةب
بعلةن ظعضة بولعدذ .شذثا بعر سةؤةب باشقا بعر سةؤةب قارعغاندا ياخشعدذر،
(((
دةص قاراشقا بولمايدذ.
بعر ظعش ظىستعدة حعقعرعلغان هأكىمنعث ظعجرا قعلعنعشع (ظذ ظعشنع
ظعسصاتالش ظىحىن كةلتىرىلضةن) صاكعتنعث كىحعضة قارعتا بولعدعغانلعقعنعث
دةلعل ـ صاكعتع بولسا ،بعز يذقعرعدا بايان قعلعص ظأتكةن صةيغةمبةر
ظةلةيهعسساالمنعث« :بعلعص قويذثالر مةنمذ سعلةرضة ظوخشاش ظادةم ،مئنعث
قئشعمغا دةؤاضةر كئلعدذ ،سعلةرنعث بةزعثالر بةزعثالردعن سأز بايان قعلعشتا
ظذستعراق بولذشعثالر مذمكعن ،مةن (بايان قعلعنغان سأزضة قاراص) هأكىم
قعلعمةن ». . .دئضةن سأزعدذر .حىنكع بذ هةدعس قازعنعث حعقارغان هأكمعنعث
هارامنع هاالل ،ياكع هااللنع هارام قعاللمايدعغانلعقعنعث دةلعل ـ صاكعتعدذر.
ظعمام تةهاؤعي (اهلل تاظاال ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!) مذنداق دةيدذ« :بعر
قعسعم ظالعمالر (قازعنعث بعر ظادةمنعث) بعر نةرسعنعث ظعضعسع ظعكةنلعكعضة
ياكع ظذ نةرسعنعث ظعضعسع ظةمةسلعكعضة ياكع ظذ ظادةم بعلةن بعر ظايالنعث
ظارعسعدا نعكاهنعث بارلعقعغات ،ياكع يوقلعقعغا ظوخشاش ظعشالردا حعقارغان
((( ظةمما هةنةفعي مةزهةصعدعكع بذ ظعمامالردعن باشقا ظعمامالر مةزكذر كئلعشعمدة قازعنعث يالغان ضذؤاهلعققا تايعنعص قعلغان هأكمع
تاشقعرع ؤة ظعحكعرع جةهةتتعن ظعجرا قعلعنعدذ ،دةص قارايدذ .ت.
((( «رةددذلمذهتار» 4 ،ـ توم 333 ،ـ بةت.
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هأكمع ،ظةضةر ظذ هأكىم ظعحكعرع جةهةتتعمذ خذددع تاشقعرعغا ظوخشاش
توغرا بولسا ،ظعش قازعنعث هأكىم قعلغان بويعحة بولعدذ .ظةضةر ظذ هأكىم
ظعحكعرع جةهةتتة قازع تاشقعرعدا ضذؤاهحعالرنعث ضذؤاهلعقعغا تايعنعص هأكىم
قعلغعنعدةك بولمعسا (يةنع مةزكذر ظعشالرنعث هةقعقعتع قازعنعث هأكىم قعلغان
بويعحة بولمعسا) ،بذ هالدا ظعش قازعنعث حعقارغان هأكمع بويعحة بولمايدذ.
يةنع ظةضةر قازع بعر ظادةمنعث بعر نةرسعنعث ظعضعسع ظعكةنلعكعضة هأكىم
حعقارغان بولسا ،ظذ ظادةم ظذ نةرسعنعث ظعضعسع هئسابالنمايدذ .ظةضةر قازع
ظذ ظادةمنعث ظذ نةرسعنعث ظعضعسع ظةمةسلعكعضة هأكىم حعقارغان بولسا،
ظذ ظادةم ظذ نةرسعنعث ظعضعسع هئسابلعنعدذ .ظةضةر قازع ظذ ظادةم بعلةن
بعر ظايالنعث ظارعسعدا نعكاهنعث بارلعقعغا هأكىم حعقارغان بولسا ،ظذ ظادةم
بعلةن ظذ ظايالنعث ظارعسعدا نعكاه يوق ،دةص قارعلعدذ .ظةضةر قازع ظذ ظادةم
بعلةن ظذ ظايالنعث ظارعسعدا نعكاهنعث يوقلعقعغا هأكىم حعقارغان بولسا ،ظذ
ظادةم بعلةن ظذ ظايالنعث ظارعسعدا نعكاه بار ،دةص قارعلعدذ .بذ كأص ساندعكع
(((
ظالعمالرنعث كأز قارعشعدذر .بذالرنعث ظعحعدة ظعمام ظةبذيىسىفمذ بار.
بعز بذ يةردة شذنع بايان قعلعص ظأتىشكة توغرا كئلعدذكع ،صةيغةمبةر
ظةلةيهعسساالم يالغان ضذؤاهلعق بئرعشتعن قاتتعق ظاضاهالندذرغان ؤة يالغان
ضذؤاهلعق بئرعش حوث ضذناهالرنعث قاتارعدعن ،دةص سانعغان .بذ هةقتة
ظةبذبعكرة (اهلل تاظاال ظذنعثدعن رازع بولسذن!) مذنداق دةيدذ :صةيغةمبةر
ظةلةيهعسساالم« :مةن سعلةرضة ظةث حوث ضذناهالنع دةص بئرةيمذ؟» دئدع .بعز:
شذنداق قعلسعال ظع اهلل نعث صةيغةمبعرع! دئدذق .صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم:
«اهلل غا شئرعك كةلتىرىش ،ظاتا ـ ظانعنع قاخشعتعش» دئدع .صةيغةمبةر
ظةلةيهعسساالم يألىنعص ظولتذرؤاتقان ظعدع ،ظاندعن روسلعنعص ظولتذرذص:
»ظاضاه بولذثالر يالغان سأزلةش ،ظاضاه بولذثالر يالغان ضذؤاهلعق بئرعش»
دةص بذ سأزنع تةكرارالؤةردع .بعز :كاشكع صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم توختاص
(((
قالسعكةن ،دئيعشعص كةتتذق.
ظعسالمدا يالغان ضذؤاهلعق بةرضةن ظادةملةر ظىحىن بئرعلعدعغان مذظةييةن بعر جازا يوق.
ظذنداق قعلغان ظادةملةر صةقةت ظةدةبلعنعدذ .ظةدةبلةش ظعشع قازعنعث كأز قارعشعغا تاصشذرعلعدذ.
شذثا قازع خالعسا ظذالرنع خذددع ظأمةر ظعبنع خةتتابقا ؤة قازع شذرةيهضة ظوخشاش ظذرعدذ.
((( «فةتهذلبارع» 13 ،ـ توم 175 ،ـ بةت.
((( ظعمام بذخارع ؤة ظعمام مذسلعم رعؤايعتع.
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(خالعسا ظذالرغا باشقا ظعش قوللعنعدذ) .ظعبنع ظةبذشةيبة يالغان ضذؤاهلعق بةرضةن ظادةملةرنع
ظذرذش هةققعدة ظةبذ خالعدنعث مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ :ظأمةر ظعبنع خةتتاب (اهلل
تاظاال ظذنعثدعن رازع بولسذن!) شامدعكع ظةمةلدارلعرعغا يالغان ضذؤاهلعق هةققعدة خةت يئزعص
ظذ خةتتة« :يالغان ضذؤاهلعق بةرضةن ظادةم  40قامحا ظذرذلعدذ ،يأزعضة قارا سىركعلعدذ ،حئحع
(((
حىشىرؤئتعلعدذ ؤة ظذزذن مذددةت تىرمعضة سوالص قويذلعدذ» دةص يازغان.
يوق بولذص كةتكةن ظادةمنعث ظىستعدعن حعقارغان هأكىمنعث
بايانع

يوق بولذص كةتكةن ؤة (قةيةردعلعكع بعلعنمعضةن) ظادةمنعث زعيعنعغا
هأكىم حعقعرعشقا بولمايدذ .شذنعثدةك يةنة ظذ ظادةم مةيلع ضذؤاهلعق بةرضةن
ؤاقتعدا يوق بولذص كةتسذن ،مةيلع ضذؤاهلعق بئرعص بولغاندعن كئيعن يوق
بولذص كةتسذن ،صاكعت بولسعمذ ظذنعث صايدعسع ظىحىن هأكىم حعقعرعلمايدذ.
حىنكع ظذ ظادةمنعث صاكعتقا تةنة قعلعشع مذمكعن .ظةمما ظذ يوق بولذص
كةتسعمذ ظذنعث ظعقرار قعلعشع بعلةن ظذنعث زعيعنعغا هأكىم حعقعرعشقا
بولعدذ .حىنكع ظذ ظادةم ظأزع قعلغان ظعقرارغا تةنة قعاللمايدذ .يةنة شذنعثدةك
بعر ظادةم دةسلةصتة ظعنكار قعلغان ،ظاندعن يوق بولذص كةتكةن بولسا ،ظذنعث
ظىستعدعنمذ هأكىم حعقعرعلمايدذ .حىنكع ظعنكار قعلعشنعث هأكىم حعقارغان
ؤاقتعدا بولذشع الزعمدذر.
ؤةكعلعضة ياكع ؤةسعيةتلعرعنع ظورذنالشقا تالالنغان ظادعمعضة ،ياكع
ؤةقصة قعلعنغان نةرسعضة قارايدعغان ظادعمعضة ظوخشاش يوق بولذص كةتكةن
ظادةمنعث ظورنعغا (هأكىم حعقعرعدعغان يةرضة) بعر ظادةمنعث كئلعشع خذددع
ظذ ظادةمنعث ظأزعنعث كةلضعنعضة ظوخشاشتذر.
ظةضةر يوق بولذص كةتكةن ظادةمنعث ظىستعدعن دةؤا قعلعنغان نةرسة ،يوق
بولذص كةتمعضةن بار باشقا بعر ظادةمنعث ظىستعدعنمذ دةؤا قعلعشقا شةكسعز
سةؤةب بولعدعغان نةرسة بولسا ،بذ هالدا (بار ظادةمنعث ظىستعدعن هأكىم
حعقعرعلغان ؤاقتعدا) يوق بولذص كةتكةن ظادةممذ هأكمةن بار هئسابلعنعدذ.
مةسعلةن :ظةهمةد ماهمذدنعث قولعدعكع ظأينعث ظأزعنعث ظأيع ظعكةنلعكعنع
((( «ظعظالظذسسىنةن» 15 ،ـ توم 155 ،ـ بةت.
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دةؤا قعلغان ؤة ظأزعنعث ظذ ظأينع (ظةسلعدة) ظأينعث ظعضعسع ،ظةمما يوق
بولذص كةتكةن سةمةتتعن ظالغانلعقعغا ماهمذدقا صاكعت كأرسةتكةن بولسا،
بذ هالدا قازعنعث ماهمذدقا (ظأينع ظةهمةدضة تاصشذرذص بئرعشكة) هأكىم
قعلغانلعقع ،هةم يوق بولذص كةتكةن ظأينعث ظعضعسع سةمةتكعمذ (شذنداق
قعلعشقا) هأكىم قعلغانلعق هئسابلعنعدذ .شذثا سةمةت صةيدا بولذص كئلعص
ظأزعنعث (ظةهمةدضة ظأينع ساتقانلعقعغا) ظعنكار قعلسعمذ ،ظذنعث قعلغان
بذ ظعنكارع ظئتعبارغا ظئلعنمايدذ .حىنكع بعر نةرسعنع ظأز ظعضعسعدعن
سئتعؤئلعش (سئتعؤالغان ظادةمنعث) ظذ نةرسعضة ظعضة بولذشعنعث شةكسعز
(((
سةؤةبعدذر.
قازع مةيلع زعيعنعغا بولسذن ،مةيلع صايدعسعغا بولسذن ،يوق بولذص
كةتكةن ظادةمنعث ظىستعدعن هأكىم حعقعرعشنع بعر صايدعلعق دةص ظذنعث
ظىستعدعن هأكىم حعقارغان بولسا ،قازعنعث حعقارغان هأكىمع ظعجرا قعلعنعدذ.
حىنكع يوق بولذص كةتكةن ظادةمنعث ظىستعدعن هأكىم حعقعرعش ظعجتعهاد
قعلعنغان ظعشتذر((( .هةمدة بعز يذقعرعدا ظاظعشةدعن رعؤايةت قعلعنغان
هةدعستة :صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث ،ظئرع ظةبذسذصياننعث بئخعللعقعدعن
صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمغا شعكايةت قعلعص كةلضةن هعندعضة« :ظذنعث
مئلعدعن سعزضة ؤة ظوغلذثعزغا يةتكىدةك نورمال ظئلعث» دةص ظةبذسذصيان
يوق ؤاقتعدا ظذنعث زعيعنعغا هأكىم حعقارغانلعقعنع بايان قعلعص ظأتتذق.
ظعبنع بةتتال (اهلل تاظاال ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!) بذ هةدعسكة
ظةضةشتىرىص مذنداق دئدع« :ظعمام مالعك ،ظعمام لةيس ،ظعمام شافعظعي،
ظةبذظذبةيد ؤة بعر قعسعم ظالعمالر :يوق ظادةمنعث ظىستعدعن هأكىم حعقعرعشقا
بولعدذ ،دئدع .ظةمما ظعمام ظةبذهةنعفة (اهلل تةظاال ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!):
يوق لئكعن (هأكىم حعقعرعدعغان يةردة) ظورنعدا تذرعدعغان ؤةكعلع بار
ظادةمدعن باشقا يوق ظادةمنعث ظىستعدعن هأكىم حعقعرعشقا بولمايدذ ،دئدع.
ظةمما يوق لئكعن (هأكىم حعقعرعدعغان يةردة) ظورنعدا تذرعدعغان ؤةكعلع بار
ظادةمضة كةلسةك ،دةؤانع ظذ ظادةمنعث ؤةكعلع ظىستعدعن قعلغاندعن كئيعن
((( «رةددذلمذهتار» 4 ،ـ توم 327 ،ـ بةت.
((( يةنع ظعختعالصلعشعص قعلعنغان ظعشتذر .هةنةفعي مةزهةصعدعكع كأص قعسعم ظالعمالر« :يوق بولذص كةتكةن ظادةمنعث ظىستعدعن
هأكىم حعقعرعشقا بولمايدذ» دةيدذ .ظةمما بعر قعسعم ظالعمالر ؤة ظعمام شافعظعي« :يوق بولذص كةتكةن ظادةمنعث ظىستعدعن هأكىم
حعقعرعشقا بولعدذ» دةيدذ .شذثا قازع يوق بولذص كةتكةن ظادةمنعث ظىستعدعن هأكىم حعقعرعشنع صايدعلعق دةص قارعسا ،هأكىم حعقارسا
بولعدذ .ت.
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هأكىمنع ظذ ظادةمنعث ظىستعدعن حعقعرعشقا بولعدذ .يوق ظادةمنعث ظىستعدعن
هأكىم حعقعرعشقا بولمايدذ دئضىحعلةر ظأزلعرعنعث قاراشلعرعغا ظةلع ظعبنع
ظةبذتالعبتعن رعؤايةت قعلعنغان صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث« :سةن ظعككع
دةؤاضةرنعث بعرعضة هةتتا يةنة بعرعنعث سأزعنع ظاثلعماي تذرذص هأكىم
قعلمعغعن»((( دئضةن سأزعنع دةلعل ـ صاكعت قعلعص كةلتىردع .يةنة صةيغةمبةر
ظةلةيهعسساالمنعث« :ظعككع دةؤاضةرنعث ظارعسعدا ظوخشاش مذظامعلة
قعلعشقا بذيرذص كةلضةن» سأزعنعمذ دةلعل قعلعص كةلتىردع .ظذالر كةلتىرضةن
دةلعل ـ صاكعتالرنعث بعرع ،ظةضةر قازع (هأكىم حعقعرعدعغان يةرضة) كةلسة
هةتتا ظىستعدعن دةؤا قعلعنغان ظادةمدعن سذظال سورعمعغعحة دةؤاضةرنعث
صاكعتعنع تئثشعمايدذ( ،ظعش بذنداق تذرسا) ظىستعدعن دةؤا قعلعنغان ظادةم
يوق بولسا ،ظةلؤةتتة قازع دةؤاضةرنعث صاكعتعنع تئثشعمايدذ( .شذثا يوق
(((
بولذص كةتكةن ظادةمنعث ظىستعدعن هأكىم حعقعرعشقا بولمايدذ)».
هأكىمدة زذلذم قعلعش
ظةضةر قازع (بعر ظادةم ظىستعدعن حعقارغان هأكىمعدة) ظذنعثغا
قةستةن زذلذم قعلغان ؤة ظأزعنعث زذلذم قعلغانلعقعنع ظعقرار قعلغان بولسا،
حعقعرعلغان هأكىمدعن كأرىلضةن زعياننع قازع ظأز مال ـ مىلكعدعن تألةص
بئرعدذ .ظةمما ظةضةر قازع ظذنعثغا (قةستةن ظةمةس) سةؤةنلعك بعلةن
زذلذم قعلعص قالغان بولسا ،بذ هالدا ظذ هأكىمدعن كأرىلضةن زعياننع تألةص
بئرعش مةسظذلعيعتع هأكىم صايدعسع ظىحىن حعقعرعلغان ظادةمنعث ظىستعضة
يىكلعنعدذ.
ظةضةر قازع حعقارغان هأكىمعدة كعشعلةرضة زذلذم قعلعدعغان بولسا،
ياكع هأكىمنع حعقعرعشنعث صىتىن شةرت ـ شاراظعتلعرع تولذقلعنعص بولسعمذ
يةنة هأكىم حعقعرعشنع كئحعكتىرسة ،ظذ قازع مةنسعصعدعن ظئلعنعص
كئتعشع الزعم .ظةضةر ظذنعث هأكىمنع كئحعكتىرىشع ،ظذنعث ضذؤاهحعالردعن
شىبهعلةنضةنلعكع ،ياكع دةؤاضةرلةرنعث ظارعسعدا كئلعشعمنعث يىز بئرعص
قئلعشعنع ظىمعد قعلغانلعقع ظىحىن بولسا ،بذ هالدا ظذنعث مةنسعصعدعن
((( بذ هةدعسنع ظعمام ظةبذداؤذد ،تعرمعزعي ؤة باشقعالر رعؤايةت قعلدع .بذ ياخشعلعق دةرعجعسعضة يةتكةن هةدعستذر.
((( «فةتهذلبارع» 13 ،ـ توم 171 ،ـ بةت.
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ظئلعنعص كعتعشع توغرا ظةمةس .شذنعثدةك يةنة ظةضةر ظذ دةؤاضةرضة
هةتتا ظذ ظأز صاكعتلعرعنع ظئلعص كةلضةنضة قةدةر مذددةت بةرضةن بولسا،
مةنسعصعدعن ظئلعص تاشالنمايدذ.
قازعنعث حعقارغان هأكىمعدة دةؤاضةرلةرضة زذلذم قعلعشع قوبذل
قعلعنمايدعغان ظعشتذر .حىنكع صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم مذنداق دئدع:
«كعمكع بعزنعث ظعشعمعزدا يوق نةرسعنع صةيدا قعلسا ،ظذ ظعش رةت
قعلعنعدذ «(((.يةنع كعمكع مةيلع بعلمةي بولسذن ،مةيلع سةؤةنلعك بعلةن
بولسذن ،هأكىمنع صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث سىننعتعضة ظذيغذن هالدا
حعقارمايدعكةن ،ظذنعث اهلل تاظاالنعث بذيرذقعغا بويسذنذص صةيغةمبةر
ظةلةيهعسساالمنعث سىننعتعنعث هأكمعضة قايتعشع ؤة سىننةتكة قارشع
كعلعدعغان هأكىملةرضة ظةمةل قعلعشنع تاشلعشع الزعمدذر .حىنكع اهلل تاظاال
ظعنسانالرنع ظأزعضة ؤة صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمغا بويسذنذشقا بويرذدع.
بذ يةردة شذنع بايان قعلعص ظأتىشكة توغرا كئلعدذكع ،قازعنعث حعقارغان
هأكىمع هةقعقةتنع بئكعتكىحع ظةمةس ظذنع ظاشكارا قعلغذحعدذر .حىنكع
هأكىم ظارقعلعق حعقعرعلغان هةقعقةت بذرذن بار ظعدع .ظذنع صةقةت هأكىم
ظاشكارا قعلعص حعقارتتع .شذنعثدةك يةنة هأكىم حةكلعك بولذشنع ؤة بعر
ظعشنعث يىز بعرعشعضة باغلعنعشنع قوبذل قعلعدذ .هأكىمنعث يةنة مةلذم
زامانغا ،ظورذنغا ؤة دةؤاغا ظئهتعياجع باردذر.
هةقعقةت ؤاقعتنعث ظأتىشع بعلةن حىشىص كةتمةيدذ .لئكعن يئتعمنعث
مال ـ مىلكعضة ،ؤةقصة قعلعنغان نةرسة ـ كئرعةكلةرضة ،يوق بولذص كةتكةن
ظادةمضة ؤة (دةؤانعث كئحعكعص قئلعشعغا) شةرعظةت ظئتعراص قعلعدعغان
بعرةر ظأزرة تئصعلغان ظعشقا ظاالقعدار دةؤاالردعن باشقا دةؤاالرغا  15يعل
ظأتكةندعن كئيعن قذالق سئلعنمايدذ .مةزكذر دةؤاالردعن باشقا دةؤاالرغا 15
يعل ظأتكةندعن كئيعن قذالق سئلعنماسلعقعنعث سةؤةبع دةؤا ظعضعللعرعنعث
دةؤادا هئلة ؤة ساختعلعق ظعشلعتعشلعرعنعث ظالدعنع ظئلعش ظىحىندذر.
لئكعن فعقهعشذناسالر« :بعر دةؤا (ظذنع قازعغا سذنذشتعن حةكلةيدعغان)
بعرةر حةكلعمة بولمعسعمذ قازعغا سذنذلماي  33يعل تاشالص قويذلغان بولسا،
ظذ دةؤاغا قذالق سئلعنمايدذ .حىنكع دةؤانع سذنذشقا بعرةر حةكلعمة يوق
((( ظعمام بذخارع رعؤايعتع.
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تذرذص ظذنع قازعغا سذنماي تاشالص قويذش ،دةؤا ظعضعسعنعث هةق ظىستعدة
ظةمةسلعكعنعث صاكعتعدذر .لئكعن دةؤا ظعضعسع ،يوق بولذص كةتكةن ظادةم
بولغان ياكع قارايدعغان ظادعمع يوق باالغةتكة يةتمعضةن كعحعك باال
بولغان ياكع قارايدعغان ظادعمع يوق ظئلعشعص قالغان كعشع بولغان ،ياكع
ظىستعدعن دةؤا قعلعنغان كعشع زالعم ظةمةلدار بولغان بولسا( ،بذ ظةهؤال
ظاستعدا دةؤا قازعغا هةتتا  33يعلغعحة سذنذلماي كئيعن سذنذلغان بولسعمذ
ظذنعثغا قذالق سئلعنعدذ) ».دئدع .دةؤاغا بعر يةردة  15يعلدعن كئيعن،
يةنة بعر يةردة  33يعلدعن كئيعن قذالق سئلعنمايدذ ،دةص دةؤاغا قذالق
سئلعنمايدعغان مذددةتنع بةلضعلةشتة كأرىلضةن ظعختعالصنعث سةؤةبع بولسا،
باشلعق ظةمةلدارالرنعث بذ هةقتة حىشىرضةن خعلمذ ـ خعل صةرمانلعرعدذر.
مةزكذر مذددةت يئتعص كئلعشتعن ظعلضعرع دةؤاغا قذالق سئلعنعش،
دةؤا ظعضعسعنعث يالغان دةؤا قعلعؤاتقانلعقعنع كأرسعتعص بئرعدعغان بعرةر
ظعشنعث كأرىلمةسلعكعضة باغلعقتذر .مةسعلةن :بعر ظادةم زئمعننع ،ياكع
باشقا بعر نةرسعسعنع ساتقان ؤة ظذنع ساتقانلعقعدعن ظايالع ياكع بالعسع،
ياكع ظذرذق ـ تذغقانلعرع خةؤةردار بولغان ،ظاندعن مةسعلةن بالعسع
قوصذص ظذ زئمعننعث (دادعسعنعث ظةمةس) ظأزعنعث زئمعنع ظعكةنلعكعنع
دةؤا قعلغان بولسا ،بذ هالدا ظذنعث دةؤاسعغا قذالق سئلعنمايدذ .حىنكع
ظذ بالعنعث ،دادعسع زئمعننع ساتقاندا ظئتعراز بعلدىرمةي جعم تذرذشع،
ظذنعث قعلغان بذ دةؤاسعنعث يالغان دةؤا ظعكةنلعكعنع ظوحذق ـ ظاشكارا
كأرسعتعص بئرعدذ .ظةمما ظئتعراز بعلدىرمةي جعم تذرغان ظادةم (زئمعننع
ساتقان ظادةمنعث بالعسع ،ياكع ظذرذق ـ تذغقانلعرع بولماي) مةسعلةن
قوشنعسعغا ظوخشاش يات ظادةم بولغان بولسا ،ظذنعث ظئتعراز بعلدىرمةي
جعم تذرغانلعقع ظذنعث ظذ سودا ـ سئتعققا رازع بولغانلعقعنعث ظاالمعتع
ظةمةس((( .ظةمما زئمعننعث قوشنعسع ،زئمعننعث ظعضعسع زئمعننع سئتعص
ظالغذحعنعث قولعغا تاصشذرغان ؤة ظالغذحع ظذ يةرضة زعراظةت تئرعغان ،ياكع
ظأي سالغان ؤاقتعدا ،ظئتعراز بعلدىرىص دةؤا قعلماي جعم تذرذص (كئيعن
دةؤا قعلغان بولسا) ،ظذنعث يامان نعيعتعنعث ظالدعنع ظئلعش ظىحىن ظذنعث
دةؤاسعغا قذالق سئلعنمايدذ.
((( زئمعن قوشنعسع ياكع ظأي قوشنعسع زئمعننع ياكع ظأينع قوشنا بولغانلعق هةققع بعلةن يات ظادةمضة قارعغاندا ظئلعشقا هةقلعقتذر.
ظذنعث خالعسا يات ظادةمنعث سودعسعنع بذزذؤئتعص ظذنع ظأزع ظئلعشقعمذ هةققع بار .ت.
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قازعنعث يةنة بعر قازعغا يازغان خئتعنعث هأكمع
مةنسعصعدعن ظئلعنعص كةتكةن ،ياكع ظألىص كةتكةن بعر قازعنعث حعقارغان
هأكمع يةنة بعر قازعغا يةتكىزىلسة ،ظعككعنحع قازع ظةضةر ظذ قازعنعث
حعقارغان هأكمع قذرظانغا ياكع هةدعسكة ،ياكع ظالعمالرنعث بعرلعكعضة زعت
كةلمعسة ظذنع ظعجرا قعلعدذ ؤة ظعشنع ظذ هأكىم بويعحة قعلعدذ .شذنعث ظىحىن
ظالعمالر هأكىمنع ظىح قعسعمغا ظايرعدذ:
 1ـ هةر قانداق ظةهؤال ظاستعدا قوبذل قعلعنماي رةت قعلعنعدعغان هأكىم.
بذ ،قذرظان ،هةدعس ؤة ظالعمالرنعث بعرلعكعضة زعت كةلضةن هأكىمدذر.
 2ـ هةر قانداق ظةهؤال ظاستعدا ظعجرا قعلعنعدعغان هأكىم .بذ ظىستعدة
ظعجتعهاد قعلعنعص ظالعمالر ظارعسعدا ظعختعالص يىز بئرعص قالغان مةسعلعلةردة
حعقعرعلغان هأكىمدذر .مةسعلةن :قازع ،بوهتان حاصلعغانلعقع ظىحىن (80
قامحا ظذرذلذص) كئيعن تةؤبة قعلغان ظادةمنعث ضذؤاهلعقعنع ظعمام شافعظعينعث
كأز قارعشعغا ظاساسةن قوبذل قعلعص هأكىم حعقارغان ياكع بعر ظايالنعث
ظئرعنعث ؤة يات بعر ظادةمنعث ضذؤاهلعقعنع قوبذل قعلعص ظذ ظايالنعث
ظىستعدعن هأكىم حعقارغان ،ياكع ؤةكعلع بولمعغان ؤة يوق بولذص كةتكةن بعر
ظادةمنعث ظىستعدعن تةييارالنغان صاكعتقا قذالق سئلعص ظذ ظادةمنعث ظىستعدعن
هأكىم حعقارغان بولسا( ،بذ ظةهؤالالر ظاستعدا حعقعرعلغان هأكىملةر ظعجرا
قعلعنعدذ((().
 3ـ ظىستعدة هأكىم حعقعرعلعص بولغاندعن كئيعن (ظذ هأكىمنعث ظعجرا
قعلعنعش ياكع قعلعنماسلعق هةققعدة) ظالعمالر ظارعسعدا ظعختعالص يىزبةرضةن
هأكىمدذر .بعر قعسعم ظالعمالر« :ظذ هأكىم ظعجرا قعلعنعدذ» دةيدذ .يةنة بعر
قعسعم ظالعمالر بولسا« :بذ هأكىمنعث ظعجرا قعلعنعشع ظىحىن ظذ هأكىمنع
باشقا بعر قازعنعث تةستعقلعشع الزعمدذر» دةيدذ .ظاخعرعدعكع قاراش بذ
ظعككع خعل قاراشنعث ظعحعدعن توغرا دةص قارالغان قاراشتذر.
شذنعثدةك يةنة بعرعنحع قازعنعث حعقارغان هأكمعنعث ظعجرا قعلعنعشع
ظىحىن ،ظذ هأكىمنعث شةرتعضة توشقان بعر دةؤادعن كئيعن حعقعرعلغان بولذشع
((( هةنةفعي مةزهةصعدعكعلةرنعث قعلغان ظعجتعهادعغا ظاساسالنسا ،بذ هأكىملةر ظعجرا قعلعنمايدذ .ظةمما بذ ظىستعدة ظعجتعهاد قعلعنعص
ظالعمالر ظارعسعدا ظعختعالص يىز بئرعص قالغان مةسعلعلةر بولغانلعقع ظىحىن قازعنعث ظذ مةسعلعلةر ظىستعدة حعقارغان هأكىمع ظعجرا
قعلعنعدذ .ت.
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الزعم .ظةضةر بعرعنحع قازعنعث حعقارغان هأكمع شةرتعضة توشقان بعر دةؤادعن
كئيعن حعقعرعلمعغان بولسا ،ظعككعنحع قازعغا ظذنعث حعقارغان هأكمعنع
ظعجرا قعلعش الزعم ظةمةس .بذ هالدا ظعككعنحع قازع مةيلع بعرعنحع قازعنعث
حعقارغان هأكمعضة ظذيغذن كةلسذن ،مةيلع ظذنعثغا زعت كةلسذن ،هأكىمنع
ظأزعنعث مةزهةصع بويعحة حعقعرعدذ .ظعمام بذخارع كعتابعدا مذنداق بايان
قعلعدذ :ظعبراهعم« :ظةضةر خةتنعث قايسع قازع تةرعصعدعن يئزعلغانلعقع ؤة
ظىستعدعكع مأهىرنعث كعمنعث مأهىرع ظعكةنلعكع بعلعنسة ،بعر قازعنعث
(بعر مةسعلة هةققعدة حعقارغان هأكمعنع) خةت ظارقعلعق يئزعص يةنة بعر
قازعغا يولالص بئرعشع توغرعدذر» دةيدذ .شةظبعيمذ« :مةيلع قازع تةرعصعدعن
يئزعلغان خةت بولسذن ،مةيلع باشقعالر تةرعصعدعن يئزعلغان خةت بولسذن،
ظىستعضة مأهىر بئسعلغان خةت ظةؤةتعش (يةنع ظعشنع شذ خةت بويعحة
قعلعش) توغرعدذر» دةيدذ .بذ هةقتة ظعبنع ظأمةردعنمذ شذنعثغا ظوخشاش
سأز رعؤايةت قعلعنغان.
دةؤا قعلعشنعث بايانع
<دةؤا قعلعش> دئضةن سأزنعث ظذقذمع توغرعسعدا

<دةؤا قعلعش> دئضةن سأزدعن مةنا جةهةتتة بعر ظعنساننعث باشقعسعنعث
ظىستعضة بعر هةقنع يأكلةش ظىحىن سأزلعضةن سأزع مةقسةت قعلعنعدذ.
<دةؤا> دئضةن سأزنعث يعلتعزع <دذظا> دئضةن سأزدذر< .دذظا> بولسا بعر
نةرسعنع تةلةص قعلعش دئضةن مةنعدعدذر.
<دةؤا قعلعش> دئضةن سأزدعن ظعستعاله جةهةتتة باشقا بعرسعنعث
ظىستعدعكع هةقنع تةلةص قعلعش ياكع دةؤاضةردعن ظأزعنعث هةققعنع قوغداش
ظىحىن سأزلةنضةن ؤة قازعنعث ظالدعدا قوبذل قعلعنغان سأز مةقسةت
قعلعنعدذ.
ظوقذمدا بايان قعلعنغان< :باشقا بعرسعنعث ظىستعدعكع هةقنع تةلةص
قعلعش> دئضةن سأز ضذؤاهلعق بئرعشنعث ؤة ظعقرار قعلعشنعث دةؤانعث ظعحعضة
كعرمةيدعغانلعقعنع كأرسعتعص بئرعدذ .ظوقذمدا بايان قعلعنغان< :دةؤاضةردعن
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ظأزعنعث هةققعنع قوغداش ظىحىن> دئضةن سأز (ظأزعنعث هةققعنع) ظذ هةقكة
(((
حئقعلغان ظادةمدعن قذغداشنع ظأز ظعحعضة ظالعدذ.
دةؤانعث تةرةصلعرع
 1ـ دةؤا قعلغذحع :بذ ،دةؤا قعلعشتعن ؤازكةحسة دةؤا ظاياغلعشعدعغان،
ياكع دةؤا قعلعشعشقا مةجبذرالنمايدعغان ظادةمدذر.
 2ـ ظىستعدعن دةؤا قعلعنغان ظادةم :بذ ،دةؤا قعلعشعشقا مةجبذرلعنعدعغان
ظادةمدذر.
 3ـ دةؤانعث ظاساسع :دةؤا قعلغذحع ظادةمنعث ،مةسعلةن :مئنعث،
ظىستعدعن دةؤا قعلعنغان صاالنعنعث ظىستعدة مذنداق نةرسةم بار ،دئضعنعضة
ظوخشاش <مئنعث> دةص هةقنعث ظأزع تةرةصتة ظعكةنلعكعنع ،ياكع دةؤاضةر
ظةضةر دةؤا قعلعشعش ظىحىن ؤةكعل قعلعنغان ،ياكع ؤةسعيةت قعلعنغان
ظادةم بولسا( ،ظذنعث ،ظىستعدعن دةؤا قعلعنغان صاالنعنعث ظىستعدة مذنداق
نةرسعسع بار ،دئضعنعضة ظوخشاش) <ظذنعث> دةص هةقنعث ظأزعنع ؤةكعل
قعلعص ظةؤةتكةن ظادةمنعث تةرعصعدة ظعكةنلعكعنع دةؤا قعلعشع الزعم.
 4ـ دةؤا قعلعشقا ساالهعيعتع توشقان ظادةمنعث بولذشع :ظذ ،باالغةتكة
يةتمعضةن باال بولسعمذ ظةقعل ـ صاراسةتلعك ؤة ظاق ـ قارعنع صةرق ظئتةلةيدعغان
ظادةمدذر.
 5ـ دةؤانعث توغرا بولذشعنعث شةرتع :دةؤانعث توغرا بولذشع ظىحىن
هأكىم حعقعرعدعغان ظورذننعث بولذشع ؤة دةؤاضةرلةرنعث ظذ يةرضة كئلعشع
شةرتتذر .شذنعث ظىحىن يذقعرعدا بايان قعلعص ظأتىلضعنعضة ظوخشاش ظذ يةردة
يوق ظادةمنعث ظىستعدعن هأكىم حعقعرعش توغرا ظةمةس .شذنعثدةك يةنة دةؤا
قعلعنغان نةرسة ـ كئرةكنعث قانحعلعك ظعكةنلعكع ظئنعق بولذشع شةرتتذر.
شذنعث ظىحىن قانحعلعك ظعكةنلعكع ظئنعق بولمعغان نةرسة ـ كئرةكنعث
ظىستعدعن دةؤا قعلعشقا بولمايدذ.
 6ـ دةؤانعث هأكمع :دةؤانعث هأكمع بولسا ظىستعدعن دةؤا قعلعنغان
((( <ظةددذررذلمذختار> 4 ،ـ توم 419 ،ـ بةت.
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ظادةمنعث (دةؤاضةرنعث مئنعث ظىستىمدة هةققع) يوق ياكع بار ،دةص جاؤاب
بئرعشع الزعم .كئيعن دةؤاضةرنعث ظذ ظادةمنعث ظىستعدعن كأرسةتكةن صاكعتعغا
قذالق سئلعنعدذ .ظةضةر ظذ ظادةم (هئحقانداق جاؤاب بةرمةي) جعم تذرسا ،ظذ
ظادةم ظعنكار قعلغان بولذص هئسابلعنعدذ.
دةؤا قعلغان تةرةصكة صاكعت كأرسعتعشنعث ؤة ظعنكار قعلغان
تةرةصكة قةسةم ظئحعشنعث الزعم ظعكةنلعكعنعث بايانع

دةؤا قعلغذحع ظادةمدعن ،قعلغان دةؤاسعنعث توغرا ظعكةنلعكعنع
كأرسعتعدعغان صاكعت كأرسعتعش تةلةص قعلعنعدذ .بذ (دةؤا قعلعنغان بعر
مةسعلة هةققعدة) هأكىم حعقعرعش ظىحىن ظاساسع ظورذندا تذرعدعغان مذهعم
بعر صعرنسعصتذر .صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم بذ صعرنسعصنع نذرغذنلعغان
هةدعسلةردة بايان قعلدع .تأؤةندعكعلةر مةزكذر هةدعسلةرنعث قاتارعندعندذر:
ظعبنع ظابباس (اهلل تاظاال ظذنعثدعن رازع بولسذن!) صةيغةمبةر
ظةلةيهعسساالمنعث مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ« :ظةضةر كعشعلةرضة،
ظذالر دةؤا قعلغان نةرسعلةرنعث هةممعسع بئرعلسة ،كعشعلةر باشقعالرنعث
مال ـ مىلىكلعرعنع ؤة قانلعرعنع دةؤا قعلعدذ .لئكعن (شذنعث ظىحىن) دةؤا
قعلغان ظادةمنعث صاكعت كأرسعتعشع ؤة ظىستعدعن دةؤا قعلعنغان ظادةمنعث
(((
قةسةم ظئحعشع الزعمدذر».
بذ مةشهذر هةدعستذر .بذ هةدعسنع صىتىن مذسذلمانالر قوبذل قعلغان ؤة بذ
هةدعس هةققعدة ظعككع ظادةممذ ظعختعالصلعشعص قالمعغان .ظعمام نةؤةؤعي (اهلل
تاظاال ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!)« :بذ هةدعس شةرعظةتنعث قاظعدعللعرعدعن
حوث بعر قاظعدعنع بايان قعلعدذ» دئضةن .بعز يذقعرعدا بايان قعلعص ظأتكةن،
هةممة ظادةم قوبذل قعلعص ظالغان ظأمةر ظعبنع خةتتاب (اهلل تاظاال ظذنعثدعن
رازع بولسذن!) نعث ظةبذمذسا ظةلظةشظةرعضة يازغان خئتعدة هةم« :دةؤا قعلغان
تةرةصنعث صاكعت كأرسعتعشع ؤة ظعنكار قعلغان تةرةصنعث قةسةم ظئحعشع
الزعمدذر» دةص يئزعلغانلعقعنع بايان قعلعص ظأتتذق.
ظةشظةس ظعبنع قةيس (اهلل تاظاال ظذنعثدعن رازع بولسذن!) مذنداق
((( بذ هةدعسنع بةيهةقعي ؤة ظعمام مذسلعم رعؤايةت قعلدع.
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دةيدذ :مةن بعلةن بعر ظادةمنعث ظارعسعدا يةمةندعكع بعر زئمعن هةققعدة
(دةؤا بار ظعدع) .شذنعث بعلةن مةن ظذ ظادةم بعلةن دةؤا قعلعشعص صةيغةمبةر
ظةلةيهعسساالمنعث يئنعغا كةلدذق .صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم ماثا« :سئنعث
ظعككع ضذؤاهحع ظئلعص كئلعشعث ياكع ظذنعث قةسةم ظئحعشع الزعم» دئدع.
مةن :ظذ صةرؤا قعلماستعنال قةسةم ظئحعدذ ،دئدعم .صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم:
«كعمكع ،ظأزعضة تةؤة ظةمةس نةرسعضة هةقلعق بولذش (يةنع ظئلعؤئلعش
ظىحىن) يالغان قةسةم ظعحسة ،ظذ كعشع اهلل تاظاالغا ،اهلل تاظاال ظذنعثغا
ظاححعقالنغان هالدا ظذحرعشعدذ» دئدع .ظاندعن اهلل تاظاال صةيغةمبةر
ظةلةيهعسساالمنعث بذ سأزعنع تةستعقالص بذ ظايعتعنع حىشىرضةن» :اهلل غا
بةرضةن ظةهدعنع ؤة قةسةملعرعنع ظازغعنا بةدةلضة تئضعشعدعغانالر ظاخعرةتتة
(اهلل نعث رةهمعتعدعن) هئحقانداق نئسعؤعضة ظئرعشةلمةيدذ ،قعيامةت كىنع
اهلل ظذالرغا (ظذالرنع خذش قعلعدعغان) سأز قعلمايدذ ،ظذالرغا (رةهمةت كأزع
بعلةن) قارعمايدذ ،ظذالرنع (ضذناهلعرعدعن) صاكلعمايدذ ،ظذالر قاتتعق ظازابقا
قالعدذ«(((يةنع صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم مةزكذر هةدعستة ،بعر دةؤاضةر
ظادةمنعث دةؤا قعلغان نةرسعسعنع ظعككع ضذؤاهحع ظئلعص كةلمةستعن
ظااللمايدعغانلعقعدعن ؤة ظةضةر ظذ ظعككع ضذؤاهحع ظئلعص كةلمعسة ،ظذنعثغا
هئحنةرسة بئرعلمةيدعغانلعقعدعن خةؤةر بةردع.
قةسةم ظعحعشتعن باش تارتقانلعقع سةؤةبع بعلةن هأكىم
حعقعرعشنعث بايانع

ظةضةر دةؤاضةر ظأزعنعث دةؤاسعنعث توغرا ظعكةنلعكعنع ظعسصاتالش ظىحىن
صاكعت كأرسعتعشتعن ظاجعز كةلضةن ؤة ظىستعدعن دةؤا قعلعنغان ظادةم،
دةؤاضةرنعث قعلغان دةؤاسعنع ظعنكار قعلغان بولسا ،قازع ظىستعدعن دةؤا
قعلعنغان ظادةمدعن قةسةم ظئحعشنع تةلةص قعلعدذ .ظةضةر ظذ ظادةم قةسةم
ظئحعشتعن باش تارتقان ؤة قةسةم ظئحعشكة ظذنذمعغان بولسا ،قازع ظذنعث
قةسةم ظئحعشتعن باش تارتقانلعقعنع ،ظىستعدعن قعلعنغان دةؤانعث توغرا
ظعكةنلعكعنع كأرسعتعص بئرعدعغان بعر صاكعتنعث ظورنعدا ظئتعبارغا ظئلعص
((( سىرة ظالع ظعمران  77ـ ظايةت.
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تذرذص هأكىم حعقعرعدذ .بذ هةقتة ظةمرع ظعبنع شذظةيب حوث دادعسعدعن
صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ« :بعر
ظايال ظئرعنعث تاالق قعلعؤاتقانلعقعنع دةؤا قعلغان ؤة بذنعثغا ظادعل بعر
ضذؤاهحع ظئلعص كةلضةن بولسا ،ظذ ظايالنعث ظئرعدعن قةسةم ظئحعش تةلةص
قعلعنعدذ .ظةضةر ظةر (ظأزعنعث ظايالنع تاالق قعلعؤاتمعغانلعقعنع ظعسصاتالص)
قةسةم ظئحسة ،ضذؤاهحعنعث بةرضةن ضذؤاهلعقع ظئتعبارغا ظئلعنمايدذ.
ظةضةر ظةر قةسةم ظئحعشتعن باش تارتسا ،ظذنعث باش تارتقانلعقع يةنة
بعر ضذؤاهحعنعث ظورنعدا قوبذل قعلعنعدذ ؤة ظةر ظايالنع تاالق قعلعؤاتقان
هئسابلعنعدذ (((».ظعمام ظعبنع ظةلقةييعم <ظةلظعظالم> دئضةن ظةسعرعدة:
«تأت مةزهةص ظعماملعرع ؤة بارلعق فعقهعشذناسالر ظةمرع ظعبنع شذظةيبنعث
مةزكذر هةدعسعنع (ظأزلعرعنعث بذ هةقتعكع قاراشلعرع ظىحىن) صاكعت قعلعص
كةلتىردع ؤة صةتعؤا بئرعدعغان ظعمامالرنعث ظعحعدة ظذنعث مةزكذر هةدعسعنع
دةلعل ـ صاكعت قعلعص كةلتىرمةيدعغان ؤة ظذ هةدعسكة ظئهتعياجع حىشمةيدعغان
بعرةر ظعماممذ يوق .بذ هةدعس ياخشعلعق ،توغرعلذق دةرعجعسعضة يةتكةن ؤة
دةلعل ـ صاكعت قعلعص كةلتىرىشكة بولعدعغان هةدعستذر» دئدع.
بعر ضذؤاهحع ؤة قةسةم بعلةن هأكىم حعقعرعشنعث
بولمايدعغانلعقعنعث بايانع

مةزكذر هةدعس بعر ظعش ظىستعدة هأكىمنعث ،ظذ ظعشنع دةؤا قعلغان كعشعنعث
ظئلعص كةلضةن ضذؤاهلعقع ؤة ظئحكةن قةسةمع بعلةن حعقعرعلمايدعغانلعقعنع
ظئنعق كأرسعتعص بئرعدذ .حىنكع صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم مةزكذر هةدعستة
هأكىمنع ،دةؤاضةرنعث ظئحكةن قةسعمعنع رةت قعلماستعن ظىستعدعن دةؤا
قعلعنغان ظادةمنعث قةسةم ظئحعشتعن باش تارتقانلعقع سةؤةبع بعلةنال
حعقاردع .بعر ظعش ظىستعدة قعلعنغان دةؤادا ،دةؤا ظعضعسعنعث ظئلعص كةلضةن
ضذؤاهلعقع ؤة ظئحكةن قةسعمع بعلةن هأكىم حعقعرعلمايدذ ،دئضةن كأز قاراشنع
صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث« :دةؤا قعلغان ظادةمنعث صاكعت كأرسعتعشع ؤة
ظىستعدعن دةؤا قعلعنغان ظادةمنعث قةسةم ظئحعشع الزعمدذر» دئضةن سأزعمذ
((( بذ هةدعسنع ظعبنع ماجة رعؤايةت قعلدع.
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كىحلةندىرعدذ .صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث بذ سأزع ،قةسةمنع صةقةت
ظىستعدعن دةؤا قعلعنغان ظادةمنعث ظئحعدعغانلعقعنع ؤة صاكعتنع صةقةت دةؤا
قعلغان ظادةمنعث كةلتىرىدعغانلعقعنع كأرسعتعص بئرعدذ .مةزكذر كأز قاراشنع
يةنة يذقعرعدا ظةشظةس ظعبنع قةيستعن رعؤايةت قعلعص ظأتىلضةن صةيغةمبةر
ظةلةيهعسساالمنعث ظذنعثغا« :سئنعث ظعككع ضذؤاهحع ظئلعص كئلعشعث ياكع
ظذنعث قةسةم ظئحعشع الزعم» دئضةن سأزعمذ كىحلةندىرعدذ.
ظةمما ظعمام مذسلعم (اهلل تاظاال ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!) هةدعس
كعتابعدا رعؤايةت قعلغان ظعبنع ظابباس (اهلل تاظاال ظذنعثدعن رازع بولسذن!)
نعث :صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم (بعر ظعش ظىستعدة ظذنع دةؤا قعلغان ظادةمنعث)
قعلغان قةسعمع ؤة ظئلعص كةلضةن ضذؤاهلعقع بعلةن هأكىم قعلغان ،دئضةن
سأزع هةنةفعي مةزهةصعدعكعلةرنعث كأز قارعشعدا خذسذسعي ظةهؤالالرغا
قارعتعلعدذ.
ضذؤاهلعق بئرعشنعث بايانع
ضذؤاهلعق بئرعشتعن دةؤاسعز بولسعمذ <ضذؤاهلعق بئرعمةن> دئضةن
سأزنع ظعشلعتعص تذرذص بعر هةقنع ظعسصاتالش ظىحىن قازعنعث ظالدعدا تذرذص
(((
بةرضةن توغرا بعر خةؤةر كأزدة تذتذلعدذ.
خذددع يالغان قةسةمضة <قةسةم> دئضةن سأز ظعشلعتعلضعنعدةك يالغان
ضذؤاهلعققعمذ <ضذؤاهلعق> دئضةن سأز ظعشلعتعلعدذ .ظذنداق ظعكةن خةؤةر
ظىح قعسعم بولعدذ:
 1ـ (مةسعلةن :صاالنعنعث قولعدعكع نةرسة صذكذنع ظادةمنعث) دةص بعر
كعشعنعث هةققعنعث بعر ظادةمنعث ظىستعدة ظعكةنلعكعنع توغرعسع بعلةن
خةؤةر بئرعش .بذنداق قعلعش ضذؤاهلعق بةرضةنلعك هئسابلعنعدذ.
 2ـ (مةسعلةن :صذكىنعنعث قولعدعكع نةرسة مئنعثدذر) ،دةص خةؤةر
بةرضةن ظادةم ،ظأزعنعث هةققعنعث باشقا بعرسعنعث ظىستعدة ظعكةنلعكعنع
خةؤةر بئرعش .بذنداق قعلعش دةؤا قعلغانلعق هئسابلعنعدذ.
((( <ظةددذررذلمذختار> 4 ،ـ توم 369 ،ـ بةت.
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 3ـ (مةسعلةن :مئنعث قولذمدعكع نةرسة صذكذنع ظادةمنعثدذر) ،دةص
خةؤةر بةرضةن ظادةم ،ظأزعنعث ظىستعدة باشقا بعرسعنعث هةققع بارلعقعنع
(((
خةؤةر بئرعش .بذنداق قعلعش ظعقرار قعلغانلعق هئسابلعنعدذ.
ضذؤاهلعقنعث شةرتلعرع
ضذؤاهلعقنعث شةرتلعرع ظعككع قعسعمغا بألىنعدذ:
 1ـ ضذؤاهلعق بئرعدعغان ظادةمنعث ظأزعضة ظاالقعدار شةرتلةر.
 2ـ ضذؤاهلعقنعث ظأزعضة ظاالقعدار شةرتلةر.
ضذؤاهلعق بئرعدعغان ظادةمنعث ظأزعضة ظاالقعدار شةرتلةر يةنة ظعككع
قعسعمغا بألىنعدذ:
 1ـ بعر ظادةمنعث ضذؤاهحع بولذشعغا ظاالقعدار شةرتلةر.
 2ـ (قازعنعث ظالدعدا) ضذؤاهلعق بئرعشكة ظاالقعدار شةرتلةر.
بعر ظادةمنعث ضذؤاهحع بولذشع ظىحىن ،ظذنعثدا تأؤةندعكع شةرتلةرنعث
تئصعلعشع الزعم:
 1ـ بعر ظعشقا ضذؤاهحع بولعدعغان ظادةمنعث ،ظذ ظعشقا ضذؤاهحع بولغان
ؤاقتعدا ظةقلع ـ هذشع جايعدا بولذشع شةرت.
 2ـ ظىستعدعن ضذؤاهلعق بئرعدعغان نةرسعضة قاراش ؤة ظذنع كأرىش
الزعم .ظةضةر ظذ نةرسة (سأزضة ظوخشاش) تعثشاش ظارقعلعق ضذؤاهلعقتعن
ظأتسعمذ بولعدعغان نةرسة بولسا ،بذ هالدا ظذنع كأرىش شةرت ظةمةس.
ظةمما (قازعنعث ظالدعدا) ضذؤاهلعق بئرعشكة ظاالقعدار شةرتلةر بولسا،
ظومذمعي شةرتلةر ؤة خذسذسعي شةرتلةر ،دةص ظعككع قعسعمغا بألىنعدذ:
ظومذمعي شةرتلةر بولسا بارلعق ضذؤاهلعق بئرعشتة شةرت قعلعنعدعغان
شةرتلةر بولذص ظذالر تأؤةندعكعلةردعن ظعبارةتتذر:
 1ـ ضذؤاهحعنعث هأر ظادةم بولذشع شةرتتذر.
((( <ظةل تةظرعفات لعلجذرجانعي>.
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 2ـ دةؤاضةر بعلةن ظىستعدعن دةؤا قعلعنغان ظادةمنعث ظارعسعنع
ظايرعيالغعدةك كأرىش قذؤذعتعضة ظعضة بولذش.
 3ـ سأزلةش قذؤذعتعضة ظعضة بولذش.
 4ـ ظادعل ظادةم بولذش .يةنع تةقؤادار ظادةم بولذش .ضذؤاهحعنعث تةقؤادار
بولذشع ظذنعث ضذؤاهحع بولذش ساالهعيعتعضة توشذشنعث شةرتع ظةمةس
ظذنعث ضذؤاهحعلعقعنعث قازعنعث ظالدعدا قوبذل قعلعنعشعنعث الزعم بولذشعنعث
شةرتعدذر.
 5ـ ضذؤاهلعق بئرعشنعث هأكىم حعقعرعلغان ظورذندا بولذشع شةرتتذر.
 6ـ ضذؤاهلعق بئرعدعغان ظادةم بوهتان حاصلعغانلعق سةؤةبع بعلةن جازا
ظىحىن  80قامحا ظذرذلغان ظادةم بولماسلعقع الزعم .حىنكع اهلل تاظاال بذنداق
كعشعلةرنعث ضذؤاهلعقعنعث قوبذل قعلعنمايدعغانلعقعنع بايان قعلعص مذنداق
دئدع» :ظعصصةتلعك ظايالالرنع زعنا بعلةن قارعلعغان( ،بذنعث راستلعقعغا
ظادعل) تأت ضذؤاهحعنع كةلتىرةلمعضةن كعشعلةرنع  80دةررة ظذرذثالر (يةنع
بعراؤغا زعنا بعلةن تأهمةت حاصلعغان هةر بعر ظادةمنع قامحا ؤة شذنعثغا
ظوخشاش نةرسعلةر بعلةن  80نع ظذرذثالر ،حىنكع ظذالر ظةفعفة ظايالالرغا
يالغاندعن تأهمةت حاصلعغان ؤة كعشعلةرنعث ظابرويعنع تأككةن ظادةملةردذر)،
ظذالرنعث ضذؤاهلعقعنع (ظذالر يالغانحعلعق ؤة تأهمةت حاصالش مةيدانعدا حعث
تذرعدعغانال بولسا) هةرضعز قوبذل قعلماثالر ،ظذالر صاسعقالردذر (يةنع ظذالر
بوهتان حاصالشتعن ظعبارةت حوث ضذناهنع ظعشلعضةنلعكلعرع ظىحىن ،اهلل نعث
ظعتاظعتعدعن حعققذحعالردذر)(((«
 7ـ ضذؤاهحع (ضذؤاهلعق بئرعش ظارقعلعق) ظأزعضة بعرةر صايدا ظئلعص
كةلمةسلعكع ياكع ظأزعدعن بعرةر زعياننع توسذص قالماسلعقع الزعم.
 8ـ ضذؤاهلعق بةرضىحع بعلةن صايدعسع ظىحىن ضذؤاهلعق بئرعلضةن
ظادةمنعث ظارعسعدا ظذرذق ـ تذغقانلعق ،ياكع ظةر ـ خوتذنلذق مذناسعؤةتنعث
بولماسلعقع شةرتتذر .شذنعث ظىحىن بالعؤاقعالرنعث ظاتا ـ ظانعنعث صايدعسع،
ياكع ظاتا ـ ظانعنعث بالعؤاقعلعرعنعث صايدعسع ؤة ظةر ـ خوتذنالرنعث بعر ـ
بعرعنعث صايدعسع ظىحىن بةرضةن ضذؤاهلعقع قوبذل قعلعنمايدذ .بذ هةقتة بعز
((( سىرة نذر  4ـ ظايةت.
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اهلل تاظاال خالعسا ظالدعمعزدا توختذتذلذص ظأتعمعز.
 9ـ ضذؤاهلعق بةرضىحع بعلةن زعيعنعغا ضذؤاهلعق بئرعلضةن ظادةمنعث
ظارعسعدا دىشمةنلعك ؤة ظأح ـ ظاداؤةت بولماسلعقع شةرت.
 10ـ ضذؤاهلعق بةرضذحع (ضذؤاهلعق بئرعدعغان شذ ظعشنعث) دةؤاضةرع
بولماسلعقع شةرت .مةسعلةن ،ؤةكعلضة ،بعر كعشعنعث ؤةسعيةتلعرعنع
ظورذنالشقا تالالنغان ظادةمضة ؤة هةم شئرعككة ظوخشاش بعر نةرسة ظىستعدة
دةؤا قعلعشقان هةر قانداق ظادةمنعث ظذ نةرسة هةققعدة بةرضةن ضذؤاهلعقع
قوبذل قعلعنمايدذ .مةسعلةن :بعر ؤةكعلنعث (دةؤا قعلعشعشقا) ؤةكعل
قعلعنغان نةرسة ظىستعدة بةرضةن ضذؤاهلعقع قوبذل قعلعنمايدذ .بعر كعشعنعث
ؤةسعيةتلعرعنع ظورذنالشقا تالالنغان ظادةمنعث ،ؤةسعيةت قعلعنغان شذ ظعش
ظىستعدة بةرضةن ضذؤاهلعقعمذ قوبذل قعلعنمايدذ .شذنعثدةك يةنة هةم شئرعك
ظادةمنعثمذ ظارعسعدا هةم شئرعكلعك بار نةرسة ظىستعدة بةرضةن ضذؤاهلعقع
قوبذل قعلعنمايدذ .مذشذالرغا ظوخشاش ظادةملةرنعث هئحبعرعنعث ضذؤاهلعقع
قوبذل قعلعنمايدذ .حىنكع ظذالر شذ نةرسعنعث ظىستعدة خذددع ظذ نةرسعنعث
ظعضعسعضة ظوخشاش دةؤاضةردذر .شذثا ظذالرنعث شذ نةرسة ظىستعدة بةرضةن
ضذؤاهلعقع هةرضعز قوبذل قعلعنمايدذ .شذنعث ظىحىن بعر ظةر ،ظةضةر ظأزعدعن
باشقا تأت ضذؤاهحع ظئلعص كةلمعسة ،ظذنعث :ظايالعم زعنا قعلدع ،دةص ظايالع
ظىستعدعن بةرضةن ضذؤاهلعقع قوبذل قعلعنمايدذ .بذ ظعمام مالعكنعث ،ظعمام
شافعظعينعث ؤة مةدعينعلعك كأص ساندعكع ظالعمالرنعث كأزقارعشعدذر .بذ
قاراشنع هةنةفعي مةزهةصعدعكعلةردعن ظعمام تةهاؤعي توغرا ،دةص تاللعدع.
هةنةفعي مةزهةصعدعكعلةرنعث كأز قارعشعحة :ظةرنعث ،ظايالع ظىستعدعن بةرضةن
ضذؤاهلعقع قوبذل قعلعنعدذ .ظايالغا زعنا قعلغانلعقنعث جازاسع بئرعلعدذ.
هةنةفعي مةزهةصعدعكعلةر مذنداق دئدع« :ظةر ظةضةر (ظايالعم زعنا قعلدع،
دةص) ظايالعغا قازعنعث ظالدعدا ظأزع يالغذز بوهتان حاصلعغان بولسا ،ظةرنعث
ظايال بعلةن لةنةت ظئيتعشعشع ياكع ظأزعنعث باشقا تأت ضذؤاهحع تئصعص
(((
كئلعشع الزعم».
 11ـ ضذؤاهلعق بئرعدعغان ظادةم ،ضذؤاهلعق بئرعدعغان حاغدا ظىستعدعن
ضذؤاهلعق بةرمةكحع بولغان نةرسعنعث قانداق نةرسة ظعكةنلعنع بئلعشع
((( «ظعظالظذسسىنةن» 15 ،ـ توم 229 ،ـ بةت.
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ؤة ظذنع ظئسعضة ظئلعص تذرذص ضذؤاهلعق بئرعشع شةرت .هاكعم كعتابعدا
بذ هةقتة ظعبنع ظابباس (اهلل تاظاال ظذنعثدعن رازع بولسذن!) نعث مذنداق
دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ :بعر ظادةم صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمدعن
ضذؤاهلعق بئرعش هةققعدة سذظال سورعدع .صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم ظذنعثغا:
«(ظاسماندعكع) بذ قذياشنع كأرىؤاتامسةن؟» دئدع .ظذ ظادةم :هةظة ،دئدع.
صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم(« :ضذؤاهلعق بةرمةكحع بولغان ظعش ظعسعثدة)
شذنعثغا ظوخشاش ظئنعق بولسا ،ضذؤاهلعق بةرضعن ياكع ضذؤاهلعق بئرعشتعن
ؤازكةحكعن» دئدع.
خذسذسعي شةرتلةر
 1ـ ظةضةر ظىستعدعن ضذؤاهلعق بئرعلعدعغان ظادةم مذسذلمان بولسا،
ضذؤاهلعق بئرعدعغان ظادةمنعث مذسذلمان بولذشع شةرتتذر .حىنكع اهلل
تاظاال مذنداق دئدع» :سعلةر ظةر كعشعثالردعن ظعككع كعشعنع ضذؤاهلعققا
تةكلعص قعلعثالر؛ ظةضةر ظعككع ظةركعشع يوق بولسا ،سعلةر (ظادالعتعضة،
دعيانعتعضة) رازع بولعدعغان كعشعلةردعن بعر ظةر ،ظعككع ظايالنع ضذؤاهلعققا
تةكلعص قعلعثالر ،بذ ظعككع ظايالنعث بعرسع ظذنتذص قالسا ،ظككعنحعسع
ظئسعضة سالعدذ(((« يةنع سعلةر مذسذلمان ظةركعشعثالردعن ظعككع كعشعنع
ضذؤاهلعققا تةكلعص قعلعثالر .حىنكع كاصعرنعث مذسذلمان ظىستعدعن بةرضةن
ضذؤاهلعقع قوبذل قعلعنمايدذ .كاصعرنعث صةقةت كاصعرنعث ظىستعدعن بةرضةن
ضذؤاهلعقع قوبذل قعلعنعدذ.
 2ـ (بوهتان حاصلعغان ياكع هاراق ظعحكةن ظادةمنع قامحعلعغانغا ؤة
زعناخذرنع قامحعلعغانغا ،ياكع حالما ـ كعسةك قعلغانغا ظوخشاش) جازاالردا
ؤة قعساستا ضذؤاهلعق بئرعدعغان ظادةمنعث ظةر بولذشع شةرتتذر .جازاالردا ؤة
قعساستا ظايالالرنعث بةرضةن ضذؤاهلعقع قوبذل قعلعنمايدذ .ظعبنع ظةلمذنزعر
(اهلل تاظاال ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!)« :بعر قعسعم ظالعمالر اهلل تاظاالنعث:
»ظةضةر ظعككع ظةركعشع يوق بولسا ،سعلةر (ظادالعتعضة ،دعيانعتعضة) رازع
بولعدعغان كعشعلةردعن بعر ظةر ،ظعككع ظايالنع ضذؤاهلعققا تةكلعص قعلعثالر،
((( سىرة بةقةر  282ـ ظايةتنعث بعرقعسمع.
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بذ ظعككع ظايالنعث بعرسع ظذنتذص قالسا ،ظككعنحعسع ظئسعضة سالعدذ(((«
دئضةن ظايعتعنعث تاشقعرع مةنعسعضة ظاساسلعنعص تذرذص (مةيلع جازا ؤة
قعساس ظعشلعرع بولسذن ،مةيلع ظئلعم ـ سئتعم ؤة قةرزلةر بولسذن )،هةممة
ظعشالردا ظايالالرنعث ظةرلةر بعلةن بعللة بةرضةن ضذؤاهلعقع قوبذل قعلعنعدذ،
دئضةن قاراشقا كةلدع .ظةمما كأص ساندعكع ظالعمالر اهلل تاظاالنعث مةزكذر
ظايعتعنع صةقةت ظئلعم ـ سئتعم ؤة قةرزضة ظاالقعدار ظعشلةرغعال خاس (يةنع
ظايالالرنعث ضذؤاهلعقع صةقةت ظئلعم ـ سئتعم ؤة قةرزضة ظاالقعدار ظعشالردعال
قوبذل قعلعنعدذ) ،شذثا (بوهتان حاصلعغان ،ياكع هاراق ظعحكةن ظادةمنع
قامحعلعغانغا ظوخشاش) جازاالردا ؤة قعساستا ظذالرنعث ضذؤاهلعقع قوبذل
(((
قعلعنمايدذ ،دئضةن قاراشتعدذر» دئدع.
 3ـ بةندعلةرنعث هةق ـ هوقذقعغا ظاالقعدار ظعشالردا( ،هةقنعث ظعضعسعنعث)
دةؤا قعلعشع شةرتتذر.
ضذؤاهلعقنعث ظأزعضة ظاالقعدار شةرتلةر
 1ـ ضذؤاهلعق ،ضذؤاهلعق بئرعمةن بذ ظعش مذنداقتذر ،دئضةنضة ظوخشاش
<ضذؤاهلعق بئرعمةن> دئضةن سأزنع ظعشلعتعش بعلةن بولذشع شةرت .ظةمما
ضذؤاهلعق ،مئنعث بعلعشعمحة ياكع ضذمان قعلعشعمحة ،بذ ظعشنعث مذنداق
بولذشعغا ضذؤاهلعق بئرعمةن ،دئضةنضة ظوخشاش <مئنعث بعلعشعمحة ياكع
ضذمان قعلعشعمحة> دئضةن سأزنع ظعشلعتعش بعلةن بئرعلسة ،ظذ ضذؤاهلعق
قوبذل قعلعنمايدذ.
 2ـ ظةرلةر قارعسا بولعدعغان ظعشالردا ضذؤاهلعق بئرعشتة ،ضذؤاهلعق
بئرعدعغان ظادةمنعث سانعنعث مذظةييةن بعر سانغا يئتعشع شةرت .حىنكع
اهلل تاظاال» :سعلةر ظةر كعشعثالردعن ظعككع كعشعنع ضذؤاهلعققا تةكلعص
قعلعثالر(((«ظةمما مةسعلةن :ظايالالرنعث ظذياتلعق يةرلعرعضة قاراشقا ظوخشاش
ظةرلةر قارعسا بولمايدعغان ظعشالردا صةقةت بعر ظايالنعثمذ ضذؤاهلعقع قوبذل
قعلعنعدذ .بذ هةقتة اهلل تاظاال خالعسا ظالدعمعزدا توختذتذلذص ظأتعمعز.
((( سىرة بةقةر  282ـ ظايةتنعث بعرقعسمع.
((( «فةتهذلبارع» 5 ،ـ توم 269 ،ـ بةت.
((( سىرة بةقةر  282ـ ظايةتنعث بعرقعسمع.

278

ئىسالم دىنىدىكى قازىيلىق تۈزۈملىرىنىڭ بايانى

 3ـ ظعككع ضذؤاهحعنعث (ضذؤاهلعق بئرعش ظىحىن) ظوخشاش سأز
ظعشلعتعشع ؤة ظذ سأزنعث مةناسعنعث ظوخشاش بولذشع شةرتتذر .بذ هةقتة
اهلل تاظاال خالعسا <ضذؤاهلعق بةرضةن ؤاقتعدا ظعختعالصلعشعص قئلعش> دئضةن
تئمعدا تةصسعلعي توختذتذلذص ظأتعمعز.
ضذؤاهلعق بئرعشكة تةرغعب قعلعشنعث بايانع
ظعسالم دعنع هةتتا كعشعلةرنعث ضذؤاهلعق بئرعشكة سةل قارعماسلعقع
ظىحىن ظومذمةن قعلعص ضذؤاهلعق بئرعشكة تةرغعب قعلعدذ .ضذؤاهلعق بئرعشكة
سةل قاراش كعشعلةرنعث هةق ـ هوقذقلعرعنعث زايا بولذص كئتعشعضة سةؤةب
بولعدذ .ضذؤاهلعق بئرعشكة تةرغعب قعلعص زةيد ظعبنع خالعد ظةلجذهةنعيدعن
رعؤايةت قعلعنغان هةعستة صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم مذنداق دئدع« :ظاضاه
بولذثالركع ،مةن سعلةرضة شئهعدالرنعث ظةث ياخشعسعدعن خةؤةر بةرمةيمذ؟
ظذ ،ظذنعثدعن ضذؤاهلعق بئرعشنع تةلةص قعلعشتعن بذرذن كئلعص ضذؤاهلعق
(((
بةرضةن ظادةمدذر».
بذ هةدعس ظعمام بذخارع ؤة ظعمام مذسلعم رعؤايةت قعلغان تأؤةندعكع
هةدعسكة زعت ظةمةستذر .ظعمام بذخارع ؤة ظعمام مذسلعم ظعمران ظعبنع
هىسةين (اهلل تاظاال ظذنعثدعن رازع بولسذن!) نعث مذنداق دئضةنلعكعنع
رعؤايةت قعلعدذ :صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم» :ظىممعتعمنعث ياخشعلعرع
مئنعث زامانعمدعكعلةردذر ،ظاندعن ظذنعث كةينعدعن كئلعدعغانالر ،ظاندعن
ظذنعث كةينعدعن كئلعدعغانالر» دئدع .ظعمران ظئيتتع :مةن صةيغةمبةر
ظةلةيهعسساالمنعث ظأزعنعث زامانعدعن كئيعن ظعككع زاماننع بايان قعلدعمذ،
ياكع ظىح زاماننع بايان قعلدعمذ بعلةلمعدعم .كئيعن صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم:
«ظذالردعن كئيعن شذنداق كعشعلةر بولعدذكع ،ضذؤاهلعققا حاقعرعلمعسعمذ
ضذؤاهلعق بئرعص تذرعؤالعدذ ،خعيانةت قعلعدذ ،ظعشةنحعلعك دةص قارالمايدذ،
ياخشع ظعش قعلعمةن ،دةص ؤةدة قعلعدذ ،ظاندعن ؤةدعسعضة ؤاصا قعلمايدذ.
ظذالرنعث ظارعسعدا سئمعزلعك ظاشكارا كأرىلضعلع تذرعدذ«((( دئدع .حىنكع
بذ هةدعستة بايان قعلعنغان ،ضذؤاهلعق بئرعشكة حاقعرعلمعسعمذ ضذؤاهلعق
((( بذ هةدعسنع ظعمام ظةهمةد ،مذسلعم ،ظةبذداؤذد ؤة ظعبنع ماجة قاتارلعقالر رعؤايةت قعلدع.
((( يةنع يئيعش ؤة ظعحعشالر كأص بولذص كئتعدذ .ت.
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بئرعص تذرذؤالعدعغان ضذؤاهحعالر بولسا ،ظذالنعث شذنداق قعلعشع دعنغا
كأثىل بألضةنلعكتعن بولغان ظةمةستذر( .ظةمما يذقعرعدعكع هةدعستة بايان
قعلعنغان ،ضذؤاهلعق بئرعشنع تةلةص قعلعشتعن بذرذن كئلعص ضذؤاهلعق
بئرعص ضذؤاهلعق بئرعشكة ظالدعرعغان ضذؤاهحعالر بولسا ،ظذالرنعث شذنداق
قعلعشع دعنغا كأثىل بألضةنلعكتعن بولغاندذر) .ظةضةر ضذؤاهلعق بئرعشكة
ظالدعراش باشقا ـ باشقا مةقسةت بعلةن بولسا ،ضذؤاهلعق بئرعشكة ظالدعراشقا
تةرغعب قعلعص كةلضةن يذقعرعدعكع هةدعس بعلةن ظذنداق قعلعشنع تةنقعد
قعلعص كةلضةن ظعككعنحع هةدعسنعث ظارعسعدا زعتلعق يوقتذر .ضذؤاهلعق
بئرعشكة ظالدعراش بةزع ؤاقعتتا دعنغا كأثىل بألضةنلعكتعن بولعدذ،
بةزع ؤاقعتتا دعنغا كأثىل بألمعضةنلعكتعن بولعدذ .ضذؤاهلعق بئرعشكة
ظالدعراشنعث ياخشع ياكع يامان ظعش بولذشع ،شذنداق قعلعشتعكع مةقسةتكة
قاراشلعقتذر .ظةضةر مةقسةت ياخشع بولسا ،ضذؤاهلعق بئرعشكة ظالدعراشمذ
خذددع يذقعرعدعكع هةدعستة بايان قعلعص ظأتىلضعنعضة ظوخشاش ياخشع ظعش
هئسابلعنعدذ .ظةضةر مةقسةت ياخشع بولمعسا ،ضذؤاهلعق بئرعشكة ظالدعراش
خذددع ظعككعنحع هةدعستة بايان قعلعص ظأتىلضعنعضة ظوخشاش ياخشع
(((
ظعشالردعن هئسابالنمايدذ.
ضذؤاهلعق بئرعشنعث هأكمع
بعر نةرسعضة ضذؤاهحع بولغان ظادةمنعث ،ظةضةر ظذ نةرسعنعث ظعضعسع
ظذ ظادةمدعن (قازعنعث ظالدعغا بئرعص) ضذؤاهلعق بئرعشنع تةلةص قعلغان
ؤاقعتتا ،ظذنعث ضذؤاهلعق بئرعشع الزعمدذر .ظةضةر نةرسعنعث ظعضعسع
ضذؤاهحعدعن (قازعنعث ظالدعغا بئرعص) ضذؤاهلعق بئرعشنع ظوحذق تةلةص
قعلماي هأكمةن تةلةص قعلغان بولسا ،بذ ؤاقعتتعمذ ظذ ظادةمنعث ضذؤاهلعق
بئرعشع الزعمدذر .مةسعلةن :نةرسعنعث ظعضعسع بعر ظادةمنعث ظذ نةرسة
ظىحىن ضذؤاهحع بولغانلعقعنع بعلمةيدعغان ؤة ضذؤاهحع ظةضةر (قازعنعث
ظالدعغا بئرعص) ضذؤاهلعق بةرمعسة ،ظذ نةرسة ظأزعنعث ظعضعسعنعث قولعدعن
حعقعص كئتعدعغان ظعش بولسا ،بذ هالدا ظذ نةرسعنعث ظعضعسع ضذؤاهحعدعن
ضذؤاهلعق بئرعشنع تةلةص قعلمعسعمذ ظذنعث كئلعص ضذؤاهلعق بئرعشع
((( «ظعظالظذسسىنةن» 15 ،ـ توم 151 ،ـ بةت.
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الزعمدذر .حىنكع اهلل تاظاال مذنداق دئدع» :ضذؤاهلعقنع يوشذرماثالر،
كعمكع ظذنع يوشذرعدعكةن ،هةقعقةتةن ظذنعث دعلع ضذناهكار بولعدذ .اهلل
قعلمعشعثالرنع تامامةن بعلضىحعدذر(((«
ضذؤاهلعق بئرعشنعث الزعم بولذشع تأؤةندعكع شةرتلةرضة باغلعقتذر:
 1ـ قازع ظادعل بولذش الزعم.
 2ـ ضذؤاهحع ظولتذرغان يةر بعلةن بئرعص ضذؤاهلعق بئرعدعغان يةرنعث
ظارعلعقع يئقعن بولذشع الزعم .ظةضةر ضذؤاهلعق بئرعدعغان يةر بعلةن ضذؤاهحع
ظولتذرغان يةرنعث ظارعلعقع ،ضذؤاهحع ظةتتعضةندة يولغا حعقعص ضذؤاهلعق
بئرعدعغان يةرضة بئرعص ضذؤاهلعقنع بئرعص يةنة شذ كىننعث ظأزعدة ظأيعضة
قايتعص كئلةلمةيدعغان دةرعجعدة يعراق بولسا ،بذ هالدا ضذؤاهحعنعث شذ
يةرضة بئرعص ضذؤاهلعق بعرعشع الزعم ظةمةس .حىنكع بذ هالدا ظذنعثغا
زعيان يةتكىزىلىص قالعدذ .اهلل تاظاال ضذؤاهحعغا زعيان يةتكىزىلىص قالماسلعق
هةققعدة مذنداق دئدع» :صىتىكحعضعمذ ضذؤاهحعغعمذ زعيان يةتكىزىلمعسذن؛
ظةضةر زعيان يةتكىزسةثالر ضذناه ظأتكىزضةن بولعسعلةر ،اهلل نعث (ظةمرعضة
ؤة نةهيعسعضة مذخالعصةتحعلعك قعلعشتعن) ساقلعنعثالر ،اهلل سعلةرضة
ظأضعتعدذ (يةنع سعلةرضة ظعككعال دذنيادا صايدعلعق بولغان ظعلعمنع بئرعدذ)،
اهلل هةممة نةرسعنع بعلضىحعدذر(((«
 3ـ ضذؤاهحعنعث ،قازعنعث ظذنعث ضذؤاهلعقعنع قوبذل قعلعدعغانلعقعنع
بعلعشع شةرت.
 4ـ ظةضةر ضذؤاهلعق بئرعش بةندعلةرنعث هةق ـ هوقذقعغا ظاالقعدار
بولسا ،هةق ظعضعسعنعث ضذؤاهحعدعن ضذؤاهلعق بئرعشعنع تةلةص قعلعشع
الزعم .ظةمما مةسعلةن :بعر نةرسعنعث اهلل تاظاالنعث يولعدا ؤةقصة قعلعنغان
نةرسة ظعكةنلعكعضة ،بعر ظايالنعث يئنعشعش ظىحىن يئثع نعكاه كئرةك
بولعدعغان تاالق قعلعنعص كةتكعنعضة ؤة ظعككع بالعنعث ظئمعلدةش
ظعكةنلعكعضة ضذؤاهلعق بةرضةنضة ظوخشاش اهلل تاظاالنعث هةق ـ هوقذقعغا
ظاالقعدار ظعشالردا ،ضذؤاهحعدعن ضذؤاهلعق بئرعش تةلةص قعلعنمعسعمذ ظذنعث
كئلعص ضذؤاهلعق بئرعشع الزعم.
((( سىرة بةقةر  283ـ ظايةتنعث بعرقعسمع.
((( سىرة بةقةر  282ـ ظايةتنعث بعرقعسمع.
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اهلل تاظاالنعث هةق ـ هوقذقعغا ظاالقعدار ظعشالرنعث قاتارعدعن بولغان زعنا
ظعشعغا كةلسةك ،ظةضةر زعنا قعلعص سالغان ظادةم ،زعنا قعلغانلعقعنع ظأزع
ظاشكارعاليدعغان هاياسعز ظادةم بولمعسا ،ظذنعث زعنا قعلغانلعقعغا (ضذؤاهلعق
بئرعش ظةمةس ظةكسعحة ظذنعث زعنا قعلغانلعقعنع) يئصعش ياخشعدذر .حىنكع
صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم ماظعز ظأزعنعث زعنا قعلغانلعقعنع ظعقرار قعلعص
صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث يئنعغا كةلضةن ؤاقعتتا ،ظذنع قايتذرؤةتكةن
ظعدع .هةدعستة صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث ماظعزنعث تاغعسع هعزالغا:
«كاشكع سةن ماظعزنع كعيعمعث بعلةن بولسعمذ يئصعؤالغان بولساث،
سةن ظىحىن ياخشع بوالتتع» دئضةنلعكع رعؤايةت قعلعنعدذ .هعزال بولسا
ماظعزغا ،ظذنعث صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث ظالدعغا بئرعص ظأزعنعث زعنا
قعلعص سالغانلعقعنع ظعقرار قعلعشقا يول كأرسةتكةن ظادةم ظعدع .صةيغةمبةر
ظةلةيهعسساالم نذرغذنلعغان هةدعسلةردة زعنا قعلعص سالغان ظادةمنع ،ظأزعنعث
بذ قعلمعشلعرعنع يئصعشقا ؤة اهلل تاظاالغا تةؤبة قعلعشقا رعغبةتلةندىرضةن.
شذنعثدةك يةنة زعنا قعلعص سالغان ظادةمنع كأرىص قالغانالرنعمذ ظذنعثغا
نةسعهةت قعلعشقا ؤة ظذنعث بذ قعلمعشعنع يئصعشقا رعغبةتلةندىرضةن .بذ
هةقتة صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم مذنداق دئدع» :مذسذلمان مذسذلماننعث
قئرعندعشعدذر .ظذالر بعر -بعرعضة زذلذم قعلمايدذ ؤة بعرع يةنة بعرعنع
دىشمةنضة تاصشذرذص بةرمةيدذ .كعمكع ظأز قئرعندعشعنعث هاجعتعدة
بولعدعكةن ،اهلل مذ ظذنعث هاجعتعدة بولعدذ .كعمكع بعر مذسذلماندعن بعر
ظئغعرحعلعقنع كأتىرؤةتسة ،اهلل مذ ظذنعثدعن قعيامةتنعث ظئغعرحعلعقعدعن
بعرعنع كأتىرعؤئتعدذ .كعمكع بعر مذسذلماننعث ظةيعبعنع ياصسا ،اهلل مذ
قعيامةت كىنع ظذنعث ظةيعبعنع ياصعدذ )((((«.كعشعلةرنعث ظةيعبعنع يئصعش
ياخشع دةص قارالغان ظعش بولغانلعقع ظىحىن ظالعمالر« :بعر ظادةمنعث
ظوغرعلعق قعلغانلعقع هةققعدة ضذؤاهلعق بةرضةن ظادةم بعر تةرةصتعن هةقنع
ظاشكارا قعلعش ،يةنة بعر تةرةصتعن كعشعلةرنعث ظةيعبعنع يئصعش قاظعدعسعضة
ظةمةل قعلعص :ضذؤاهلعقنع <ظذ ظوغرعلعق قعلدع> دئضةن سأز بعلةن ظةمةس
(((
<ظذ ظالدع> دئضةن سأز بعلةن بئرعدذ» دئدع.
((( ظعمام مذسلعم رعؤايعتع.
((( <ظةددذررذلمذختار> 4 ،ـ توم 371 ،ـ بةت.
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ضذؤاهحعالرنعث ظةهؤالعنع سوراشنعث بايانع
ظةضةر قازع ضذؤاهحعالرنعث تةقؤادار ياكع تةقؤادار ظةمةسلعكعنع ظئنعق
بعلةلمعسة ،قازعنعث ظذالرنعث ضذؤاهلعقع بعلةن هأكىم قعلعشتعن بذرذن ظذالردعن
ظذالرنعث ظةهؤالعنع سورذشع الزعم .بذ ظعمام ظةبذهةنعفة (اهلل تةظاال ظذنعثغا
رةهمةت قعلسذن!) بعلةن ظعمام ظةبذسىيىف ؤة ظعمام مذهةممةد قاتارلعقالرنعث
ظارعسعدا ظعختعالص يىز بئرعص قالغان مةسعلعدذر .ظعمام ظةبذهةنعفة (اهلل تةظاال
ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!)« :قازع هأكىمنع بعر مذسذلمان ضذؤاهحعنعث
تاشقعرع ظةهؤالعغا قاراص حعقعرعدذ ،هةتتا دةؤا ظعضعسعضة قارشع تةرةصنعث
تةنة قعلماسلعقع ظىحىن مذسذلمان ضذؤاهحعنعث ظعحكعرع ظةهؤالعنع سىرىشتة
قعلمايدذ» دئدع .ظةمما ظعمام ظةبذيىسىف ؤة ظعمام مذهةممةد بولسا« :قازعنعث
هةممة هةق ـ هوقذقتا ضذؤاهحعالرنعث ظعحكعرع ؤة تاشقعرع ظةهؤالعدعن
سورعشع الزعم .حىنكع هأكىم حعقعرعش ظاساسع قعلعص هأججةت ـ صاكعتقا
تايعنعدذ .هأججةت ـ صاكعت بولسا ،ظادعل (يةنع دعننعث بةلضعلعمعلعرعدعن
يعراقلعشعص كةتمعضةن) ضذؤاهحعالرنعث ضذؤاهلعقعدذر .قازع ظذالردعن ،ظذالرنعث
ظةهؤالعنع سوراش ظارقعلعق ظذالرنعث ظادعل (يةنع دعننعث بةلضعلعمعلعرعدعن
يعراقلعشعص كةتمعضةن) ظادةملةر ياكع ظذنداق ظةمةسلعكعنع بعلعدذ .قازع
ظذالردعن ظذالرنعث ظةهؤالعنع سىرىشتة قعلعش ظارقعلعق ظأزعنعث حعقارغان
هأكىمعنعث صايدعسعز بعر هأكىم بولذص قئلعشعنعث ظالدعنع ظالعدذ» دئدع.
زامانعمعزدا بذ هةقتة صةتعؤا ظعمام ظةبذيىسىف بعلةن ظعمام مذهةممةدنعث بذ
كأز قارعشع بويعحة بئرعلعدذ (((.حىنكع بذ زامان بولسا كعشعلةر ظارعسعدا
صاساتحعلعق ؤة دعيانةتسعزلعك كةث تارالغان بعر زاماندذر.
قازعنعث صاسعق ظادةمنعث بةرضةن ضذؤاهلعقع بعلةن هأكىم
حعقعرعشنعث هأكمع

ظةضةر قازع صاسعق ظادةمنعث بةرضةن ضذؤاهلعقعنع ياخشع تةهلعل قعلعص
ظذنعث توغرا ضذؤاهلعق بةرضةنلعكعضة ظعشةنح قعاللعسا ،قازع صاسعق ظادةمنعث
((( «ظةلهعداية» 3 ،ـ توم 118 ،ـ بةت.
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بةرضةن ضذؤاهلعقعغا تايعنعص تذرذص هأكىم حعقارسعمذ بولعدذ .قازعنعث صاسعق
ظادةمنعث بةرضةن ضذؤاهلعقعنع ياخشع تةهلعل قعلماستعن هأكىم حعقعرعشع
توغرا ظةمةس .حىنكع هةنةفعي مةزهةصعدعكع بارلعق ظعمامالرنعث بعردةك قارعشع
بويعحة ،قازع صاسعق ظادةمنعث بةرضةن ضذؤاهلعقعنع ياخشع تةهلعل قعلعش
الزعم .ظعمام شافعظعي (اهلل تاظاال ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!)« :قازعنعث صاسعق
ظادةمنعث بةرضةن ضذؤاهلعقعغا تايعنعص تذرذص هأكىم حعقعرعشع توغرا ظةمةس.
حىنكع ظةسلعدعكع قاظعدة قازع صاسعق ظادةمنعث بةرضةن ضذؤاهلعقعغا تايعنعص
تذرذص هأكىم حعقارماسلعقتذر .بذ ظالعمالر بعرلعككة كةلضةن مةسعلعدذر .ظالعمالر
ظارعسعدا ظعختعالصلعشعص قالغان مةسعلة بولسا ،ظةضةر قازع صاسعق ظادةمنعث
بةرضةن ضذؤاهلعقعنع ياخشع تةهلعل قعلغاندعن كئيعن ظذنعث ضذؤاهلعقعغا
تايعنعص هأكىم حعقارغان بولسا ،بذ هأكىم قوبذل قعلعنعص ظذنعثغا ظةمةل
قعلعنعش ياكع ظذنداق قعلعنماسلعق مةسعلعسعدذر» دةيدذ.
ظةضةر قازع صاسعق ظادةمنعث بةرضةن ضذؤاهلعقعغا تايعنعص تذرذص هأكىم
حعقارغان بولسا ،ظذ اهلل تاظاالنعث» :ظاراثالردعن ظعككع ظادعل ضذؤاهحعنع
ضذؤاه قعلعثالر(((« دئضةن ظايعتعضة خعالصلعق قعلغانلعقع ظىحىن ظاسعيلعق
قعلغان هئسابلعنعدذ .ظعسالم تارعخعدعن خةؤةردار ظادةم ساهابعلةر (اهلل تاظاال
ظذالردعن رازع بولسذن!) نعث زالعم ؤة صاسعق باشلعقالرغا ظعقتعدا قعلعص تذرذص
ناماز ظوقذغانلعقلعرعنع ،ظذالرنعث ظارقعسعدا تذرذص دىشمةنلةر بعلةن جعهاد
قعلغانلعقلعرعنع ؤة يىز بةرضةن ظعشالردا ظذالرنعث هأكىم حعقعرعشعنع تةلةص
قعلعص ظذالرنعث ظالدعغا بارغانلعقلعرعنع بعلعدذ .ساهابعلةردعن هةرضعزمذ زالعم
ؤة صاسعق باشلعقالرنعث حعقارغان هأكىملعرعنع هأكىم ظةمةس ،دةص ظئتعراص
قعلمايدعغان ظةهؤال كأرىلمعضةن .صاسعق باشلعقالرنعث هأكىملعرعنع صىتىنلةي
ظئتعراص قعلماسلعقنعث بةزع قعيعنحعلعقالرنع ظئلعص كئلعشع ظئنعقتذر .حىنكع
كىنىمعزدة ظادعل باشلعق ناهايعتع ظازدذر .حىنكع باشلعقالرنعث ،ظةمةلدارالرنعث
ؤة قازعالرنعث كأص ساندعكعلعرع صاسعق ،زالعم ،ظىستىندعكع ظةمةلدارغا صارة
بئرعدعغان ؤة ظاستعدعكعلةردعن صارة ظالعدعغان ظادةملةردذر .ظةضةر بعز ظذالرنعث
حعقارغان هأكىملعرعنع ظئتعراص قعلماي ظةمةلدعن قالدذرؤةتسةك ،نذرغذنلعغان
هأكىملةر بعكار بولذص كئتعدذ .شذنعث بعلةن زئمعن مذسذلمانالغا تار بولذص
قالعدذ .ظةضةر (مذشذ سةؤةبلةر تىصةيلعدعن) صاسعق قازعنعث حعقارغان هأكىمع
((( سىرة تاالق  2ـ ظايعتعنعث بعرقعسمع.
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توغرا دةص قارالسا ؤة ظعجرا قعلعنسا ،بعر قازعنعث ضةرحة قازع اهلل تاظاالنعث
مةزكذر ظايعتعضة خعالصلعق قعلغانلعقع ظىحىن ظاسعيلعق قعلغان هئسابالنسعمذ
صاسعق ضذؤاهحعنعث بةرضةن ضذؤاهلعقعغا تايعنعص تذرذص هأكىم حعقعرعشع ؤة ظذ
(((
هأكىمنعث ظعجرا قعلعنعشع ظةلؤةتتة توغرعدذر.
ظايالالرنعث ضذؤاهلعق بئرعشعنعث بايانع
بعز يذقعرعدا بايان قعلعص ظأتكىنعمعزدةك (بوهتان حاصلعغان ياكع هاراق
ظعحكةن ظادةمنع قامحعلعغانغا ؤة زعناخذرنع قامحعلعغانغا ،ياكع حالما
ـ كعسةك قعلغانغا ظوخشاش) جازاالردا ؤة قعساستا ظايالالرنعث ضذؤاهلعقع
قوبذل قعلعنمايدذ .ظةمما بذالردعن باشقا مةسعلةن سودا ـ سئتعققا ظوخشاش
ظعشالردا ظعككع ظايالنعث ضذؤاهلعقع بعر ظةرنعث ضذؤاهلعقعنعث ظورنعدا قوبذل
قعلعنعدذ .حىنكع اهلل تاظاال مذنداق دئدع» :سعلةر ظةر كعشعثالردعن ظعككع
كعشعنع ضذؤاهلعققا تةكلعص قعلعثالر؛ ظةضةر ظعككع ظةركعشع يوق بولسا،
سعلةر (ظادالعتعضة ،دعيانعتعضة) رازع بولعدعغان كعشعلةردعن بعر ظةر ،ظعككع
ظايالنع ضذؤاهلعققا تةكلعص قعلعثالر ،بذ ظعككع ظايالنعث بعرسع ظذنتذص قالسا،
ظككعنحعسع ظئسعضة سالعدذ(((« مانا بذ ظايةت ظايالالرنعث ضذؤاهلعقع قوبذل
قعلعنعدعغان ظعشالردا ،ظعككع ظايالنعث ضذؤاهلعقعنع بعر ظةرنعث ضذؤاهلعقعنعث
ظورنعدا قوبذل قعلعدعغانلعقعنع ظوحذق بايان قعلدع.
ظعسالم دعنع هةر قانداق هةق ـ هوقذقنع ظأز ظعضعسعنعث قولعغا يةتكىزىشكة
ناهايعتع هئرعسمةندذر .شذثا ظعسالم دعنع بعر هةق ـ هوقذقنع ظذنعث ظأز
ظعضعسعنعث قولعغا يةتكىزىشتة ظعهتعيات ؤة هئرعسمةنلعك قعلعص ظعككع
ظايالنعث ضذؤاهلعقعنع بعر ظةرنعث ضذؤاهلعقعنعث ظورنعدا قوبذل قعلدع .ظعسالم
دعنعنعث هةق ـ هوقذققا ظاالقعدار ظعشالردا ظعهتعيات قعلعص ظعككع ظايالنعث
ضذؤاهلعقعنع بعر ظةرنعث ضذؤاهلعقعنعث ظورنعدا قوبذل قعلغانلعقعنع ،ظعسالم
دعنعنعث ظايالالرغا خاس ،ظايالالر ظةرلةرضة قارعغاندا بةك كأثىل بئرعدعغان ؤة
ظةرلةرنعث كأرىشعضة بولمايدعغان ظعشالردا بعر ظايالنعث بةرضةن ضذؤاهلعقعنعمذ
قوبذل قعلغانلعقع كىحلةندىرعدذ< .ظةددذررذلمذختار> دئضةن كعتابنعث ظاصتورع
((( «ظعظالظذسسىنةن» 15 ،ـ توم 164 ،ـ بةت.
((( سىرة بةقةر  282ـ ظايةتنعث بعرقعسمع.
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مذنداق دةيدذ« :بالعنعث تذغذلغانلعقع ياكع تذغذلمعغانلعقع ،ظألىك كعحعك
بالعنعث نامعزعنع حىشىرىش ظىحىن ؤة ظةبذيىسىف ،مذهةممةد ،شافعظعي ؤة
ظةهمةد قاتارلعق ظعمامالرنعث كأز قارعشع بويعحة ظذ بالعنعث معراسخور بولذشع
ظىحىن ظذ بالعنعث تذغذلغان ؤاقعتتا يعغلعغانلعقع ياكع يعغلعمعغانلعقع((( ،بعر
قعزنعث قعزؤاللعقعنعث بار ياكع يوقلعقع ؤة ظايالالرنعث ظةرلةر قارعسا بولمايدعغان
يةرلعرعدعكع ظةيعبلةر هةققعدة هأر مذسذلمان بعر ظايالنعث ضذؤاهلعقع قوبذل
قعلعنعدذ .بذ ظعشالردا ضذؤاهحع بولعدعغان ظايالنعث سانعنعث ظعككع بولذشع
ياخشعدذر .بذنعثدعن باشقا ظعشالردا مةيلع ظذ ظعشالر سودا ـ سئتعققا ؤة مال ـ
مىلىككة ظاالقعدار بولسذن ،مةيلع نعكاهقا ،تاالققا ،ؤةكعللعككة ،ؤةسعيةتكة ؤة
(ظعمام ظةبذهةنعفةنعث كأز قارعشع بويعحة) معراسخور بولذشع ظىحىن تذغذلغان
ؤاقعتتا ،كعحعك بالعنعث يعغلعغانلعق ياكع يعغلعمعغانلعقعغا ظوخشاش ظعشالرغا
ظاالقعدار بولسذن ،ظعككع ظةرنعث ياكع بعر ظةر ؤة ظعككع ظايالنعث ضذؤاهلعقع
الزعمدذر .ظةضةر ضذؤاهحع ظعككع ظايال بولسا ،قازع ظذالر ضذؤاهلعق بئرعؤاتقان
حاغدا ظذ ظعككعسعنعث ظارعسعنع ظايرعؤةتمةيدذ .حىنكع اهلل تاظاال ظايال
ضذؤاهحعالر هةققعدة» :بذ ظعككع ظايالنعث بعرسع ظذنتذص قالسا ،ظعككعنحعسع
ظئسعضة سالعدذ(((« دئدع .ضذؤاهحع ظايالالر (ضذؤاهلعق بئرعدعغان يةردعن)
حعققان ؤاقعتتا ،ضذؤاهحعالرنعث سانع بةك حعق كأرىنىص كةتمةسلعكع ظىحىن
ظعحعدة بعر ظةر بولمعسا ،ظايالالرنعث سانع تأت بولغان تةقدعردعمذ ظذالرنعث
ضذؤاهلعقع قوبذل قعلعنمايدذ.
صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث سىننعتع ،ظايالالرنعث تذغذتعغا ؤة ظذالرنعث
ظةيعبلعرعغا ظوخشاش ظةرلةر قارعسا بولمايدعغان ظعشالردا ظايالالرنعث ضذؤاهلعقعنع
قوبذل قعلعشتذر.
ضذؤاهلعقع قوبذل قعلعنعدعغان ؤة ضذؤاهلعقع قوبذل قعلعنمايدعغان
كعشعلةرنعث بايانع

فعقهعشذناسالر ضذؤاهلعقع قوبذل قعلعنعدعغان ؤة ضذؤاهلعقع قوبذل
((( ظعمام ظةبذهةنعفة (اهلل تةظاال ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!)« :ظألىك كعحعك بالعنعث معراسخور بولذشع ظىحىن بعر ظايالنعث ضذؤاهلعقع
قوبذل قعلعنمايدذ» دةيدذ .ت.
((( سىرة بةقةر  282ـ ظايةتنعث بعرقعسمع.
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قعلعنمايدعغان كعشعلةرنع ظايرعؤئلعش ظىحىن بعر قاظعدة ؤة صرعنسعص قويدع.
ظذ قاظعدعنعث ظةث مذهعملعرع تأؤةندعكعلةردذر:
جةبةرعيةضة ((( ،قةدةرعيةضة ((( ،راصعزعيةضة ،خةؤارعجغا ،اهلل تاظاالنع
مةخلذقاتالرغا ظوخشاتقذحعالرغا ياكع ظذنع ظعنكار قعلغذحعالرغا ظوخشاش
كاصعر هئسابلعنعدعغان صعرقعالردعن باشقا صعرقعلةرنعث ضذؤاهلعقلعرع
قوبذل قعلعنعدذ .حىنكع جةبةرعيةضة ،قةدةرعيةضة ،راصعزعيةضة ؤة خةؤارعجغا
ظوخشاش صعرقعالرنعث صاسعقلعقع (يىرىش ـ تىرىشلعرع جةهةتتعن ظةمةس)
ظئتعقاد جةهةتتعندذر .بذالرنع بذ صاسعقلعققا حىشىرضةن ظعش ،ظذالرنعث
دعندا (دعن تذرذشقا بذيرعغان يةردة تذرماي) بةك هةددعدعن ظئشعص
كئتعشعدذر ؤة حوثقذرالص كئتعشعدذر((( .ظةمما (مةسعلةن :هاراق ظعحكةنضة
ظوخشاش يىرىش ـ تىرىشلعرع جةهةتتعن) صاسعق ظادةمنعث ضذؤاهلعقعنعث
قوبذل قعلعنماسلعقعنعث سةؤةبعضة كةلسةك ،ظذنعث يالغان ظئيتعص قئلعش
ظئهتعماللعقعنعث بولغانلعقع ظىحىندذر .لئكعن كأصلعضةن ظالعمالرنعث كأز
قارعشعدا ،ضذؤاهلعقع قوبذل قعلعنعدعغان صعرقعالرنعث ظعحعدعن كاصعر
هئسابلعنعدعغان ظادةملةرنعث ضذؤاهلعقع قوبذل قعلعنمايدذ.
ظةلخعتابعيلةرنعث ضذؤاهلعقع قوبذل قعلعنمايدذ .بذالر رافعزعيلةرنعث
ظعحعدعكع بعر صعرقة بولذص بذ صعرقعنع صةيدا قعلغان ظادةم كذصعصلعق ظةبذلخعتاب
مذهةممةد ظعبنع ظةبذؤةهب ظةلظةجدةظتذر .شذنعث ظىحىن بذ صعرقة ظذ ظادةمضة
نعسبةت بئرعلعص <ظةلخعتابعي> دةص ظاتعلعدذ .بذالرنعث ضذؤاهلعقع قوبذل
قعلعنمايدذ .حىنكع بذالر ظأزلعرعنعث صعرقعسعدعكع ظادةم مةيلع هةق ظىستعدة
بولسذن ،مةيلع خاتا ظىستعدة بولسذن ،ضذؤاهلعقنع ظأزلعرعنعث صعرقعسعدعكع
ظادةمنعث صايدعسعغا بئرعش الزعمدذر ،دةص ظئتعقاد قعلعدذ .ظعمام شةرعفنعث بذ
صعرقة هةققعدة دئضةن سأزعدعن بذ صعرقعنعث كاصعر ظعكةنلعكعنع كأرىؤاالاليمعز.
ظعمام شةرعف بذ صعرقة هةققعدة« :بذ صعرقعدعكعلةر (ظأزلعرعنعث صعرقعسعنعث)
ظعماملعرعنع صةيغةمبةرلةر ،دةص قارايدذ ،ظةبذلخعتابنع صةيغةمبةر دةيدذ ،بذالر
ظأزلعرعنعث صعرقعسعدا بولمعغانالرنعث زعيعنع ؤة صعرقعسعدعكع ظادةملةرنعث
صايدعسع ظىحىن يالغان ضذؤاهلعق بئرعشنع هاالل ،دةص بعلعدذ .ظذالر بولسا،
((( بذالر :ظعنسانغا كأرىلضةن هةر قانداق بعر ظعش بذرذن ظذنعثغا يئزعلعص كةتكةن ظعشتذر ؤة ظعنسانغا هئحبعر ظعختعيار بئرعلمعضةندذر،
دةيدعغان صعرقعدذر .ت.
((( بذالر :قازايع ـ قةدةرضة ظعنكار قعلعدعغان ؤة ظعنسان هةر قانداق ظعشنع ظأز ظعختعيارع بعلةن قعلعدذ ،دةيدعغان صعرقعدذر .ت.
((( يةنع صعكعر يىرضىزىشتعن حةكلةنضةن ظعشالردا صعكعر يىرضىزىص هةددعدعن ظئشعص كةتكةندذر .ت.
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جةننةت دذنيانعث نئمةتلعرعدعن ،دوزاخ دذنيانعث حاصا ـ مذشةققةتلعرعدعن
(((
ظعبارةتتذر ،دةيدذ» دئدع.
(ظعسالم دألعتع بعلةن كئلعشعم تىزىص ظعسالم دألعتعدة) ياشايدعغان
كاصعرالرنعث بعرعنعث يةنة بعرعنعث ظىستعدعن بةرضةن ضذؤاهلعقع قوبذل
قعلعنعدذ .ظذالر بعرع يةهذدعي ؤة يةنة بعرع خعرعستعيان بولغعنعغا ظوخشاش
باشقا ـ باشقا معللةت بولسعمذ ،ظذالرنعث بعرعنعث يةنة بعرعنعث ظىستعدعن
بةرضةن ضذؤاهلعقع قوبذل قعلعنعدذ .ظىستعدعن بذ كاصعرالرنعث بعرةرسع
ضذؤاهلعق بئرعلضةن كاصعر ،قازع ظذنعث ظىستعدعن هأكىم حعقعرعشتعن
بذرذن ظعمان ظئيتعص ظعسالمغا كعرسة ،ظذ كاصعرنعث بةرضةن ضذؤاهلعقع
ظئتعبارغا ظئلعنمايدذ .شذنعثدةك يةنة (ظعسالم دألعتع بعلةن كئلعشعم تىزىص
ظعسالم دألعتعدة) ياشايدعغان كاصعرالرنعث (مذسذلمانالرنعث بعرع ظامانلعق
بةرضةن) كاصعرنعث ظىستعدعن بةرضةن ضذؤاهلعقعمذ قوبذل قعلعنعدذ .ظةمما
(مذسذلمانالرنعث بعرع ظامانلعق بةرضةن) كاصعرنعث (ظعسالم دألعتع بعلةن
كئلعشعم تىزىص ظعسالم دألعتعدة) ياشايدعغان كاصعرنعث ظىستعدعن بةرضةن
ضذؤاهلعقع قوبذل قعلعنمايدذ .ظعمام مالعك ؤة ظعمام شافعظعي (اهلل تاظاال
ظذالرغا رةهمةت قعلسذن!)(« :ظعسالم دألعتع بعلةن كئلعشعم تىزىص ظعسالم
دألعتعدة) ياشايدعغان كاصعرالرنعث بعرعنعث يةنة بعرعنعث ظىستعدعن بةرضةن
ضذؤاهلعقع قوبذل قعلعنمايدذ .حىنكع اهلل تاظاال» :كذفرانع نئمةت قعلغذحعالر
(ظأزلعرعضة) زذلذم قعلغذحعالردذر«((( دئضةن .شذنعث ظىحىن (ظعسالم
دألعتع بعلةن كئلعشعم تىزىص ظعسالم دألعتعدة) ياشايدعغان كاصعرنعث بعر
مذسذلماننعث ظىستعدعن بةرضةن ضذؤاهلعقع قوبذل قعلعنمايدذ( .ظعسالم دألعتع
بعلةن كئلعشعم تىزىص ظعسالم دألعتعدة) ياشايدعغان كاصعرنعث هأكمع خذددع
ظعسالم دعنعدعن يئنعؤالغان ظادةمنعث هأكمعضة ظوخشاشتذر» دئدع( .ظعسالم
دألعتع بعلةن كئلعشعم تىزىص ظعسالم دألعتعدة) ياشايدعغان كاصعرالرنعث
بعرعنعث يةنة بعرعنعث ظىستعدعن بةرضةن ضذؤاهلعقع قوبذل قعلعنعدذ،
دئضةن هةنةفعي مةزهةصعدعكعلةرنعث دةلعل ـ صاكعتع بولسا ،صةيغةمبةر
ظةلةيهعسساالمنعث (ظعسالم دألعتع بعلةن كئلعشعم تىزىص ظعسالم دألعتعدة)
ياشايدعغان كاصعرالرنعث بعرعنعث يةنة بعرعنعث ظىستعدعن بةرضةن ضذؤاهلعقعنع
((( «رةددذلمذهتار» 4 ،ـ توم 376 ،ـ بةت.
((( يةنع ظايةتنعث مةنعسع :كاصعرالر ظأزلعرعضة زذلذم قعلغذحعالردذر ،دئضةنلعك بولعدذ .ت.
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قوبذل قعلغانلعقعدذر .هةنةفعي مةزهةصعدعكعلةر يةنة مذنداق دئدع(« :ظعسالم
دألعتع بعلةن كئلعشعم تىزىص ظعسالم دألعتعدة) ياشايدعغان كاصعرالر بولسا،
ظذالرنعث ظأزلعرعضة ؤة ظأزلعرعنعث باالغةتكة يةتمعضةن كعحعك بالعلعرعغا
ظعضة بولذشعنع (ظعسالم دعنع ظئتعراص قعلغان) ظادةملةردذر .شذنداق بولغان
ظعكةن ظذالرنعث ظأز تئصعدعكع ظادةملةرضة ضذؤاهلعق بئرعشع توغرعدذر.
(ظذالردعكع صاسعقلعق صةقةت ظئتعقاد جةهةتتعندذر) ،بعز يذقعرعدا بايان قعلعص
ظأتكعنعمعزدةك ظئتعقاد جةهةتتعكع صاسعقلعق ضذؤاهلعق بئرعشتعن حةكلةص
قويمايدذ .حىنكع (ظعسالم دألعتع بعلةن كئلعشعم تىزىص ظعسالم دألعتعدة)
ياشايدعغان كاصعرالرمذ((( ظأزلعرعنعث دعنعدا هارام ،دةص قارالغان ظعشالردعن
يعراق تذرعدذ .يالغان سأزلةرش هةممة دعندا حةكلةنضةن ظعشتذر .ظةمما
ظعسالم دعنعدعن يئنعؤالغان ظادةمضة كةلسةك ،بذ ظادةمنعث هأكمع ظذالرنعث
هأكمعضة ظوخشعمايدذ .حىنكع ظعسالم دعنعدعن يئنعؤالغان ظادةمنعث ظأزعضة
ؤة باالغةتكة يةتمعضةن كعحعك بالعؤاقعلعرعغا ظعضة بولذشنع (ظعسالم دعنع
ظئتعراص قعلمايدذ) .شذنعثدةك يةنة (ظعسالم دألعتع بعلةن كئلعشعم تىزىص
ظعسالم دألعتعدة) ياشايدعغان كاصعرنعث بعر مذسذلماننعث ظىستعدعن بةرضةن
(((
ضذؤاهلعقعنعث قوبذل قعلعنماسلعقع باشقا ظعشتذر».
ظعككع دوست ظادةمنعث ،بعرع يةنة بعرعنعث ظىستعدعن بةرضةن ضذؤاهلعقع
قوبذل قعلعنعدذ .ظةمما ظذ ظعككع ظادةمنعث دوستلعقع ،بعرع يةنة بعرعنعث
مال ـ مىلكعنع (رذخسةتسعز) تةسةررذص قعلعدعغان دةرعجعدة ظةث يذقعرع
صةللعضة يةتكةن بولسا ،بذ هالدا ظذالرنعث بعرع يةنة بعرعنعث ظىستعدعن
بةرضةن ضذؤاهلعقع قوبذل قعلعنمايدذ.
كعحعك ضذناهالرنع ظأتكىزىص سالعدعغان ظادةمنعث بةرضةن ضذؤاهلعقع
قوبذل قعلعنعدذ .بذ ،ظةضةر ظذ ظادةم كعحعك ضذناهالرنع ظأتكىزىشتة
داؤامالشمعسا ؤة حوث ضذناهالرنع قعلعشتعن ساقالنسا ،ظةهؤال شذنداق بولعدذ.
حىنكع كعحعك ضذناهالرنع ظأتكىزىشنع داؤامالشتذرغان ظادةمنعث هأكمع حوث
ضذناهالرنع ظأتكىزضةن ظادةمنعث هأكمعدعدذر .ظةضةر ظذ ظادةم بعرةر حوث
ضذناه ظأتكىزىص سالسا ،ظذ ظادعل (يةنع ظعسالم دعنعنعث كأرسةتمعسع بويعحة
ظعش قعلعدعغان) ظادةم ،دةص تذنذلغان مةرتعؤعسعدعن حىشىص كئتعدذ .شذنعث
((( بذ كاصعرالردعن يةهذدعي ياكع خعرعستعيانغا ظوخشاش بعرةر دعنغا ظئتعقاد قعلعدعغان كاصعرالر كأزدة تذتذلعدذ .ت.
((( «ظةلهعداية» 3 ،ـ توم 124 ،ـ بةت.
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ظىحىن ظذ ظادةمنعث ضذؤاهلعقع قوبذل قعلعنمايدذ .شذنعثدةك يةنة بذزذق
ظادةملةرنعث ،هاياسعزالرنعث ؤة ظأزع هاراق ظعحمعسعمذ هاراق ظعحكةنلةرنعث
سورذنلعرعدا ظولتذرعدعغان ظادةمنعث ضذؤاهلعقع قوبذل قعلعنمايدذ .بعر
صاسعق ظادةم تةؤبة قعلغاندعن كئيعن ،هةتتا ظذنعثدا تةؤبة قعلغانلعقعنعث
ظاالمعتع كأرىلضةنضة قةدةر بعر مذددةت ظأتمعضعحة ظذنعث ضذؤاهلعقع قوبذل
قعلعنمايدذ .ظذ مذددةتنعث قانحعلعك مذددةت ظعكةنلعكعنع بةلضعلةش قازعنعث
قاراص حعقعشعغا تاصشذرذلعدذ .ظوغرعلعق قعلغانلعق سةؤةبع بعلةن قولع
كئسعلعص كئتعص كئيعن تةؤبة قعلغان ظادةمنعث ضذؤاهلعقعمذ قوبذل قعلعنعدذ.
حىنكع صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم ظوغرعلعق قعلعص قولع كئسعلعص كئتعص
(((
كئيعن تةؤبة قعلغان ظادةمنعث بةرضةن ضذؤاهلعقعنع قوبذل قعلغان.
بعر ظادةمنعث قئرعندعشع ياكع تاغعسع ظىحىن بةرضةن ضذؤاهلعقع
قوبذل قعلعنعدذ .ظئمعلدةش ياكع قذدا ـ باجا بولذش ظارقعلعق ظارعسعدا بعر
ـ بعرع بعلةن توي قعلعش هارام بولذص كةتكةن ظادةملةرنعث بعرعنعث ـ يةنة
بعرعنعث ظىستعدعن بةرضةن ضذؤاهلعقع قوبذل قعلعنعدذ((( .ظاتا ـ ظانعالرنعث
بالعؤاقعلعرع ظىحىن ياكع بالعؤاقعالرنعث ظاتا ـ ظانعلعرع ظىحىن ياكع ظايال
كعشعنعث ظئرع ظىحىن ،ياكع ظةر كعشعنعث ظايالع ظىحىن بةرضةن ضذؤاهلعقع
قوبذل قعلعنمايدذ .حىنكع ظذالرنعث بعرعضة ظاالقعدار صايدعلعق بعر ظعش يةنة
بعرعضعمذ ظاالقعداردذر .شذثا ظذالرنعث بعرع يةنة بعرعضة ضذؤاهلعق بةرسة،
ظذ خذددع ظأزعضة ضذؤاهلعق بةرضةندةك بولعدذ .شذنعث ظىحىن ظذالرنعث،
زاكاتلعرعنع ظأز ظارعلعرعدا بعر ـ بعرعضة بئرعشلعرعمذ توغرا ظةمةستذر.
ظةضةر ضذؤاهحعالر بعلةن ظىستعدعن ضذؤاهلعق بئرعلضةن ظادةم (هأكىم
حعقعرعدعغان ظورذندا) جعدةللعشعص قالغان ؤة ضذؤاهحعالر ظادعل (يةنع ظعسالم
دعنعنعث كأرسةتمعسع بويعحة ظعش قعلعدعغان) ظادةملةر بولسا ،ظذالرنعث
ضذؤاهلعقع قوبذل قعلعنعدذ .حىنكع ظادعل بولذش بعر ظادةمنعث ضذؤاهلعقعنعث
قوبذل قعلعنعشعدعكع ظاساسع شةرتتذر .صادعشاهنعث ياكع باشلعقنعث
ظةمةلدارلعرعنعث ضذؤاهلعقع قوبذل قعلعنمايدذ .حىنكع ظذالر كأصىنحة ؤاقعتتا
(كعشعلةرضة) زذلذم قعلعدذ .ظةضةر دةؤاضةر حوث بعر ظةمةلدار بولغان ؤة
((( «رةددذلمذهتار» 4 ،ـ توم 377 ،ـ بةت.
((( مةسعلةن :بعر باال بعر ظايالنع ظةمكةنلعك سةؤةبع بعلةن ظذ ظايال ياكع ظذنعث هةمشعرعلعرع ،ياكع ظذنعث قعزلعرع بعلةن توي
قعلعشع هارامدذر .بعر باال بعر ظادةمنعث قعزعنع ظئلعش بعلةن ظذ بالعنعث ،قعزنعث ظانعسعنع ،ياكع ظذ قعزنعث قعزعنع ظئلعشع هارامدذر.
شذنعثدةك يةنة ظذ بالعنعث دادعسعنعث ظذ بالعنعث ظايالعنع ظئلعشع هارامدذر .ت.
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ظذنعث ضذؤاهحعللعرع ظذنعث قول ظاستعدعكع ظةمةلدارالر ،ظورذنباسارلعرع ؤة
خةلقلعرع بولغان بولسا ،ظذالرنعث ظذ حوث ظةمةلدار ظىحىن بةرضةن ضذؤاهلعقع
خذددع يةرنع ظعجارعضة ظئلعص تئرعدعغان ظادةمنعث يةر ظعضعسع ظىحىن بةرضةن
ضذؤاهلعقع قوبذل قعلعنمعغعنعدةك قوبذل قعلعنمايدذ.
ظةضةر بعر ظادةم مةسعلةن :ظةخلةتحعضة ظوخشاش ظاددعي ظعش بعلةن
شذغذلالنسعمذ ظةمما ظذ ،ظادعل (يةنع ظعسالم دعنعنعث كأرسةتمعسع بويعحة
ظعش قعلعدعغان) ظادةم بولسا ،ظذنعث ضذؤاهلعقع قوبذل قعلعنعدذ .بعر كةنت
ظادةملعرعنعث بعر صارحة يةر ظىستعدة ،ظذ يةرنعث ظأزلعرعنعث كةنتعضة تةؤة
يةر ظعكةنلعكع هةققعدة بةرضةن ضذؤاهلعقع قوبذل قعلعنمايدذ .خذسذسع بعر
ظعجارعضةشنعث ظأزعنع ظعجارعضة ظالغان ظادةم ظىحىن بةرضةن ضذؤاهلعقعمذ
قوبذل قعلعنمايدذ .شذنعثدةك يةنة خذسذسعي بعر شاضعرتنعث ظذستازعغا
كةلضةن زعياننع ظأزعضة كةلضةن زعيان ؤة ظذنعثغا كةلضةن صايدعنع ظأزعضة
كةلضةن صايدا ،دةص قارايدعغان ظذستازع ظىحىن بةرضةن ضذؤاهلعقع قوبذل
قعلعنمايدذ .حىنكع بذ هالدا ظذنعث ظذستازعغا بةرضةن ضذؤاهلعقع خذددع
ظأزعضة بةرضةننعث هأكمعدة بولذص قئلعش شىبهعسع بار.
تىرمة ظعحعدة يىز بةرضةن هادعسعلةر ظىحىن تىرمعدة يئتعؤاتقان ظادةمنعث
ضذؤاهلعقع قوبذل قعلعنمايدذ .ظويذن ظةسناسعدا يى زبةرضةن هادعسعلةر ظىحىن
ظويذنغا قئتعلغان كعحعك بالعالرنعث ضذؤاهلعقع قوبذل قعلعنمايدذ .شذنعثدةك
يةنة ظايالالرنعث مذنحعسعدا يىز بةرضةن ظعشالر ظىحىن ،ظةضةر ظايالالرنعث
ضذؤاهلعق بئرعشعضة ظئهتعياج بولذص قالغان تةقدعردعمذ ظايالالرنعث
ضذؤاهلعقع قوبذل قعلعنمايدذ .ظةضةر ظايالالرنعث مذنحعسعدا يىز بةرضةن ظعش
ظادةم ظألتىرؤئتعشكة ظوخشاش ظعش بولسا ،ظذ يةردة ظألتىرىلضةن ظايالنعث
قئنعنعث بعكارغا كةتمةسلعكع ظىحىن قاتعلنعث دعيةت تألةص بئرعشعضة
هأكىم حعقعرعش ظىحىن ظايالنعث ضذؤاهلعقع قوبذل قعلعنعدذ .شذنعثدةك
يةنة (مةكتةصتة) كعحعك بالعالرنعث ظارعسعدا يىز بةرضةن هادعسعلةر ظىحىن
ظوقذتقذحعنعث ضذؤاهلعقع قوبذل قعلعنعدذ.
قوش جعنسلعق ظادةمنعث ضذؤاهلعقع قوبذل قعلعنمايدذ .حىنكع ظذ
صاسعق ظادةم هئسابلعنعدذ .قوش جعنسلعق ظةمةس ظةمما ضةص ـ سأزلعرعدة
ؤة يىرىش ـ تىرىشلعرعدة (ظايالغا ظوخشاش هةرعكةت قعلعدعغان) ظادةمنعث
ضذؤاهلعقع قوبذل قعلعنعدذ .جعنازة نامعزعدا ظىن سئلعص يعغاليدعغان ظايالنعث
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ؤة ناخشعحع ظايالنعث ضذؤاهلعقع قوبذل قعلعنمايدذ .حىنكع بذ خعل ظايالالر
صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم توسقان هارام ظعشنع قعلعدعغان ظايالالر هئسابلعنعدذ.
(كةصتةرؤازغا ظوخشاش) قذش ظوينايدعغان ظادةملةرنعثمذ ضذؤاهلعقع قوبذل
قعلعنمايدذ .حىنكع ظذ قذشنع ظذحذرتعمةن ،دةص ظأينعث ظأضزعسعضة حعقعص
قوشنا ظأيدعكع ظايالالرنعث ظذياتلعق يةرلعرعضة قاراص قئلعص (هارام ظعش
قعلعص قئلعشع مذمكعن) .كعشعلةرضة ناخشا ظئيتعص بئرعدعغان ظادةمنعث
ضذؤاهلعقع قوبذل قعلعنمايدذ .حىنكع ظذ ظادةم كعشعلةرنع حوث ضذناه ظىستعضة
توصاليدذ .ظاممعؤعي مذنحعغا كذسارسعز كعرعدعغان ظادةمنعث ضذؤاهلعقع قوبذل
قعلعنمايدذ .حىنكع ظذياتلعق يةرنع كعشعلةر ظالدعدا ظئحعش هارامدذر .جازانة
يةيدعغان ،ياكع شاهماتقا ظوخشاش ظويذنالرنع صذل تعكعشعص ظوينايدعغان
ظادةملةرنعثمذ ضذؤاهلعقع قوبذل قعلعنمايدذ .حىنكع بذالر حوث ضذناهالرنعث
قاتارعدعندذر .شذنعثدةك يةنة ظويذننع دةص نامازنع قازا قعلعؤعتعدعغان
ظادةملةرنعثمذ ضذؤاهلعقع قوبذل قعلعنمايدذ .ظةمما صذل تعكعشمةي ؤة
نامازنعمذ قازا قعلعؤةتمةي شاهماتقا ظوخشاش ظويذنالرنع ظويناش ضذؤاهلعق
بئرعشتعن حةكلةص قويمايدذ .حىنكع شاهمات ظوينعغان ظادةمنعث (ظةقلعنع
هةرعكةتلةندىرعدذ) .شاهماتنعث بذ صايدعسع ظذنع ظويناشنعث بولعدعغانلعقعغا
سةؤةب بولعدذ .جازانة يةيدعغان ظادةمنعث ضذؤاهلعقعنعث قوبذل بولماسلعقع
ظىحىن ظذ ظادةمنعث جازانة يةيدعغانلعقع هةممعضة تذنذشلذق بولذشع شةرتتذر.
حىنكع (ظئلعم ـ سئتعمضة ظوخشاش مذظامعلعنع) ظعسالم دعنعنعث كأرسةتمعسع
بويعحة قعلعدعغان ظعنسان ناهايعتع ظازدذر .ظعسالم دعنعنعث كأرسةتمعسع
بويعحة قعلعنمعغان مذظامعلعلةرنعث هةممعسع جازانة هئسابلعنعدذ( .شذثا
جازانة يةيدعغان ظادةمنعث ضذؤاهلعقعنعث قوبذل بولماسلعقع ظىحىن ظذ
ظادةمنعث بعلعص ـ بعلمةس جازانة يةص سالغان ظادةم ظةمةس جازانعنع بعلعص
تذرذص يةيدعغان ظادةم بولذشع شةرتتذر).
يول ظىستعضة تةرةت قعلغانغا ؤة يولدا كئتعص بئرعص (نانغا ظوخشاش)
بعر نةرسة يةص ماثغانغا ظوخشاش ظةيعب هئسابلعنعدعغان ظعشالرنع
قعلغان ظادةمنعث ضذؤاهلعقع قوبذل قعلعنمايدذ .حىنكع بذالر ظعنساننعث
يىز ـ ظابرذيعغا تةسعر يةتكىزعدعغان ظعشالردذر .ظةضةر بعر ظعنسان يىز ـ
ظابرذيعغا تةسعر يةتكىزعدعغان مذشذنعثغا ظوخشاش ظعشالرنع قعلعشتعن
هايا قعلمعسا ،ظذ (ضذؤاهلعق بةرضةن ؤاقعتتا) يالغان سأزلعشع مذمكعن.
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شذنعث بعلةن ظذنعث بةرضةن ضذؤاهلعقعنعث توغرا بولذشعدا شىبهة صةيدا بولذص
(((
قئلعشع ظئهتعمال.
زاكات بةرمةيدعغان ياكع (شةرت ـ شاراظعتع توشسعمذ) هةج قعلمايدعغان
ياكع نامازغا جاماظةتكة حعقمايدعغان ،ياكع جىمةضة حعقمايدعغان ظادةمنعثمذ
ضذؤاهلعقع قوبذل قعلعنمايدذ .شذنعثدةك يةنة ظذسذلحعنعث ،بئخعلنعث( ،بعر
ظادةمضة ياكع بعر صعكعرضة) تةرةصدار ظادةمنعث ،ظعحعملعك ،ياكع حعكعملعككة
بئرعلعص كةتكةن ظادةمنعث ؤة بذزذق ظادةملةرنعث سورذنعغا قئتعلعدعغان
ظادةمنعث ضذؤاهلعقع قوبذل قعلعنمايدذ.
ضذؤاهلعق بئرعشتة كأرىلضةن ظعختعالصنعث بايانع
فعقهعشذناسالر ضذؤاهلعق بئرعشتة كأرىلضةن ظعختعالص ظىحىنمذ
بعر قاظعدة ؤة صرعنسعص ظوتتذرغا قويدع .ظذ قاظعدعنعث ظةث مذهعملعرع
تأؤةندعكعلةردذر:
بعر نةرسعنعث معقدارعغا ،دةؤاضةر دةؤا قعلغان معقداردعن ظاشذرذص
ضذؤاهلعق بئرعش ظئتعبارغا ظئلعنمايدذ((( .ظةمما ظذ نةرسعنعث معقدارعغا،
دةؤاضةر دةؤا قعلغان معقداردعن ظازايتعص ضذؤاهلعق بئرعش ظالعمالرنعث بعردةك
قارعشع بويعحة ظئتعبارغا ظئلعنعدذ(((.
سةؤةبلعك ظعضعدارحعلعققا قارعغاندا سةؤةبسعز ظعضعدارحعلعق
كىحلىكتذر((( .حىنكع سةؤةبسعز ظعضعدارحعلعق (بعر نةرسعنعث ظادةمنعث
قولعدا) بذرذندعن تارتعص بارلعقعنع كأرسعتعص بئرعدذ.
ضذؤاهلعقنعث ،بعر يةردعن حعققان (يةنع ظعختعالص كأرىلمعضةن) ضذؤاهلعق
((( «ظةلهعداية» 3 ،ـ توم 123 ،ـ بةت.
((( مةسعلةن بعر ظادةم :مئنعث ماخمذددا  100سذم صذلذم بار ظعدع ،دةص دةؤا قعلغان ؤة ضذؤاهحعالر :ظذ ظادةمنعث ماخمذددا 150
سذم صذلع بار ظعدع ،دةص ضذؤاهلعق بةرضةن بولسا ،بذ هالدا بذ ضذؤاهلعق ظئتعبارغا ظئلعنمايدذ .ت.
((( يةنع مةسعلةن بعر ظادةم :مئنعث ماخمذددا  150سذم صذلذم بار ظعدع ،دةص دةؤا قعلغان ؤة ضذؤاهحعالر :ظذ ظادةمنعث ماخمذددا
 100سذم صذلع بار ظعدع ،دةص ضذؤاهلعق بةرضةن بولسا ،بذ هالدا بذ ضذؤاهلعق ظئتعبارغا ظئلعنعدذ .ت.
((( يةنع مةسعلةن :بعر ظادةم قولعدعكع بعر نةرسعنعث ظأزعنعث ظعضعدارحعلعقعدعكع نةرسة ظعكةنلعكعنع دةؤا قعلغان ،لئكعن ظذنعثغا
قانداق يول بعلةن ظعضة بولغانلعقعنع بايان قعلمعغان ؤة ظعككع ظادةم قوصذص ظذ نةرسعنعث هةقعقةتةن ظذ ظادةمنعث ظعضعدارحعلعقعدعكع نةرسة
ظعكةنلعكعضة ضذؤاهلعق بةرضةن ،ظةمما ظذ ظادةمنعث ظذ نةرسعضة ،ظذنع سئتعص ـ ظئلعش ظارقعلعق ظعضة بولغانلعقعنع بايان قعلغان بولسا ،بذ
هالدا ظذ ظعككع ظادةمنعث ضذؤاهلعقع قوبذل قعلعنعدذ .ظةمما ظعش ظةكسعحة بولسا ،ضذؤاهحعالرنعث ضذؤاهلعقع قوبذل قعلعنمايدذ .ت.
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هئسابلعنعشع ظىحىن ضذؤاهحعالرنعث ضذؤاهلعق بةرضةن ؤاقعتتا ،ظوخشاش
سأز ؤة ظوخشاش مةناالرنع ظعشلعتعشع الزعم .ظةمما بعر ضذؤاهلعقنعث دةؤا
بعلةن بعر يةردعن حعققان ضذؤاهلعق هئسابلعنعشع ظىحىن ضذؤاهلعقنعث دةؤا
بعلةن صةقةت مةنادا ظوخشاش بولذشع الزعم .ظةضةر ضذؤاهلعق دةؤا بعلةن بعر
يةردعن حعقسا ،ضذؤاهلعق قوبذل قعلعنعدذ .ظةضةر ضذؤاهلعق دةؤا بعلةن بعر
يةردعن حعقمعسا ،ضذؤاهلعق قوبذل قعلعنمايدذ .ظةضةر بعر ظادةم قولعدعكع بعر
نةرسعنعث ظأزعنعث ظعضعدارحعلعقعدعكع نةرسة ظعكةنلعكعنع دةؤا قعلغان،
لئكعن ظذنعثغا قانداق يول بعلةن ظعضة بولغانلعقعنع بايان قعلمعغان ،ظعككع
ظادةم قوصذص ظذ نةرسعنعث هةقعقةتةن ظذ ظادةمنعث ظعضعدارحعلعقعدعكع نةرسة
ظعكةنلعكعضة ضذؤاهلعق بةرضةن ،ظةمما ظذ ظادةمنعث ظذ نةرسعضة ،ظذنع سئتعص
ـ ظئلعش ظارقعلعق ظعضة بولغانلعقعنع بايان قعلغان بولسا ،بذ هالدا ظذ ظعككع
ظادةمنعث ضذؤاهلعقع قوبذل قعلعنعدذ .ظةمما ظذ ظادةم قولعدعكع ظذ نةرسعنعث
ظأزعنعث ظعضعدارحعلعقعدعكع نةرسة ظعكةنلعكعنع ؤة ظذ نةرسعنعث ظأزعضة
هةدعية يولع ظارقعلعق كةلضةنلعكعنع دةؤا قعلغان ،ظعككع ظادةم قوصذص ظذ
نةرسعنعث هةقعقةتةن ظذ ظادةمنعث ظعضعدارحعلعقعدعكع نةرسة ظعكةنلعكعضة
ضذؤاهلعق بةرضةن ،لئكعن ظذ ظادةمنعث ظذ نةرسعضة قانداق يول بعلةن ظعضة
بولغانلعقعنع بايان قعلمعغان بولسا ،بذ هالدا ظذ ظعككع ظادةمنعث ضذؤاهلعقع
قوبذل قعلعنمايدذ .حىنكع ضذؤاهلعق (دةؤاغا قارعغاندا) ظارتذقتذر .ظةمما ظذ
نةرسعنعث ظعضعسع ظذ نةرسعنعث ظأزعضة (هةدعية يولع ظارقعلعق ظةمةس)
معراس يولع ظارقعلعق كةلضةنلعكعنع دةؤا قعلغان ،ظعككع ظادةم قوصذص ظذ
نةرسعنعث هةقعقةتةن ظذ ظادةمنعث ظعضعدارحعلعقعدعكع نةرسة ظعكةنلعكعضة
ضذؤاهلعق بةرضةن ،لئكعن ظذ ظادةمنعث ظذ نةرسعضة قانداق يول بعلةن
ظعضة بولغانلعقعنع بايان قعلمعغان بولسعمذ ،بذ هالدا ظذ ظعككع ظادةمنعث
ضذؤاهلعقع قوبذل قعلعنعدذ .حىنكع بعر نةرسعضة معراس يولع ظارقعلعق ظعضة
بولذش سةؤةبسعز ظعضعدارحعلعققا تةث كئلعدذ( .بعز يذقعرعدا سةؤةبلعك
ظعضعدارحعلعققا قارعغاندا سةؤةبسعز ظعضعدارحعلعق كىحلىكتذر ،دةص بايان
قعلعص ظأتتذق).
بعر ظادةمنعث ظأيلةنضةنلعكع ظىحىن ضذؤاهلعق بئرعدعغانالرنعث بعرع:
ظذ ظادةم نعكاهالندع ،دةص ضذؤاهلعق بةرضةن ،يةنة بعرع بولسا :ظذ ظادةم توي
قعلدع ،دةص ضذؤاهلعق بةرضةن بولسا ،بذ ظعككع ظادةمنعث بةرضةن ضذؤاهلعقع
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مةنا جةهةتتعن بعر يةردعن حعققانلعقع ظىحىن ظذالرنعث ضذؤاهلعقع قوبذل
قعلعنعدذ .شذنعثدةك يةنة بعر نةرسة سوؤغا قعلعنغان ظادةم ظىحىن ضذؤاهلعق
بئرعدعغانالرنعث بعرع :ظذ نةرسة ظذ ظادةمضة هةدعية قعلعندع ،دةص ضذؤاهلعق
بةرضةن ،يةنة بعرع بولسا :ظذ نةرسة ظذ ظادةمضة سوؤغا قعلعندع ،دةص ضذؤاهلعق
بةرضةن بولسا ،بذ ظعككع ظادةمنعث بةرضةن ضذؤاهلعقع مةنا جةهةتتعن بعر
يةردعن حعققانلعقع ظىحىن ظذالرنعث ضذؤاهلعقعمذ قوبذل قعلعنعدذ.
ظةضةر ضذؤاهحعالرنعث بعرع :صاالنعنعث صذكذنع ظادةمدة  1000سذم صذلع
بار ،دةص ضذؤاهلعق بةرضةن ،يةنة بعرع 2000 :سذم صذلع بار ،دةص ضذؤاهلعق
بةرضةن ياكع ظذالرنعث بعرع 100 :سذم صذلع بار ،دةص ضذؤاهلعق بةرضةن ،يةنة
بعرع 200 :سذم صذلع بار ،دةص ضذؤاهلعق بةرضةن ،ياكع ضذؤاهحعالرنعث بعرع:
صاالنع ظادةم ظايالعنع بعر تاالق قعلعؤةتتع ،دةص ضذؤاهلعق بةرضةن ،يةنة بعرع:
ظذ ظادةم ظايالعنع ظعككع تاالق قعلعؤةتتع ،دةص ضذؤاهلعق بةرضةن بولسا،
بذ هالدا بذ ظعككع ظادةمنعث بةرضةن ضذؤاهلعقع مةنا جةهةتتعن بعر يةردعن
حعقمعغانلعقع ظىحىن ظذالرنعث ضذؤاهلعقع قوبذل قعلعنمايدذ.
<ظةلهعداية> دئضةن ظةسةرنعث ظاصتورع مذنداق دئدع« :ظعمام ظةبذهةنعفة
(اهلل تةظاال ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!) نعث كأز قارعشعدا ،ضذؤاهحعالرنعث
ضذؤاهلعقعنعث بعر يةردعن حعققان هئسابلعنعشع ظىحىن ظذالرنعث ظوخشاش سأز
ؤة ظوخشاش مةناالرنع ظعشلعتعشع الزعم .شذنعث ظىحىن ظعككع ضذؤاهحعنعث
بعرع :صاالنعنعث صذكذنع ظادةمدة  1000سذم صذلع ،بار دةص ضذؤاهلعق
بةرضةن ،يةنة بعرع 2000 :سذم صذلع بار ،دةص ضذؤاهلعق بةرضةن بولسا،
ظعمام ظةبذهةنعفة (اهلل تةظاال ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!) نعث كأز قارعشعدا،
بذالرنعث ضذؤاهلعقع قوبذل قعلعنمايدذ .ظةمما ظعمام ظةبذيىسىف ؤة ظعمام
مذهةممةدنعث كأز قارعشعدا ،مةزكذر مةسعلعدة ظةضةر دةؤا ظعضعسع :صذكذنع
ظادةمنعث ظىستعدة ظأزعنعث  2000سذم صذلعنعث بارلعقعنع دةؤا قعلغان بولسا،
بذ هالدا صاالنعنعث صذكذنع ظادةمدة  1000سذم صذلع ،بار دةص ضذؤاهلعق بةرضةن
ظادةمنعث ضذؤاهلعقع قوبذل قعلعنعدذ .ضذؤاهحعالرنعث بعرع 100 :سذم ،يةنة
بعرع 200 :سذم دةص ضذؤاهلعق بةرضةن ،بعرع :صاالنع ظادةم ظايالعنع بعر تاالق
قعلعؤةتتع ،يةنة بعرع بولسا :ظذ ظادةم ظايالعنع ظعككع تاالق قعلعؤةتتع ،دةص
ضذؤاهلعق بةرضةن ضذؤاهلعقالرنعمذ مةزكذر مةسعلعضة قعياس قعلعشقا بولعدذ.
ظعككع ظعمامنعث دةلعل ـ صاكعتع بولسا ،دةؤا ظعضعسع بعلةن ضذؤاهحعنعث
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بعرعنعث سأزلعرع ظذ ظادةمنعث ظىستعدة  1000سذم صذلنعث بارلعقع هةققعدة
بعر يةردعن حعقتع .ظةمما ضذؤاهحعنعث بعرع :ظذ ظادةمنعث ظىستعدة  2000سذم
صذل بار ،دةص ظايرعم قالدع .ضذؤاهلعقتا ظايرعم قالغان ظادةمنعث ضذؤاهلعقع
ظةمةس سأزع دةؤا ظعضعسع بعلةن بعر يةردعن حعققان ظادةمنعث ضذؤاهلعقع
قوبذل قعلعنعدذ .بذ مةسعلعنعث هأكمع خذددع ضذؤاهحعالرنعث بعرع1000 :
سذم بار ،يةنة بعرع 1500 :سذم بار ،دةص ضذؤاهلعق بةرضةن ؤة دةؤا ظعضعسع:
 1500سذم صذلذم بار ،دةص دةؤا قعلغان مةسعلعنعث هأكمعضة ظوخشاص قالعدذ.
بذ مةسعلعدة ظعككع ضذؤاهحعنعث دةؤا ظعضعسعنعث يةنة بعر ظادةمدة 1000
سذم صذلعنعث بارلعقع هةققعدة سأزع بعر يةردعن حعققانلعقع ظىحىن 1000
سذم صذلع بار ،دةص ضذؤاهلعق بةرضةن ظادةمنعث ضذؤاهلعقع قوبذل قعلعنعدذ.
ظةمما ظعمام ظةبذهةنعفة (اهلل تةظاال ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!) ظأزعنعث كأز
قارعشعغا دةلعل ـ صاكعت كةلتىرىص مذنداق دةيدذ« :ظعككع ضذؤاهحعنعث سأزع
بعر يةردعن حعقمعدع .مانا بذ مةناالرنعثمذ بعر يةردعن حعقمايدعغانلعقعنع
ظعصادعلةص بئرعدذ .حىنكع مةناالر قوللعنعلغان سأزلةردعن حعقعرعلعدذ .ظعككع
ضذؤاهحعنعث سأزعنع بعر يةردعن حعقمعدع ،دئيعشنعث سةؤةبع بولسا1000 ،
دئضةن سأز  2000دئضةن سأزنع ظعصادعلةص بئرةلمةيدذ .ظةكسعحة  1000دئضةن
سأز ظايرعم بعر سأز 2000 ،دئضةن سأز ظايرعم بعر سأز هئسابلعنعدذ .بذ
ظعككع ظايرعم ـ ظايرعم سأزدعن ظذ ظعككع ظادةمنعث (بعر ظعش ظىحىن ظةمةس)
هةر بعرع بعر ظعش ظىحىن ضذؤاهحع بولغان ظادةملةر هئسابلعنعدذ .شذنعث
بعلةن ظذ ظعككع ضذؤاهحعنعث هالع خذددع (مةسعلةن :ضذؤاهحعالرنعث بعرع:
ظالتذن دةص يةنة بعرع :كىمىش دةص) ضذؤاهلعق بةرمةكحع بولغان نةرسعنعث
تعصع هةققعدة ظعختعالصلعشعص قالغان( ،ضذؤاهلعقع قوبذل قعلعنمايدعغان)
ظعككع ضذؤاهحعنعث هالعغا ظوخشعشعص قالعدذ».
ظةضةر ضذؤاهحعالرنعث بعرع :ظةهمةدنعث سةمةدنعث ظىستعدة 1000
سذم صذلع ،بار دةص ضذؤاهلعق بةرضةن ،يةنة بعرع 1500 :سذم صذلع بار،
دةص ضذؤاهلعق بةرضةن ؤة ظةهمةد ظأزعنعث سةمةدنعث ظىستعدة1500 :
سذم صذلعنعث بارلعقعنع دةؤا قعلغان بولسا ،بذ هالدا ظعككع ضذؤاهحعنعث
ظةهمةدنعث سةمةدنعث ظىستعدة  1000سذم صذلعنعث بارلعقع هةققعدة سأزع
بعر يةردعن حعققانلعقع ظىحىن ظذالرنعث ظةهمةدنعث سةمةدنعث ظىستعدة 1000
سذم صذلعنعث بارلعقع هةققعدة ضذؤاهلعقع قوبذل قعلعنعدذ.
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ظعككع ظادةم ظةهمةدنعث سةمةدنعث ظىستعدة  1000سذم صذلعنعث
بارلعقعغا ضذؤاهلعق بةرضةن ،ظةمما ظذ ظعككع ضذؤاهحعنعث بعرع :سةمةدنعث
ظذ  1000سذم صذلدعن  500سذم صذلنع ظةهمةدضة بئرعص بولغانلعقعنع دئضةن
بولسا ،بذ هالدعمذ ظعككع ضذؤاهحعنعث ظةهمةدنعث سةمةدنعث ظىستعدة 1000
سذم صذلعنعث بارلعقع هةققعدة سأزع بعر يةردعن حعققانلعقع ظىحىن ظذالرنعث
ظةهمةدنعث سةمةدنعث ظىستعدة  1000سذم صذلعنعث بارلعقع هةققعدة ضذؤاهلعقع
قوبذل قعلعنعدذ .ضذؤاهحعنعث بعرعنعث :سةمةد ظذ  1000سذم صذلدعن 500
سذم صذلنع ظةهمةدضة بئرعص بولدع ،دئضةن سأزعضة قذالق سئلعنمايدذ .حىنكع
بذ ،بعر ظادةمنعث بةرضةن ضذؤاهلعقعدذر .ظةضةر ظذنعث بعلةن بعرضة يةنة بعر
ظادةم شذنداق دةص ضذؤاهلعق بةرضةن بولسا ،بذ هالدا سةمةدنعث ظذ  1000سذم
صذلدعن  500سذم صذلنع ظةهمةدضة بئرعص بولغانلعقع هةققعدعكع ضذؤاهلعق
قوبذل قعلعنعدذ.
ظعككع ظادةم ماخمذدنعث قادعرنع قذربان هئيتنعث بعرعنحع كىنعدة
مةككة شةهرعدة ظألتىرؤةتكةنلعكعضة ضذؤاهلعق بةرضةن ،باشقا ظعككع
ظادةم ماخمذدنعث قادعرنع قذربان هئيتنعث بعرعنحع كىنعدة كذصا شةهرعدة
ظألتىرؤةتكةنكعكعضة ضذؤاهلعق بةرضةن بولسا ،بذ هالدا بذ ظعككع ضذؤاهلعقنعث
هئحبعرع قوبذل قعلعنمايدذ .حىنكع بذ ظعككعسعنعث بعرع حوقذم يالغاندذر.
(قايسعسعنعث يالغان ظعكةنلعكع ظئنعق بعلعنمعضةنلعكع ظىحىن) ظذ ظعككع
ضذؤاهلعقنعث هعحبعرع يةنة بعرعدعن ظةؤزةل ظةمةستذر.
ظأزعدة سأز بعلةن ظعشنع بعر يةرضة توصلعغان بعر ظعش هةققعدة بئرعلضةن
ضذؤاهلعق قوبذل قعلعنمايدذ .مةسعلةن :ظابدذلاله ظأزعنعث مةمةدنعث ظىستعدة
 1000سذم صذلعنعث بارلعقعنع دةؤا قعلغان ،ظعككع ضذؤاهحعنعث بعرع:
مةمةدنعث ظذ  1000سذم صذلنع ظابدذلالهقا بئرعص بولغانلعقعغا ضذؤاهلعق
بةرضةن ؤة يةنة بعرع بولسا :مةمةدنعث ظأزعنعث ظىستعدة ظابدذلالهنعث
 1000سذم صذلعنعث بارلعقعنع ظعقرار قعلغانلعقعغا ضذؤاهلعق بةرضةن بولسا،
بذ هالدا ظذ ظعككع ظادةمنعث ضذؤاهلعقعغا قذالق سئلعنمايدذ .حىنكع بذ
ضذؤاهلعق ضذؤاهحعالرنعث بعرع :بئرعص بولدع ،دةص يةنة بعرع :ظعقرار قعلدع،
دةص ظعش بعلةن سأزنع بعر يةرضة توصلعدع .ظةمما بذ مةسعلعدة ظذ ظعككع
ضذؤاهحعنعث بعرع :ظابدذلالهنعث مةمةدنعث ظىستعدة  1000سذم صذلعنعث
بارلعقعغا ضذؤاهلعق بةرضةن ،يةنة بعرع بولسا :مةمةدنعث ظأزعنعث ظىستعدة
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ظابدذلالهنعث  1000سذم صذلعنعث بارلعقعنع ظعقرار قعلغانلعقعغا ضذؤاهلعق
بةرضةن بولسا ،بذ هالدا ظذالرنعث ضذؤاهلعقع قوبذل قعلعنعدذ .حىنكع بذ
(((
ضذؤاهلعق ظعش بعلةن سأزنع بعر يةرضة توصلعمعدع.
بعر ظادةمنعث بعر ظعشقا ضذؤاهحع بولغانلعقعغا ضذؤاهلعق بئرعشنعث
بايانع

ظعستعهسان قاظعدعسعضة ظاساسةن ،ظةضةر مةسعلعنعث تةصسعيالتلعرع كأص
بولسعمذ بعر ظادةمنعث بعر ظعشقا ضذؤاهحع بولغانلعقعغا باشقا بعر ظادةمنعث
ضذؤاهلعق بئرعشع توغرا ،دةص قارعلعدذ .حىنكع شذنداق قعلعشقا ظئهتعياج
باردذر .حىنكع بعر ظعشقا ضذؤاهحع بولغان ظادةم بةزع سةؤةبلةر تىصةيلعدعن
ضذؤاهلعق بئرعش ظىحىن (ضذؤاهلعق بئرعدعغان يةرضة) كئلةلمةيدذ .ظةضةر بعر
ظادةمنعث بعر ظعشقا ضذؤاهحع بولغانلعقعغا باشقا ظادةمنعث ضذؤاهلعق بئرعشع
توغرا بولمايدعغان بولسا ،نذرغذنلعغان هةق ـ هوقذقالر (ظأز ظعضعللعرعنعث
قوللعرعغا تةضمةي) بعكار بولذص كئتعدذ.
بعر ظادةمنعث ضذؤاهحع بولغانلعقعغا ضذؤاهحع بولذش ظعشعدا ،ظةسلع
ضذؤاهحعنعث ظورنعغا باشقا بعرسعنع ظئلعص كةلضةنلعك سةؤةبع بعلةن شىبهة
صةيدا بولذص قالغانلعقع ظىحىن ،بعر ظادةمنعث ضذؤاهحع بولغانلعقعغا باشقا
بعرعنعث ضذؤاهحع بولذشع (هاراق ظعحكةنلةرضة ؤة زعنا قعلغانالرغا) بئرعلضةن
جازاالرغا ؤة قعساسقا ظوخشاش (ظذالردا) كأرىلضةن شىبهعلةر سةؤةبع بعلةن
يىرضىزىلمةيدعغان ظعشالردا قوبذل قعلعنمايدذ.
بعر ظادةمنعث ضذؤاهحع بولغانلعقعغا ضذؤاهحع بولذش ظىحىن ،ظذ ظادةمنعث
كئسةل بولذص قالغانلعق ياكع سةصةرضة حعقعص كةتكةنلعك سةؤةبع بعلةن (هأكىم
حعقعرعدعغان ظورذنغا كئلةلمةيدعغان) هالةتتة بولذشع ؤة ظذنعث ضذؤاهحعلعق
ساالهعيعتعدعن حعقعص كةتمةسلعكع شةرتتذر .ظةضةر ظةسلعدعكع ضذؤاهحع
تعلع تذتذلذص قالغانغا ياكع صاسعق بولذص قالغانغا ياكع كور بولذص قالغانغا
ياكع ظئلعشعص قالغانغا ،ياكع ظعسالمدعن يئنعؤالغانغا ظوخشاش سةؤةبلةر
بعلةن ضذؤاهحعلعق ساالهعيعتعدعن حعقعص كةتسة ،ظذ ظادةم (ضذؤاهحعلعق
((( «رةددذلمذهتار» 4 ،ـ توم 391 ،ـ بةت.
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ساالهعيعتعدعن حعقعص كئتعدذ) ،ظةضةر ظذ ضذؤاهحعلعق ساالهعيعتعدعن حعقعص
كةتسة ،ظذنعث ضذؤاهحع ظعكةنلعكعضة ضذؤاهلعق بةرضةن ظادةمنعث ضذؤاهلعقع
ظئتعبارغا ظئلعنمايدذ .ضذؤاهلعق بئرعش ظىحىن (هأكىم حعقعرعدعغان ظورذنغا
كةلضةن) ظايالنعث ظةرلةرضة ظارعالشماي صةردة ظارقعسعدا تذرذشع الزعم.
شذنعثدةك يةنة بعر ظادةمنعث ضذؤاهحع بولغانلعقعغا ضذؤاهلعق بئرعش ظىحىن
ظذ ظادةم ضذؤاهحع بولغان ظعش ،ظعككع ظةر ،ياكع بعر ظةر ؤة ظعككع ظايال
ضذؤاهحع بولغان ظعش بولذشع شةرتتذر.
بعر ظادةمنعث ضذؤاهحع بولغانلعقعغا ضذؤاهحع بولذشنعث شةكلع مذنداقتذر:
ظةسلعدعكع ضذؤاهحع ،ظذنعث ضذؤاهحع ظعكةنلعكعضة بئرعص ضذؤاهلعق بئرعدعغان
ظادةمضة ،ظةضةر ظذ ظادةم ظأزعنعث ظوغلع بولسعمذ« :سةن بئرعص مئنعث بذ
ظعشقا ضذؤاهحع بولغانلعقعمغا ضذؤاهلعق بةرضعن» دةيدذ .يةنع ظةسلعدعكع
ضذؤاهحعنعث ،ظذنعث ضذؤاهحع ظعكةنلعكعضة بئرعص ضذؤاهلعق بئرعدعغان
ظادةمضة« :سةن مئنعث ضذؤاهحع بولغانلعقعمغا ضذؤاهلعق بةرضعن» دئيعشع
الزعم .ظذنعث ضذؤاهحع ظعكةنلعكعضة بئرعص ضذؤاهلعق بئرعدعغان ظادةمنعث
(يةنع ظةسلعدعكع ضذؤاهحعنعث ظورنعدا ضذؤاهلعق بئرعدعغان ظادةمنعث) بذ
تةكلعصنع قوبذل قعلعشع الزعم .ظةضةر ظذ ظادةم (يةنع ظةسلعدعكع ضذؤاهحعنعث
ظورنعدا ضذؤاهلعق بئرعدعغان ظادةم) بذ تةكلعصنع قوبذل قعلمعسا ،ظذ ظادةم
ظةسلعدعكع ضذؤاهحعنعث ،ضذؤاهحع ظعكةنلعكعضة بئرعص ضذؤاهلعق بئرعدعغان
ساالهعيةتكة ظعضة ظةمةس .شذنعث ظىحىن ظذ ظادةم كئيعن ظذنعث ضذؤاهحع
ظعكةنلعكعضة ضذؤاهلعق بةرسة ،ظذنعث بةرضةن ضذؤاهلعقع قوبذل قعلعنمايدذ.
ظةسلعدعكع ضذؤاهحعنعث ظورنعدا ضذؤاهلعق بئرعدعغان ظادةمضة بذ
تةكلعص سذنذلغان ؤاقتعدا ،ظذ ظأزعنعث بذ تةكلعصنع قوبذل قعلغانلعقعنع
ظعصادعلةش ظىحىن ضةص قعلماي جعم تذرذشع يئتةرلعكتذر .ظذ ظادةم ظةسلعدعكع
ضذؤاهحعنعث ظورنعدا ضذؤاهلعق بةرضةن ؤاقعتتا :مةن صذكذنعنعث (ظذ ظادةمنعث
ظأزعنعث ظعسمعنع ،دادعسعنعث ؤة حوث دادعسعنعث ظعسمعنع بايان قعلعدذ)
مئنعث ظالدعمدا ،ظأزعنعث صاالنع ظادةمنعث صذكذنع ظادةمنعث ظىستعدة مذنداق
نةرسعسعنعث بارلعقعغا ضذؤاهلعق بةرضةنلعكعضة ،ظذنعث مئنع ظأزعنعث
ظذنعثغا ضذؤاهحع بولغانلعقعغا ضذؤاهحع قعلغانلعقعغا ؤة مئنع بذ هةقتة
ضذؤاهلعق بئرعشعمضة بذيرذغانلعقعغا ضذؤاهلعق بئرعمةن ،دئيعشع الزعمدذر.
ظةسلعدعكع ظادةمنعث ضذؤاهحعلعقع ظئتعبارغا ظئلعنعص ظذنعث ظورنعدا
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ضذؤاهلعق بةرضةن ظادةمنعث ضذؤاهلعقعنعث ظئتعبارغا ظئلعنعشع ظىحىن ظورنعدا
ضذؤاهلعق بةرضةن ظعككعنحع ظادةمنعث ظةسلعدعكع ظادةمنعث ياخشع ظادةم
ظعكةنلعكع هةققعدة بةرضةن ضذؤاهلعقع يئتةرلعكتذر .حىنكع ظعككعنحع ظادةممذ
باشقعالرنعث ياخشع ظادةم ياكع ظذنداق ظادةم ظةمةسلعكع هةققعدة ضذؤاهلعق
بئرةلةيدعغان ظادةملةردعندذر .شذنعثدةك يةنة ظةسلعدعكع ظعككع ضذؤاهحعنعث
بعرسعنعث يةنة بعرعنعث ياخشع ظادةم ظعكةنلعكع هةققعدة بةرضةن ضذؤاهلعقعمذ
(ظةسلعدعكع ضذؤاهحعنعث ضذؤاهلعقعنع ظئتعبارغا ظئلعش ظىحىن) يئتةرلعكتذر.
ظةضةر ظعككعنحع ظادةم ظةسلعدعكع ضذؤاهحعنعث ياخشع ظادةم ظعكةنلعكع
هةققعدة ضذؤاهلعق بةرمةي جعم تذرذؤالسا ،قازع ظةسلعدعكع ضذؤاهحعنعث
ظةهؤالعنع ؤة ظذنعث دعننعث تةلعماتلعرعنع تذتذدعغان ،ياكع ظذنداق ظادةم
ظةمةسلعكعنع سىرىشتة قعلعدذ.
ظةضةر ظةسلعدعكع ضذؤاهحع ظعككعنحع ظادةمنع ظورنعدا ضذؤاهلعق بئرعشتعن
توسسا ،ظعككعنحع ظادةمنعث بةرضةن ضذؤاهلعقع ظئتعبارغا ظئلعنمايدذ .ظةضةر
ظةسلعدعكع ضذؤاهحع تعلع تذتذلذص قالغانغا ياكع صاسعق بولذص قالغانغا ،ياكع
كور بولذص قالغانغا ظوخشاش سةؤةبلةر بعلةن ضذؤاهحعلعق ساالهعيعتعدعن
حعقعص كةتسة ،ظذنعث ظورنعدا ضذؤاهلعق بةرضةن ظعككعنحع ظادةمنعث ضذؤاهلعقع
ظئتعبارغا ظئلعنمايدذ .شذنعثدةك يةنة ظةسلعدعكع ضذؤاهحع« :مةن ضذؤاهحع
ظةمةس ظعدعم ياكع مةن ظذنع ضذؤاهحع قعلمعغان ظعدعم ،ياكع مةن ظذنع
ضذؤاهحع قعلدعم ،ظةمما مةن بذنداق قعلعص خاتاالشقان ظعكةممةن ،دةص قعلغان
ظعشعغا ظعنكار قعلغان بولسا ،ظعككعنحع ظادةمنعث ضذؤاهلعقع ظئتعبارغا
ظئلعنمايدذ .بالعنعث ،دادعسعنعث ضذؤاهحع بولغانلعقعقا ياكع دادعسعنعث هأكىم
(((
حعقارغانلعقع هةققعدة بةرضةن ضذؤاهلعقع قوبذل قعلعنعدذ.
بةرضةن ضذؤاهلعقعدعن يئنعؤئلعشنعث بايانع
بةرضةن ضذؤاهلعقعدعن يئنعؤئلعش ،ضذؤاهحعنعث« :مةن بةرضةن
ضذؤاهلعقعمدعن يئنعؤالدعم» دئيعشع بعلةن بولعدذ .ضذؤاهلعقتعن يئنعؤئلعش
صةقةت هأكىم حعقارغان ظورذندعال بولعدذ .حىنكع ضذؤاهلعقتعن يئنعؤئلعش
بةرضةن ضذؤاهلعقنع بذزذش هئسابلعنعدذ .شذثا بذمذ خذددع ضذؤاهلعق
((( «رةددذلمذهتار» 4 ،ـ توم 395 ،ـ بةت.
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بئرعشكة ظوخشاش هأكىم حعقارغان ظورذنغا خاستذر (يةنع ضذؤاهلعقنعثمذ
هأكىم حعقعرعدعغان ظورذندا بئرعلعشع الزعم ظعدع .شذنعثدةك ضذؤاهلعقتعن
يئنعؤئلعشنعثمذ شذ ظورذندا بولذشع الزعم) .بةرضةن ضذؤاهلعقعدعن يئنعؤئلعش
بةزعدة تةؤبة قعلغانلعق هئسابلعنعدذ((( .بذ ،ضذؤاهحع (ضذؤاهلعق بئرعش
ظارقعلعق) ظعشلعضةن جعنايةتكة قارعتا بولعدذ .يةنع ظةضةر ضذؤاهلعقنع مةخصعي
بةرضةن بولسا ،ضذؤاهلعقتعن يئنعؤئلعشمذ مةخصعي بولعدذ .ظةضةر ضذؤاهلعقنع
ظاشكارا بةرضةن بولسا ،ضذؤاهلعقتعن يئنعؤئلعشمذ ظاشكارا بولعدذ.
ظةضةر ضذؤاهحع هأكىم حعقعرعلغان ظورذندعن باشقا يةردة ظأزعنعث بةرضةن
ضذؤاهلعقعدعن يئنعؤالغانلعقعنع ظعقرار قعلغان ،بذنعثغا باشقا بعرسعنع
ضذؤاهحع قعلغان ؤة ضذؤاهلعق بةرضةنلعكع سةؤةبع بعلةن (ظىستعدعن ضذؤاهلعق
بئرعلضةن كعشعضة) بولغان زعياننع ظأز ظىستعضة ظالغان بولسا ،ظذنعثغا
ظىستعضة ظالغان زعياننع تألةص بئرعش الزعم كةلمةيدذ .هةتتا ظىستعدعن
هأكىم حعقعرعلعص (زعيان تارتقان) كعشع ضذؤاهحعنعث بةرضةن ضذؤاهلعقعدعن
يئنعؤالغانلعقعنع دةؤا قعلغان بولسعمذ ،ظذنعث دةؤاسع قوبذل قعلعنمايدذ.
حىنكع ضذؤاهحعنعث بةرضةن ضذؤاهلعقعدعن هأكىم حعقعرعلغان ظورذندعن باشقا
يةردة يئنعؤئلعشع توغرا ظةمةس.
ظةضةر ظعككع ضذؤاهحع هأكىم حعقعرعلعشتعن بذرذن بةرضةن
ضذؤاهلعقلعرعدعن يئنعؤالغان بولسا ،ظذالرنعث بةرضةن ضذؤاهلعقلعرع بعكار
بولذص كئتعدذ .شذنعث ظىحىن قازع ظذالرنعث بةرضةن ضذؤاهلعقلعرعغا تايعنعص
تذرذص هأكىم حعقارمايدذ .حىنكع ضذؤاهلعق بئرعش بعلةن بةرضةن ضذؤاهلعقتعن
يئنعؤئلعشتعن ظعبارةت ظعككع ظعش بعر ـ بعرعضة زعتتذر .بذالرنعث بعرعدة
ظذنعث يةنة بعرعنع بئسعص كئتعدعغان بعرةر ظامعلمذ يوق .ظةضةر ظعككع
ضذؤاهحع (بةرضةن ضذؤاهلعقعدعن هأكىم حعقعرعلعشتعن بذرذن ظةمةس) هأكىم
حعقعرعلعص بولغاندعن كئيعن يئنعؤالغان بولسا ،بذ هالدا ظذالرنعث بةرضةن
ضذؤاهلعقلعرع بعكار بولذص كةتمةيدذ .حىنكع هأكىم حعقعرعلعص بولغانلعقع
ظىحىن بئرعلضةن ضذؤاهلعقنعث كىحضة ظعضة بولذش تةرعصع بئسعص كئتعدذ.
ظةضةر ضذؤاهحع قذلغا ،ياكع بوهتان حاصلعغانلعق سةؤةبع بعلةن (80
قامحا) جازا بئرعلضةن ظادةمضة ظوخشاش ضذؤاهلعق بئرعشكة ساالهعيعتع
((( مةسعلةن :بعر ظادةم يالغان ضذؤاهلعق بةرضةن بولسا ،ظذنعث بةرضةن ضذؤاهلعقعدعن يئنعؤئلعشع ظذنعث تةؤبة قعلغانلعقع هئسابلعنعدذ .ت.
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توشمايدعغان ظادةم ظعكةنلعكع ظاشكارا بولسا ،ظذنعث (بةرضةن ضذؤاهلعقعغا
تايعنعص تذرذص حعقعرعلغان) هأكىم ظةمةلدعن قالعدذ .صايدعسع ظىحىن
هأكىم حعقعرعلعص قارشع تةرةصتعن قولعغا نةرسة ـ كئرةكلةر ظالغان ظادةم،
ظذ نةرسعلةرنع قارشع تةرةصكة قايتذرذص بئرعدذ .ظةضةر ضذؤاهلعق بئرعشكة
ساالهعيعتع توشمعغان ظادةمنعث بةرضةن ضذؤاهلعقعغا تايعنعص تذرذص
حعقعرعلغان هأكىم قعساس ظئلعش ظىحىن حعقعرعلغان هأكىم بولذص (قاتعل
دةص قارالغان ظادةمدعن قعساس ظئلعنعص بولغان بولسا) ،قعساس ظئلعص
بئرعلعش ظىحىن هأكىم حعقعرعلغان تةرةصنعث قاتعل ،دةص قارالغان ظادةمنعث
تةرةصعضة دعيةت تألةص بئرعشع الزعم .بذ هالدا ضذؤاهحعالرغا بعر نةرسة تألةص
بئرعش الزعم كةلمةيدذ .حىنكع بعز يذقعرعدا ظةضةر قازع خاتالعشعص كئتعص
(هأكىمنع خاتا حعقعرعص سالسا) ،بذنعثدعن حعققان زعيان ؤة مةسظذلعيةتلعك،
صايدعسع ظىحىن هأكىم قعلعنغان ظادةمنعث ظىستعضة بولعدذ ،دةص بايان قعلعص
ظأتكةن ظعدذق .حىنكع قازعنعث ياكع هاكعمنعث حعقارغان هأكمع هارامنع
هاالل قعاللمايدذ.
ظةضةر ظعككع ظادةم بعر ظادةمنعث ظىستعدعن قةستةن (يالغاندعن)
ضذؤاهلعق بئرعص ظذنعثغا زعيان سئلعؤاتقان بولسا ،ظذ ظعككع ضذؤاهحعنعث
ظذ ظادةمضة سالغان زعياننع تألةص بئرعشع الزعم .حىنكع ظذ زعياننع (ظذ
ظادةمنعث زعيعنعغا هأكىم حعقارغان) قازعنعث تألةص بئرعشعضة هأكىم قعلعشقا
بولمايدذ .حىنكع قازع هأكىم حعقعرعش ظىحىن تةيعن قعلعنغان بعر ظادةم .ظةضةر
ظذنعث ظىستعضة (زعيعنعغا هأكىم حعقعرعلعص زعيان تارتقان ظادةملةرنعث)
زعيانلعرعنع تألةص بئرعشكة هأكىم قعلعنسا ،ظادةملةر قازعيلعق مةنسعصعضة
ظولتذرذشتعن باش تارتعدذ .ضذؤاهحعالرنعث بةرضةن ضذؤاهلعقلعرعدعن
يئنعؤئلعشع (ظذالرنعث ضذؤاهلعق بةرضةنلعك سةؤةبع بعلةن) كئلعص حعققان
زعياننع تألةص بئرعدعغانلعقعنع ظعقرار قعلغانلعقعدذر.
ظةضةر ظعككع ظادةم ماخمذتنعث سةمةتتة صذلع بارلعقعغا (يالغاندعن
قةستةن) ضذؤاهلعق بةرضةن ؤة قازع سةمةدنعث ظذ صذلنع ماخمذتقا بئرعشكة
هأكىم حعقعرعص صذلنع بةرضىزضةن بولسا ،ظذ ظعككع ضذؤاهحع سةمةدنعث
ماخمذتقا بةرضةن صذلعنع تألةص بئرعدذ .حىنكع ظذ ظعككع ضذؤاهحع سةمةدنعث
زعيان تارتعشعغا سةؤةب بولغاندذر .بعر ظادةمنعث زعيان تارتعشعغا سةؤةب
بولذش ظذنعثغا كةلضةن زعياننع تألةص بئرعشنع الزعم قعلعدذ .بذالرنعث هأكمع
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خذددع يولغا ظذرا كولعغان ظادةمنعث هأكمعضة ظوخشاش( .يةنع يولغا كوالنغان
ظذرذغا ظادةم حىشىص ظألىص كةتسة ،ظذنعث قعساسع ظذرعنع كولعغان ظادةمضة
كئلعدذ) .ظعمام شافعظعي (اهلل تاظاال ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!)« :ظذ ظعككع
ضذؤاهحع سةمةتكة كةلضةن زعياننع تألةص بةرمةيدذ .حىنكع سةمةتنعث زعيان
تارتعشعغا بعؤاستة قذل تعققان ظادةم (يةنع قازع ظذنعث زعيان تارتعشعغا
بعؤاستة قذل تعققان ظادةم هئسابلعنعدذ) بار يةردة ظذنعث زعيان تارتعشعغا
سةؤةب بولغان ظادةم ظئتعبارغا ظئلعنمايدذ» دةيدذ .ظذنعثغا كةلضةن زعياننع
قازع تألةص بةرمةيدذ ،دئضةن هةنةفعي مةزهةصعدعكعلةر« :ظذنعثغا كةلضةن
زعياننع (ظذ ظادةمنعث زعيعنعغا هأكىم حعقارغان) قازعنعث تألةص بئرعشعضة
هأكىم قعلعش توغرا بولمايدذ .شذثا ظذ زعياننع ،ظذنعثغا سةؤةب بولغانالرنعث
(((
تألةص بئرعشعضة هأكىم قعلعنعدذ» دةيدذ.
ظةضةر ضذؤاهحعالرنعث ياخشع ظادةملةر ظعكةنلعكعضة ضذؤاهلعق بةرضةن
ظادةملةر ظأزلعرعنعث بذ ضذؤاهلعقعدعن يئنعؤالغان ؤة ظذالرنعث (ضذؤاهحعالرنعث
ياخشع ظادةملةر ظعكةنلعكعضة ضذؤاهلعق بةرضةنلعك سةؤةبع بعلةن) زعيان
كأرىلضةن بولسا ،بذ زعياننع ضذؤاهحعالرنعث ياخشع ظادةملةر ظعكةنلعكعضة
ضذؤاهلعق بئرعص كئيعن يئنعؤالغان ظادةملةر تألةص بئرعدذ .بذ ظعمام ظةبذهةنعفة
(اهلل تةظاال ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!) نعث كأز قارعشعدذر .ظةمما ظعمام
ظةبذيىسىف بعلةن ظعمام مذهةممةد (اهلل تاظاال ظذالرغا رةهمةت قعلسذن!)« :ظذ
زعياننع ظذالر تألةص بةرمةيدذ .حىنكع ظذالر صةقةت ضذؤاهحعالرنعث ياخشع
ظادةملةر ظعكةنلعكعنعال بايان قعلدع» دئدع.
ظعمام ظةبذهةنعفة (اهلل تةظاال ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!) ظأزعنعث
كأز قارعشعغا دةلعل كةلتىرىص مذنداق دئدع« :ضذؤاهحعالرنعث ياخشع
ظادةملةر ظعكةنلعكعضة ضذؤاهلعق بةرضةن ظادةملةرنعث ضذؤاهلعقع قازعنعث
ضذؤاهحعالرنعث ضذؤاهلعقعنع ظئتعبارغا ظئلعص هأكىم حعقعرعشقا سةؤةب بولدع.
حىنكع قازع ظذالرنعث (ضذؤاهحعالرنعث ياخشع ظادةملةر ظعكةنلعكع هةققعدة
بةرضةن ضذؤاهلعقع بعلةن) ضذؤاهحعالرنعث ضذؤاهلعقعنع ظئتعبارغا ظالدع .شذثا
ظذالرنعث ضذؤاهحعالرنعث هةققعدة بةرضةن ضذؤاهلعقلعرع خذددع زعيانغا سةؤةب
(((
بولغان نةرسعنعث سةؤةبعنعث ظورنعدعدذر».
((( «ظةلهعداية» 3 ،ـ توم 133 ،ـ بةت.
((( «ظةلهعداية» 3 ،ـ توم 135 ،ـ بةت.
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هأكىم حعقعرعدعغان ظادةمنع تةيعن قعلعشنعث بايانع
هأكىم حعقعرعدعغان ظادةمنع تةيعن قعلعشتعن جعدةللعشعص قالغان
ظعككع تةرةصنعث ظأز ظارعلعرعدا هأكىم قعلعدعغان بعر ظادةمنع ياكع بعر
نةححة ظادةمنع تةيعن قعلعش مةقسةت قعلعنعدذ.
بعر ظادةمنع هأكىم حعقعرعشقا تةيعن قعلعشنعث ظاساسع صرعنسعصع
بولسا( :جعدةللعشعص قالغان ظعككع تةرةصنعث هأكىم حعقعرعش ظىحىن تةيعن
قعلعنماقحع بولغان ظادةمنع) :سةن بعزنعث ظارعمعزدا هأكىم حعقارغعن ياكع
بعز سئنع هأكىم حعقعرعدعغان ظادةم قعلعص تةيعن قعلدذق ،ياكع بعز سئنع
بذ ظعشتا هأكىم حعقعرعدعغان ظادةم قعلدذق ،دئضةنضة ظوخشاش ظذنع ظأز
ظارعلعرعدا هأكىم حعقعرعدعغان ظادةم قعلغانلعقعنع ظعصادعلةص بئرعدعغان
سأز ظعشلعتعص تةيعن قعلعشتذر .ظةضةر ظذ ظادةمنع بذ ؤةزعصة ظىحىن تةيعن
قعلماقحع بولغاندا ،ظذنع تةيعن قعلعش ظىحىن <سةن بعزنعث ظارعمعزدا هأكىم
حعقارغعن ،ياكع بعز سئنع هأكىم حعقعرعدعغان ظادةم قعلعص تةيعن قعلدذق>
دئضةنضة ظوخشاش ظارعسعدا <هأكىم> سأزع بار سأزلةرنع ظعشلةتمةي ،ظذ
سأزنع ظعصادعلةص بئرعدعغان باشقا سأزلةرنع ظعشلةتسعمذ بولعدذ.
هأكىم حعقعرعدعغان ظادةمنع تةيعن قعلعشنعث يولغا قويذلغانلعقع
قذرظان كةرعمدة بعر ظعش ظىستعدة جعدةللعشعص قالغان ظادةملةرنعث
ظارعلعرعدا هأكىم حعقعرعدعغان ظادةم تةيعن قعلعشنعث توغرا ظعش ظعكةنلعكعنع
بايان قعلعص نذرغذنلعغان ظايةتلةر كةلدع .تأؤةندعكع ظايةتلةر ظذالرنعث
قاتارعدعندذر» :ظةضةر ظةر  -خوتذن ظعككةيلةننعث ظعناقسعز بولذص قئلعشعدعن
قورقساثالر ،ظةرنعث تذغقانلعرعدعن بعر هةققانعي كعشعنع ،خوتذننعث
تذغقانلعرعدعن بعر هةققانعي كعشعنع ظةؤةتعثالر ،اهلل ظةضةر بذ ظعككع كعشعنع
ظةصلةشتىرىشنع خالعسا ،ظةر  -خوتذن ظعككعسعنعث ظارعسعغا ظعناقلعق
سالعدذ .اهلل هةقعقةتةن هةممعنع بعلضىحعدذر ،هةممعدعن خةؤةرداردذر(((«
»ظع مأمعنلةر! سعلةر ظوؤلعغان هايؤانالرنع ظعهرامدا ياكع هةرةمدة تذرذص
((( سىرة نعسا  35ـ ظايةت.
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ظألتىرمةثالر .سعلةردعن كعمكع ظذنع قةستةن ظألتىرعدعكةن ،ظعشنعث ؤابالعنع
تئتعشع ظىحىن ،ظذنعث جازاسع ظعككع ظادعل كعشعنعث باهالعشع بويعحة
هئلعقع ظألتىرىلضةن ظوؤغا ظوخشاش ظأي هايؤانلعرعدعن بعرنع كةبعضة ظئلعص
بئرعص قذربانلعق قعلعشتذر ،ياكع كةففارةت بئرعش يىزعسعدعن معسكعنلةرضة
ظاش بئرعشتذر ،ياكع هةر معسكعنضة بئرعدعغان ظاشنعث باراؤعرعضة بعر كىن
روزا تذتذشتذر .ظأتكةنكع ضذناهنع (يةنع بذ ظايةت حىشىشتعن بذرذن ظعهرامدا
تذرذص ظوؤ ظألتىرضةن بولساثالر ،بذنع) اهلل ظةصذ قعلدع ،كعمكع قايتا ضذناه
ظأتكةزسة (يةنع قايتعدعن ظوؤ ظألتىرسة) ،اهلل ظذنع جازااليدذ ،اهلل غالعبتذر،
(ظاسعيلعق قعلغذحعالرنع) جازالعغذحعدذر(((«
بذ ظعشنعث توغرا ظعش ظعكةنلعكعنع صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث
سىننعتعمذ كأرسعتعص بئرعدذ .حىنكع ظةبذشذرةيه صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث
قئشعغا كئلعص ،ظةضةر قةؤمع بعر ظعش ظىستعدة ظعختعالصلعشعص قالسا،
ظذالرنعث ظأزعنعث قئشعغا كئلعص ظأزعنع ظارعلعرعدا هأكىم حعقعرعشقا تةيعن
قعلعدعغانلعقعنع ؤة ظذنعث حعقارغان هأكىمعضة هةر ظعككع تةرةصنعث رازع
بولعدعغانلعقعنع خةؤةر بةرضةندة ،صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم ظةبذشذرةيهكة:
«بذ نئمعدعضةن ياخشع ظعش!» دئضةن (((.ظالعمالر خذددع صةرعشتعلةرضة
ظوخشاش صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعثمذ قذرةيز جةمةتعنعث ظارعسعدا هأكىم
حعقعرعش ظىحىن سةظعد ظعبنع مذظاز (اهلل تاظاال ظذنعثدعن رازع بولسذن!) نع
(((
تةيعن قعلغانلعقعغا بعرلعككة كةلضةن.
بذ هةقتة يةنة ظةبذسةظعدعلخذدرع (اهلل تاظاال ظذنعثدعن رازع بولسذن!)
صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ:
«ظعسراظعل ظةؤالدلعرعنعث ظعحعدة  99ظادةمنع ظألتىرضةن بعر ظادةم بار
ظعدع .ظذ (زئمعندعكع ظةث ظالعم كعشعنع) سوراصتذ .شذنعث بعلةن كعشعلةر
ظذنع بعر راهعبنعث يئنعغا باشالص قويذصتذ .ظذ راهعبقا :مئنعث تةؤبة
قعلعشعمغا يول بارمذ؟ دةصتذ .راهعب :ياق ،دةصتذ .شذنعث بعلةن ظذ ظادةم
راهعبنعمذ ظألتىرؤئتعصتذ .ظاندعن ظذ (زئمعن ظةهلعدعن ظالعمراق بعر كعشعنع)
سوراصتذ .بعر ظادةم ظذنعثغا :سةن صاالنع ،صاالنع كةنتعضة بارغعن ،دةصتذ.
((( سىرة ماظعدة  95ـ ظايةت.
((( بذ هةدعسنع نةساظعي ؤة ظةبذداؤذد رعؤايةت قعلدع.
((( «ظعظالظذسسىنةن» 15 ،ـ توم 280 ،ـ بةت
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(ظذ ظادةم شذ كةنتعضة قاراص مئثعصتذ) .يئرعم يولغا كةلضةندة ظذ ظادةمنعث
ظةجعلع توشذصتذ ،شذنعث بعلةن ظذ ظادةم ظذ كةنت تةرةصعضة كأكرعكع بعلةن
ظعلضعرعلةصدذ .ظذ ظادةمنعث جئنعنع ظئلعش ظىستعدة رةهمةت صةرعشتعلعرع
بعلةن ظازاب صةرعشتعلعرع تالعشعص قاصتذ .بعر صةرعشتة ظادةم سىرعتعدة بولذص،
ظذالرنعث قئشعغا كةصتذ .ظذالر ظذنع ظارعسعدا هأكىم حعقارغذحع قعلعصتذ .ظذ
صةرعشتة ظذالرغا :سعلةر ظعككع يةرنعث ظارعلعقعنع ظألحةثالر ،ظذ قايسع يةرضة
يئقعن بولسا شذنعثغا هئساب بولسذن ،دةصتذ .شذنعث بعلةن ظذالر ظألحةص
ظذ ظادةمنعث قاراص ماثغان كةنتضة (اللةغا ظعبادةت قعلعدعغان كعشعلةر بار
كةنتضة) يئقعن ظعكةنلعكعنع بعلعصتذ .شذنعث بعلةن ظذنعث جئنعنع رةهمةت
(((
صةرعشتعسع ظئلعصتذ».
(ظىستعدة ظعختعالص يىز بئرعص قالغان ظعشالردا) هأكىم قعلعدعغان
ظادةمنع تةيعن قعلعشنعث يولغا قويذلغان ظعش ظعكةنلعكع ،ساهابعلةرنعثمذ
شذنداق قعلغانلعقع ؤة بذنعث يولغا قويذلغان ظعش ظعكةنلعكعضة بارلعق
مذسذلمانالر بعرلعككة كةلضةنلعكع هةققعدة مةزكذر ظايةت ؤة هةدعستعن
باشقا يةنة نذرغذنلعغان ظةسةرلةر كةلضةندذر.
خةؤارعجالر ظةلع ظعبنع ظةبذتالعب (اهلل تاظاال ظذنعثدعن رازع بولسذن!)
نعث ظأزع بعلةن مذظاؤعيةنعث ظارعسعدعكع (جعدةل ـ ماجرادا) هأكىم
حعقعرعش ظىحىن ظادةم تةيعن قعلغانلعقعنع قوبذل قعلمعدع ؤة ظذالر« :هأكىم
حعقعرعش صةقةت اهلل تاظاالغا خاستذر» دئدع .ظةلع ظعبنع ظةبذتالعب (اهلل
تاظاال ظذنعثدعن رازع بولسذن!) خةؤارعجالرنعث هةققعدة(« :ظذالرنعث
دئضةن مةزكذر سأزع) هةق توغرا سأزدذر .لئكعن ظذالر بذ سأزنع دئيعش
ظارقعلعق صعتنة ـ صاساتنع مةقسةت قعلغاندذر» دئضةن .شذنعث ظىحىن
ظةلع ظعبنع ظةبذتالعب (اهلل تاظاال ظذنعثدعن رازع بولسذن!) خةؤارعجالر
ظذنعثغا قارشع ظذرذش قعلعش ظىحىن حعققان ؤة مذسذلمانالرنعث قانلعرعنع
تأكىشنع هاالل ،دةص قارعغان ؤاقعتتا ،ظذالر بعلةن ظذرذش قعلغان ظعدع.
بعز بذ هةقتة يذقعرعدا توختذتذلذص ظأتتذق.
جعدةل ـ ماجراالردا هأكىم حعقعرعش ظىحىن تةيعن قعلعنغان ظادةم
ظةقعل ـ صاراسةتلعك ،ظأزعدة قازعدا تئصعلعشقا تئضعشلعك بولغان صىتىن
((( ظعمام بذخارع رعؤايعتع.
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شةرتلةر تولذق تئصعلغان ؤة مذسذلمان ظادةم بولذشع شةرتتذر.
ظةضةر جعدةل ـ ماجرا قعلعشعص قالغان ظادةملةر (ظعسالم دألعتع بعلةن
كئلعشعم تىزىص ظعسالم دألعتعدة) ياشايدعغان كاصعرالر بولسا ،ظذالرنعث
بذ جعدةل ـ ماجرادا هأكىم حعقعرعش ظىحىن ظأز ظعحعللعرعدعن بعرةر
كاصعرنع تةيعن قعلعشع توغرعدذر .حىنكع ظذ كاصعرالرمذ مذسذلمانالرغا
ظةمةس ظأز ظارعلعرعدا بعر ـ بعرعضة ضذؤاهلعق بئرةلةيدذ .هأكىم قعلعش
ظىحىن تةيعن قعلعنعدعغان ظادةم بعلعنضةن ظادةم بولذشع شةرتتذر .شذنعث
ظىحىن ،مةسحعتكة تذنجع كعم كعرسة ،ظذنع هأكىم حعقارغذحع قعلعمعز،
دةص نامةلذم بعر ظادةمنع هأكىم حعقعرعشقا تةيعن قعلعش توغرا ظةمةس.
حىنكع مةسحعتكة تذنجع كعرعدعغان ظادةم كعملعكع نامةلذم ظادةمدذر.
شذنعثدةك يةنة هأكىم حعقعرعش ظىحىن تةيعن قعلعنغان ظادةمضة هةر
ظعككع تةرةص رازع بولذش شةرتتذر.
جازاالردا ؤة قعساستا هأكىم حعقعرعش ظىحىن ظادةم تةيعن قعلعش
توغرا ظةمةس .حىنكع ظعككع تةرةصنعث ظارعسعدا هأكىم حعقعرعش
ظذالرنعث ظارعسعنع كئلعشعم بعلةن كئلعشتىرىشتعن ظعبارةتتذر .جازاالر
ؤة قعساس ظعشلعرعدا كئلعشعم قعلعشعش توغرا ظةمةس .شذنعث ظىحىن
ظذ ظعشالردا هأكىم حعقعرعش ظىحىن ظادةم تةيعن قعلعشمذ توغرا ظةمةس.
هأكىم حعقعرعش ظىحىن تةيعن قعلعنغان ظادةمنعث حعقارغان هأكىمع صةقةت
ظعككع تةرةص ظارعسعدعال كىحضة ظعضة .شذثا قازعنعث ياكع ؤالعنعث ظذ
ظادةمنعث حعقارغان هأكىمعنع ظعجرا قعلعشع ؤة ظذنعثغا ظةمةل قعلعشع
الزعم ظةمةس .ظذ ظادةمنعث حعقارغان هأكىمع قازعغا يةتكىزىلسة ،قازعنعث
ظذ هأكىمنع شذ بويعحة ظعجرا قعلعشع الزعم ظةمةس .شذثا قازع خالعسا
ظذ هأكىمنع بعكار قعلعؤئتعدذ ،خالعسا ظذنع ظعجرا قعلعدذ .ظةضةر ظذ
ظادةمنعث حعقارغان هأكىمع ظالعمالر ظذ هأكىمنعث ناهةق ظعكةنلعكعدة
ظعختعالصلعشعص قالمايدعغان دةرعجعدة ناهةق حعقعرعلغان بولسا ،بذ هالدا
قازعنعث ظذ هأكىمنع بعكار قعلعؤئتعشع الزعم .قازعنعث ظذ ظادةمنعث
حعقارغان هأكىمعنع ظعجرا قعلعشعنعث الزعم ظةمةسلعكعنعث سةؤةبع
بولسا ،قازعغا قارعغاندا ظذ ظادةمنعث بذ هةقتعكع هوقذقعنعث حةكلعك
بولغانلعقع ظىحىندذر .حىنكع قازع دألةت باشلعقع تةرعصعدعن تةيعن
قعلعنغانلعقع ظىحىن ظذنعث هوقذقع هةممة كعشعلةرضة ظأتعدذ .ظةمما
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دةؤاضةرلةر تةرعصعدعن هأكىم حعقعرعش ظىحىن تةيعن قعلعنغان ظادةمنعث
ظةهؤالع قازعنعث ظةهؤالعغا ظوخشعمايدذ .حىنكع ظذنعث هوقذقع صةقةت
تةيعن قعلغان ظعككع تةرةصكعال ظأتعدذ .شذنعث ظىحىن قازعنعث ظذنعث
حعقارغان هأكىمعنع ظعجرا قعلعشع الزعم ظةمةس .حىنكع ظذنع هأكىم
(((
حعقعرعش ظىحىن قازع تةيعن قعلمعغان.
ظعككع تةرةصنعث بعرع هأكىم حعقعرعش ظىحىن تةيعن قعلعنغان
ظادةمنعث حعقارماقحع بولغان هأكمعنع ،ظذ هأكىم حعقعرعلعص بولذشتعن
ظعلضعرع رةت قعلعص قايتذرؤعتةلةيدذ .ظةضةر ظذ ظادةم هأكىمنع حعقعرعص
بولسا ،هةر ظعككع تةرةصكة ظذنع ظعجرا قعلعش الزعم .هةر ظعككع
تةرةصنعث ظذ ظادةمنع هأكىم حعقعرعش ؤةزعصعسعدعن ظئلعؤئتعشع بعلةن
ظذ ظادةمنعث حعقارغان هأكىمع بعكار بولذص كةتمةيدذ .حىنكع ظذ ظادةم
هأكىمنع شةرعظةت ظئتعراص قعلعدعغان ساالهعيةت بعلةن حعقاردع .صةقةت
ظعككع تةرةصنعث ظذنعث حعقارغان هأكىمعنع ظعجرا قعلعشع الزعم .ظذنعث
حعقارغان هأكىمعنع ظعككع تةرةصتعن باشقا هئحكعمنعث ظعجرا قعلعشع
الزعم ظةمةس .ظةضةر بعر نةرسة ساتقذحع بعلةن ظذنع سئتعص ظالغذحع بعر
ظادةمنع ظذ نةرسعدة كأرىلضةن ظةيعب هةققعدة هأكىم حعقعرعشقا تةيعن
قعلغان ،ظاندعن ظذ ظادةم ظذ نةرسعنع ،ساتقذحعغا قايتذرذص بئرعشكة
هأكىم حعقارغان بولسا ،ساتقذحعنعث ظذ نةرسعنع ،ظذنع بذرذن ظأزعضة
ساتقان ظادةمضة قايتذرذص بئرعش هةققع يوق .لئكعن ظذ ظادةمنعث سئتعص
ظئلعنغان ظذ نةرسة هةققعدة هأكىم حعقعرعشعغا ظذنع سئتعص ظالغذحع،
ساتقذحع ؤة ظذنع بذرذن ساتقان ظادةم رازع بولذص قذشذلغان بولسا ،بذ
هالدا ظذ نةرسعنع ساتقان ظادةمنعث ظذنع بذرذن ظأزعضة ساتقان ظادةمضة
قايتذرذص بئرعش هةققع بار .هأكىم حعقعرعشقا تةيعن قعلعنغان ظادةم
هأكىم حعقعرعش ظىحىن ظورنعغا باشقا بعر ظادةمنع تةيعن قعلعش هةققع
يوق .ظةضةر ظذ ظادةم شذنداق قعلغان ،هأكىم حعقعرعش ظىحىن تةيعن
قعلعنغان ظعككعنحع ظادةم ظعككع تةرةصنعث رازعلعقعسعز هأكىم حعقارغان
ؤة ظذنعث حعقارغان هأكىمعنع قازع تةستعقلعغان بولسعمذ ظعككعنحع
ظادةمنعث حعقارغان هأكىمع ظئتعبارغا ظئلعنمايدذ .هأكىم حعقعرعشقا
تةيعن قعلعنغان ظادةمنعث خذددع قازعغا ظوخشاش ظاتا ـ ظانعسع ياكع
((( «ظعظالظذسسىنةن» 15 ،ـ توم 281 ،ـ بةت.
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بالعؤاقعلعرع ،ياكع ظايالع ظىحىن هأكىم حعقعرعشع توغرا ظةمةس .حىنكع
قازعنعثمذ (بالعؤاقعلعرعغا ،ياكع ظاتا ـ ظانعسعغا ظوخشاش) ظارعلعرعدا
بعر ـ بعرعضة بئرعلضةن ضذؤاهلعق قوبذل قعلعنمايدعغان ظادةملةر ظىحىن
حعقارغان هأكىمع قوبذل قعلعنمايدذ .ظةضةر دةؤاضةرلةر هأكىم حعقعرعش
ظىحىن ظعككع ظادةمنع تةيعن قعلغان بولسا ،بذ ظعككع ظادةم حعقارماقحع
بولغان هأكىمضة ظأز ظارعلعرعدا ظعتتعصاقلعشعشع الزعم .ظةضةر ظذ ظعككع
ظادةم حعقارماقحع بولغان هأكىمضة ظأز ظارعلعرعدا ظعتتعصاقالشماي
ظعختعالصلعشعص قئلعص ظذالرنعث بعرع هأكىم حعقارسا ،ظذنعث حعقارغان
هأكىمع قوبذل قعلعنمايدذ.
هأكىم حعقعرعشقا تةيعن قعلعنغان ظادةمنعث ظةهؤالع بعر نةححة
مةسعلعدعن باشقا مةسعلعلةردة قازعنعث ظةهؤالعغا ظوخشايدذ .ظذ بعر
نةححة مةسعلعلةر بذالردعن ظعبارةتتذر :هأكىم قعلعشقا تةيعن قعلعنغان
ظادةم ظعسالم دعنعدعن يئنعؤالسا ،ظذ هأكىم قعلعشقا تةيعن قعلعنغان
مةنسعصعدعن حىشىص كئتعدذ .ظةضةر ظذ تةكرار ظعسالمغا كعرسة ،ظذنع
بذ مةنسةصكة قايتا تةيعن قعلعش الزعم .ظةمما قازعنعث ظةهؤالع ظذنداق
بولمايدذ .ظةضةر قازع (اهلل تاظاال ساقلعسذن!) ظعسالم دعنعدعن يئنعؤالغان
بولسا ،بذ هةقتة بئرعلضةن صةتعؤاغا ظاساسالنغاندا قازع قازعيلعق
مةنسعصعدعن ظئلعص تاشالنمايدذ .ظةضةر هأكىم قعلعشقا تةيعن قعلعنغان
ظادةم ضذؤاهحعالردا كأرىلضةن بعرةر شىبهة بعلةن ضذؤاهحعالرنعث بةرضةن
ضذؤاهلعقعنع رةت قعلغان بولسا ،باشقا ظادةم ظذالرنعث ضذؤاهلعقعنع قوبذل
قعلسا بولعدذ .ظةمما قازع ظةضةر ضذؤاهحعالردا كأرىلضةن بعرةر شىبهة بعلةن
ضذؤاهحعالرنعث بةرضةن ضذؤاهلعقعنع رةت قعلغان بولسا ،باشقا قازعنعث
ظذالرنعث ضذؤاهلعقعنع قوبذل قعلعشع توغرا ظةمةس .حىنكع قازعنعث
ضذؤاهحعالردا كأرىلضةن بعرةر شىبهة بعلةن ظذالرنعث بةرضةن ضذؤاهلعقعنع
رةت قعلعشقا حعقارغان هأكىمعنع ظعجرا قعلعش هةممة ظادةمضة الزعم
بولعدذ .هأكىم حعقعرعشقا تةيعن قعلعنغان ظادةم بعرةر ظادةمنع تىرمعضة
تاشالشقا هأكىم حعقعرعشقا ظعضة ظةمةس ؤة ظذنعث هأكىم حعقعرؤةتكةن
(((
ؤاقعتتا ظذنعثغا بئرعلضةن هةدعيةنع ظالماسلعقع الزعم.
((( <ظةددذررذلمذختار> 4 ،ـ توم 350 ،ـ بةت.
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ظعقرار قعلعشنعث بايانع
<ظعقرار> دئضةن سأزنعث ظذقذمع ؤة ظعقرارنعث يولغا قويذلعشعنعث بايانع:
<ظعقرار> دئضةن سأز مةنا جةهةتتعن ظعسصاتالش ،ياكع ظئتعراص قعلعش،
دئضةنلعك بولعدذ.
<ظعقرار> دئضةن سأز ظعستعاله جةهةتتعن بعر ظادةمنعث ظأزعنعث ظىستعدة
باشقا بعرسعنعث هةققعنعث بارلعقعنع خةؤةر بئرعش ،دئضةنلعك بولعدذ.
ظعقرارنعث ظذقذمعدا < :ظأزعنعث ظىستعدة> دةص بايان قعلعندع .شذثا
ظذ ظادةم ظةضةر باشقا بعرسعنعث ظىستعدة ظأزعنعث هةققعنعث بارلعقعنع خةؤةر
بةرسة ،بذ ظعقرار قعلغانلعق ظةمةس بةلكع دةؤا قعلغانلعق بولعدذ .ظعقرار
بولسا توغرعغعمذ ؤة يالغانغعمذ ظئهتعمال كةلتىرعدعغان خةؤةردذر .شذثا
<ظعقرار> دئضةن سأزنعث ،ظأزعنعث ظةسلعدعكع مةنعسعدعن باشقا مةنعنع
بعلدىرىص كئلعشعمذ توغرعدذر.
ظعقرار قعلعشنعث يولغا قويذلغان بعر ظعش ظعكةنلعكعنعث دةلعل ـ صاكعتع
بولسا قذرظان ،هةدعس ؤة ظالعمالرنعث بعرلعكعدذر .بذ هةقتة اهلل تاظاال مذنداق
دئدع» :زعممعسعدة باشقعالرنعث هةققع بولغان ظادةم (يازعدعغان كعشعضة)
ظئيتعص بةرسذن (قةرزدار) صةرؤةردعضارع اهلل دعن قورقسذن ،قةرز ظالغان
نةرسعدعن هئحنئمعنع كئمةيتعؤةتمعسذن(((« اهلل تاظاال بذ ظايةتتة ظىستعدة
باشقعالرنعث هةققع بار ظادةمنع خةت يازعدعغان كعشعضة ظئيتعص بئرعص
يازدذرذشقا بذيرذدع .ظةضةر ظىستعدة باشقعالرنعث هةققع بار ظادةمنعث خةت
يازعدعغان كعشعضة ظئيتعص بئرعص خةت يازدذرذشع الزعم بولمعسا ،اهلل تاظاال
ظذنع شذنداق قعلعشقا بذيرذمايتتع .شذثا باشقعالرنعث ظأز ظىستعدعكع هةققعنع
ظئيتعص بئرعص يازدذرذشنعث ظعقرار قعلعشتعن ظعبارةت ظعكةنلعكعدة شةك يوق.
شذنعثدةك يةنة اهلل تاظاال ظعقرارنع صةيغةمبعرعمعز مذهةممةد ظةلةيهعسساالم
صةيغةمبةر بولذص كةلضةندة ،هايات بولذص ظذنع كأرضةن صةيغةمبةرلةرنعث
ظذنعثغا ظعمان ظئيتعشلعرع ظىحىن صةيغةمبةرلةردعن حعن ظةهدة ظئلعنغانلعقعغا
صاكعت قعلدع .اهلل تاظاال شذنداق قعلغانلعقعنع بايان قعلعص مذنداق دئدع:
»ظأز ؤاقتعدا اهلل صةيغةمبةرلةردعن حعن ظةهدة ظئلعص« :سعلةرضة مةن كعتابنع
((( سىرة بةقةر  282ـ ظايةتنعث بعرقعسمع.
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ؤة هئكمةتنع ظاتا قعلدعم ،كئيعن سعلةرضة ،سعلةردعكع نةرسعلةرنع (يةنع
كعتاب بعلةن هئكمةتنع) ظئتعراص قعلغذحع بعر صةيغةمبةر (يةنع مذهةممةد
ظةلةيهعسساالم) كةلسة ظذنعثغا ،ظةلؤةتتة ،ظعمان ظئيتعشعثالر كئرةك ؤة
ظذنعثغا ظةلؤةتتة ياردةم بئرعشعثالر كئرةك» (دئدع ) .اهلل(« :بذ ظةهدعنع)
ظعقرار (يةنع ظئتعراص) قعلدعثالرمذ؟ شذنعث (يةنع بذ ظعش) ظىحىن مئنعث
ظةهدعمنع قوبذل قعلدعثالرمذ؟» دئدع .ظذالر« :ظئتعراص قعلدذق» دئدع.
اهلل« :ظأزةثالرنعث ؤة تةؤةلعرعثالرنعث ظئتعراص قعلغانلعقعغا)ضذؤاه بولذثالر،
مةنمذ سعلةر بعلةن بعللة ضذؤاه بولغذحعالردعندذرمةن » دئدع(((«
ساهابة بولغان ماظعز ظةلظةسلةمعي صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث
ظالدعدا ظأزعنعث زعنا قعلغانلعقعنع ظعقرار قعلغان ؤاقتعدا ،ظذنع حالما ـ
كعسةك قعلعشقا هأكىم قعلعندع .اهلل تاظاال خالعسا بعز بذ هةقتة ظالدعمعزدا
توختذتذلذص ظأتعمعز.
ظعسالم دعنع هةر بعر هةق ـ هوقذقنع ظذنعثغا هةقلعق بولغان ظادةملةرضة
ؤة ظذنعث ظعضعلعرعضة يةتكىزىشكة هئرعسمةندذر .شذنعث ظىحىن ظعسالم
شةرعظةتعدة ظعقرار ،باشقا ظادةمضة ظةمةس صةقةت ظعقرار قعلغذحعنعث ظأزع
بعلةنال حةكلعنعص قالعدعغان بعر صاكعتتذر .حىنكع ظعقرار قعلغذحعنعث ظعقرار
قعلعش بعلةن باشقعالرنعمذ ظعقرارنعث ظعحعضة قئتعش هةققع يوق .اهلل تاظاال
خالعسا بعز بذ هةقتة ظالدعمعزدا توختذتذلذص ظأتعمعز.
ظعقرارنعث شةرتلعرع
ظعقرارنعث شةرتلعرع تأؤةندعكعلةردعن ظعبارةتتذر:
 1ـ ظعقرار قعلعدعغان ظادةم باالغةتكة يةتكةن ظادةم بولذشع شةرت.
باالغةتكة يةتمعضةن كعحعك بالعنعث ظعقرارع قوبذل قعلعنمايدذ.
 2ـ هأر ظادةم بولذشع شةرت.
 3ـ مةست ظةمةس ظةقلع ـ هذشع جايعدا بولغان ظادةم بولذشع شةرت.
شذنعث ظىحىن ظئلعشعص قالغان ظادةمنعث ،ظذخالؤاتقان ظادةمنعث ،ظايلعنعص
((( سىرة ظالع ظعمران  81ـ ظايةت.
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كةتكةن ظادةمنعث ،مةست ظادةمنعث قعلغان ظعقرارع قوبذل قعلعنمايدذ.
 4ـ ظعقرار قعلعدعغان ظادةم ظعقرار قعلعشقا مةجبذرالنماسلعقع الزعم.
 5ـ ظعقرار قعلعدعغان ظادةم (بعرةر سةؤةب تىصةيلعدعن) تةسةررذص
قعلعشتعن حةكلةنضةن ظادةم بولماسلعقع الزعم.
 6ـ ظعقرار قعلعنعدعغان نةرسة مذظةييةن ؤة ظذنع قارشع تةرةصكة تاصشذرذص
بةرضعلع بولعدعغان نةرسة بولذشع الزعم .شذنعث ظىحىن بعر ظادةم ،ظأزعنعث
ظىستعدة باشقا بعرسعنعث بعر سعقعم توصذسعنعث ،ياكع بعر تال دئنعنعث
بارلعقعغا ظعقرار قعلسا ،بذ ظعقرار قوبذل قعلعنمايدذ.
ظعقرارنعث تةرةصلعرعنعث ؤة ظذنعث شةكلعنعث بايانع
ظعقرارنعث تةرةصلعرع ظىح بولذص ظذالر ظعقرار قعلغذحع ،ظعقرار قعلعنغان
نةرسة ؤة ظعقرار قعلعنغان نةرسعنعث ظعضعسع قاتارلعقالردذر.
ظعقرارنع مةسعلةن :ظعقرار قعلغذحعنعث :مئنعث ظىستىمدة ،ياكع مئنعث
قولذمدا صاالنع ظادةمنعث  100سذم صذلع بار ظعدع ،دئضةنضة ظوخشاش ظذ
ظادةمنعث ظعقرار قعلغذحعنعث ظىستعدة حوقذم بعر نةرسعسعنعث بارلعقعنع
ظعصادعلةص بئرعدعغان سأزلةر بعلةن قعلعش الزعمدذر .ظعقرار قعلغذحعنعث:
<مئنعث ظىستىمدة ياكع مئنعث قولذمدا> دئضةن سأزع ظذنعث ظىستعدة بعر
قةرزنعث بارلعقعنع ظعصادعلةص بئرعدذ .ظذنعث< :مئنعث ظىستىمدة> دئضةن
سأزع ظأزعنعث ظىستعدعكع نةرسعنعث بئرعش الزعم بولغان نةرسة ظعكةنلعكعنع
كأرسعتعص بئرعدذ ؤة ظذنعث< :مئنعث قولذمدا> دئضةن سأزع كأصىنحة ؤاقعتتا
ظذنعث ظىستعدعكع نةرسعنعث ساقالص بئرعش ظىحىن ظالغان نةرسة ظعكةنلعكعنع
كأرسعتعص بئرعدذ .ظةضةر ظذ ظادةم :مئنعث ظىستىمدة ،ياكع مئنعث قولذمدا
صاالنع ظادةمنعث  100سذم صذلع بار ظعدع ،دةص ظعقرار قعلعص بولذص بذنعثغا
ظذالصال :ظذ ،ظامانةتكة قذيذص قذيذلغان صذل ظعدع ،دئسة ،ظذنعث بذ سأزع
ظئتعبارغا ظئلعنعدذ .حىنكع ظذنعث سأزع ظذنعث ظىستعدعكع صذلنعث ظامانةتكة
قذيذص قذيذلغان صذل بولذشعغعمذ ظئهتعمال كةلتىرىلعدذ .ظةضةر ظذ ظادةم شذنداق
دةص ظعقرار قعلعص بولذص (ظذنعثغا ظذالصال ظةمةس) بعر ظاز ظأتكةندعن كئيعن
ظذ ،ظامانةتكة قذيذص قذيذلغان صذل ظعدع ،دئسة ،بذ هالدا ظذنعث بذ سأزع
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ظئتعبارغا ظئلعنمايدذ.
ظةضةر ظعقرار قعلغذحع نامةلذم بعر نةرسة ظىستعدة ظعقرار قعلسا ،ظذنعث
ظذ نةرسعنعث قانداق نةرسة ظعكةنلعكعنع بايان قعلعشع الزعم .مةسعلةن :ظذ
ظادةم :مئنعث ظىستىمدة صاالنعنعث نةرسعسع بار ياكع هةققع بار ،دئضةن بولسا،
(ظذنعث ظذ نةرسعنعث قانحة صذللذق نةرسة ظعكةنلعكعنع ،ياكع قانداق نةرسعضة
باراؤةر كئلعدعغانلعقعنع بايان قعلعشع الزعم) .ظةضةر ظذ نةرسعنعث ظعضعسع
ظذ نةرسعنعث ظذ ظادةم ظعقرار قعلغاندعنمذ جعق ظعكةنلعكعنع دةؤا قعلغان ؤة
ظعقرار قعلغان ظادةم بذنعثغا ظعنكار قعلغان بولسا ،بذ هالدا ظعقرار قعلغذحعنعث
قةسةم ظئحعص تذرذص قعلغان سأزع ظئتعبارغا ظئلعنعدذ .حىنكع ظعقرار قعلغذحع
ظذ دةؤاغا ظعنكار قعلغان تةرةص هئسابلعنعدذ .شذثا ظذنعث ،سأزعنعث راست
ظعكةنلعكعنع تةستعقالش ظىحىن قةسةم ظئحعشع الزعم.
ظةضةر ظعقرار قعلغذحع :صاالنع ظادةمنعث مئنعث يئنعمدا ياكع مةن بعلةن
ياكع مئنعث ظأيىمدة ياكع مئنعث خالتامدا (يةنع سذمكامدا) ،ياكع مئنعث
ساندذقذمدا بعر نةرسعسع بار ظعدع ،دئسة ،ظأرص ـ ظادةتكة ظاساسةن ظذنعث بذ
سأزع ظذ نةرسعنعث ظامانةتكة قذيذص قذيذلغان نةرسة ظعكةنلعكعنع كأرسعتعص
بئرعدذ .حىنكع <مئنعث يئنعمدا ياكع مةن بعلةن ياكع مئنعث ظأيىمدة ياكع
مئنعث خالتامدا (يةنع سذمكامدا) ،ياكع مئنعث ساندذقذمدا> دئضةن سأزلةر
قةرز ظةمةس كأزدة كأرىلعدعغان بعر نةرسة ساقلعنعدعغان ظورذننع كأرسعتعص
بئرعدذ .قةرز ظىحىن ظذ سأزلةر قوللعنعلمايدذ .حىنكع قةرز دئضةن ظادةمنعث
زعممعسعدة بولعدذ.
ظةضةر ظعقرار قعلغذحع :مئنعث بارلعق مال ـ مىلكىم ياكع ظعضعدارحعلعقعمدعكع
بارلعق نةرسة ـ كئرةكلةر ياكع مئنعث مال ـ مىلكىمدعن ،ياكع مئنعث صذللعرعمدعن
مذنحعلعك قعسمع صاالنع ظادةم ظىحىن دئسة ،بذ ظعقرار ظةمةس ظأزعنعث مال
ـ مىلكعنع ظذنعثغا سوؤغات قعلعص بةرضةنلعك هئسابلعنعدذ .شذنعث ظىحىن
بذنعثدا بعر نةرسعنع سوؤغات قعلعص بئرعش ظعشعدا تئصعلعدعغان شةرتلةرنعث
تئصعلعشع شةرتتذر.
ظةضةر بعر ظادةم :ضذؤاه بولذص قويذثالر ،مةن صاالنع ظادةم ظىحىن 1000
سذم صذل ؤةسعيةت قعلعمةن ؤة صاالنع ظادةمنعث مئنعث مال ـ مىلكىمنعث ظعحعدة
 1000سذم صذلعنعث بارلعقعغا ؤةسعيةت قعلعمةن ،دئسة ،بعرعنحعسع ؤةسعيةت،
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ظعككعنحعسع ظعقرار هئسابلعنعدذ .حىنكع ظعقرار قعلغذحعنعث مةسعلةن:
صاالنعنعث مئنعث مال ـ مىلكىمدة  100سذم صذلع بار ،دئضةنضة ظوخشاش ظعقرار
قعلعنغان نةرسعنع ظأزعنعث مال ـ مىلكعضة قوشذص ظعقرار قعلعشع ،ظعقرار
قعلعنغان نةرسعنعث سوؤغا ـ ساالم قعلعص بئرعؤئتعلضةنلعكعنع ظعصادعلةص
بئرعدذ.
ظةضةر ظةهمةد ماخمذتقا :مئنعث سئنعث ظىستعثدة  1000سوم صذلذم بار،
دئضةن ،ماخمذت :ماثا ظذنعث ظىحىن بعر ظاز ؤاقعت بةرضعن ياكع مةن ظذنع
ساثا بئرعص بولدذم ،ياكع سةن مةندعن ظذنع كةحىرؤةتتعث ،دئضةنضة ظوخشاش
سأزلةر بعلةن جاؤاب بةرضةن بولسا ،بذ ماخمذتنعث ظأزعنعث ظىستعدة ظةهمةدنعث
 1000سوم صذلعنعث بارلعقعنع ظعقرار قعلغانلعقعدذر .حىنكع ماخمذتنعث
جاؤابلعرعدعكع < :ظذنعث ،ظذنع ،ظذنع> دئضةن ظالماشالرنعث هةممعسع ظذ
 1000سومنع ظعصادعلةيدذ .شذنعثدةك يةنة ظةهمةدنعث مةزكذر سأزعضة ماخمذت:
شذنداق دئضةن سأز بعلةن جاؤاب بةرسة ،بذمذ ماخمذتنعث ظأزعنعث ظىستعدة
ظةهمةدنعث  1000سوم صذلعنعث بارلعقعنع ظعقرار قعلعشعدذر.
ظةضةر ماخمذت ظىستعدة ظةهمةدنعث قةرةرلعك قةرزعنعث بارلعقعنع ظعقرار
قعلغان ؤة ظةهمةد قوصذص قةرةرنعث توشقانلعقعنع دةؤا قعلغان بولسا ،بذ هالدا
ماخمذتنعث قةرزنع شذ ؤاقعتنعث ظأزعدة تألةص بئرعش الزعم .ظعمام شافعظعي
(اهلل تاظاال ظذنعثدعن رازع بولسذن!)« :ماخمذت قةرةرنعث توشمعغانلعقعغا
قةسةم قعلعص قةرزنع كئيعن تألعسعمذ بولعدذ» دةيدذ.
(بعر نةرسعنعث ظىستعدة ساتامسةن ـ ظاالمسةن) دئيعشعص كئلعشعم
ظئلعص بئرعش ظذ نةرسعنعث تئخع ساتقذحعنعث مىلكع ظعكةنلعكعنع ياكع ظذنعث
تئخع ظذنع ظالعدعغان ظادةمنعث مىلكعنعث ظعحعضة كعرمعضةنلعكعنع يذشذرذن
ظعقرار قعلعش هئسابلعنعدذ .ظذ نةرسعنعث ظىستعدة كئلعشعم ظئلعص بئرعش
ظذ نةرسعنعث تئخع ساتقذحعنعث مىلكع ظعكةنلعكعنع ظوحذق ظعقرار قعلعش
هئسابالنمايدذ .ظوحذق قعلعنغان ظعقرار بعلةن يذشذرذن قعلعنغان ظعقرارنعث
ظارعسعدعكع صةرق ظذ نةرسة ،ظذنع ظالعدعغان ظادةمنعث قولعغا ظأتكةن ؤاقعتتا
ظاشكارا بولذص ظوتتذرغا حعقعدذ .مةسعلةن :قولعدا بعر نةرسة تذتذص تذرعؤاتقان
بعر ظادةم ظذ نةرسعنعث ساتقذحعنعث مىلكع ظعكةنلعكعنع ظوحذق ظعقرار قعلغان
بولسا ،ظذ ظادةم ظذ نةرسعنع ساتقذحعغا قايتذرذص بئرعشكة بذيرذلعدذ .ظةضةر ظذ
ظادةم ظذ نةرسعنعث ساتقذحعنعث مىلكع ظعكةنلعكعنع ،مةسعلةن ظذ نةرسعنعث
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ظىستعدة كئلعشعم ظئلعص بارغانغا ظوخشاش يذشذرذن ظعقرار قعلغان بولسا ،ظذ
ظادةم ظذ نةرسعنع ساتقذحعغا قايتذرذص بئرعشكة بذيرذلمايدذ .ظةضةر بعر ظادةم
بعر نةرسعنع بعر كعشعدعن سئتعص ظئلعص قولذغا ظالغان ،ظاندعن ظذ نةسعنع
سئتعص ظالغان ظادةمنعث دادعسع ظذ نةرسعنعث (ظةسلعدعكع) ظعضعسع حعقعص
قئلعص ظذ نةرسعنع ،سئتعص ظالغان بالعسعنعث قولعدعن ظئلعؤالغان ،ظاندعن دادا
ظألضةن ؤة ظذ نةرسعنع (بذرذن سئتعص ظالغان ظادةم) معراس سىصىتعدة تةكرار
يةنة قولعغا ظالغان بولسا ،بذ هالدا ظذ ظادةم ظذ نةرسعنع ظذنع ساتقان كعشعنعث
قولعغا قايتذرذص بئرعشكة بذيرذلمايدذ ،ظذ ظادةم ظذنع ساتقان كعشعدعن صذلنع
قايتذرذص ظالعدذ ؤة ظذ نةرسة ظذ ظادةمنعث قولعدا (سئتعص ظالغان نةرسعنعث
سىصىتعدة ظةمةس) معراس قعلعص ظالغان نةرسعنعث سىصىتعدة تذرعدذ .ظةضةر ظذ
ظادةم ظذ نةرسعنع سئتعص ظئلعؤاتقان ؤاقعتتا ،ظذ نةرسعنعث ساتقذحعنعث مىلكع
ظعكةنلعكعنع ظعقرار قعلغان ،ظاندعن ظذ نةرسعنع سئتعص ظالغان ظادةمنعث
دادعسع ظذ نةرسعنعث (ظةسلعدعكع) ظعضعسع حعقعص قئلعص ظذ نةرسعنع سئتعص
ظالغان بالعسعنعث قولعدعن ظئلعؤالغان ،ظاندعن دادا ظألضةن ؤة ظذ نةرسعنع
(بذرذن سئتعص ظالغان ظادةم) معراس سىصىتعدة تةكرار يةنة قولعغا ظالغان
بولسا ،بذ هالدا ظذ نةرسعنع سئتعص ظالغان ظادةم ظذنع ساتقان كعشعدعن صذلنع
قايتذرذص ظااللمايدذ .حىنكع ظذ نةرسة ظذ ظادةمنعث قولعدا (معراس قعلعص
ظالغان نةرسعنعث سىصىتعدة ظةمةس) سئتعص ظالغان نةرسعنعث سىصىتعدة
تذرعدذ .حىنكع بعر ظادةمنعث قولعدعكع بعر نةرسعنع (كئيعن حعقعص ظالغان)
ظذنعث ظةسلعدعكع ظعضعسعضة قايتذرذص بئرعش ظىحىن حعقعرعلغان هأكىم ظذ
نةرسعنعث ظىستعدة بولغان سودعنع بذزذؤةتمةيدذ.
ظةضةر بعر ظادةم :مئنعث ظىستىمدة صذكذنع ظادةمنعث  100سوم صذلع بار
دئسة ،ظذ يةردة دئيعلضةن  100نعث هةممعسعدعن سوم صذل مةقسةت قعلعنعدذ.
شذنعثدةك ظةضةر ظذ ظادةم :مئنعث ظىستىمدة صذكذنع ظادةمنعث  100ظألحةم
بذغدعيع ياكع  100كئلو صاختعسع بار دئسة ،ظذ يىزنعث هةممعسعدعن بذغداي
ياكع صاختا مةقسةت قعلعنعدذ .ظةمما ظذ ظادةم ظةضةر :مئنعث ظىستىمدة
صذكذنع ظادةمنعث  100ؤة بعر كعيعم ـ كعحعكع ياكع  100ؤة ظعككع كعيعم ـ
كعحعكع بار دئسة ،بذ هالدا ظذ ظادةمنعث  100دئضةن ساندعن نئمعنع مةقسةت
قعلغانلعقعنع ظوحذقلعشع الزعم .حىنكع بذ يةردة  100دئضةن ساندعن نئمعنعث
مةقسةت قعلعنغانلعقع نامةلذمدذر .ظةضةر ظذ ظادةم :مئنعث ظىستىمدة صذكذنع
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ظادةمنعث  100ؤة ظىح كعيعم ـ كعحةكلعرع بار دئسة ،بذنعث هةممعسعدعن
كعيعم ـ كعحةكلةر مةقسةت قعلعنعدذ .حىنكع ظذ ظادةم 100< :ؤة ظىح> دئضةن
ظعككع ساننع بايان قعلعص ظذنعث ظارقعسعدعنال <كعيعم ـ كعحةكلةر> دةص
كأصلىك شةكعلدة بعر نةرسعنعث ظعسمعنع كةلتىرىشع ظذ سانالردعن ظذ نةرسعنع
مةقسةت قعلغانلعقعنع كأرسعتعص بئرعدذ.
ظئغعلنعث ظعحعدعكع بعر ظوالغنعث باشقا ظادةمنعث ظعكةنلعكعنع ظعقرار
قعلغان ظادةمضة صةقةت شذ ظوالغنعال قايتذرذص بئرعش الزعم بولعدذ .ظةسلعدة
(ظئغعلغا ،خالتعغا ؤة سومكعغا ظوخشاش) ظعحعضة بعر نةرسة قاحعلعغعلع
بولعدعغان نةرسة ،ظةضةر ظذ نةرسة (خالتعغا ؤة سومكعغا ظوخشاش) ظذ يةردعن
بذ يةرضة يأتكعضعلع بولعدعغان نةرسة بولسا( ،ظذنعث ظعحعدعكع نةرسعنعث
باشقا ظادةمنعث ظعكةنلعكعنع ظعقرار قعلغان ظادةمضة) ،ظذ نةرسعنع ظذنعث
ظعحعدعكع نةرسة بعلةن بعللة قايتذرذص بئرعش الزعمدذر .ظةضةر ظذ نةرسة
(ظئغعلغا ظوخشاش) ظذ يةردعن بذ يةرضة يأتكعضعلع بولمايدعغان نةرسة بولسا،
(ظذنعث ظعحعدعكع نةرسعنعث باشقا ظادةمنعث ظعكةنلعكعنع ظعقرار قعلغان
ظادةمضة) ،صةقةت ظذنعث ظعحعدعكع نةرسعنعال قايتذرذص بئرعش الزعمدذر .حىنكع
(مةسعلةن ظئغعلغا ظوخشاش) ظذ يةردعن بذ يةرضة يأتكةلمةيدعغان نةرسعدة
ساقلعنعدعغان نةرسعنع ناهةق ظئلعؤئلعش ظذ نةرسة ساقلعنعدعغان نةرسعنع
تألةص بئرعشنع الزعم قعلمايدذ.
ظةضةر (ظذ يةردعن بذ يةرضة يأتكعلعدعغان) قاحعالردا ساقلعنعدعغان نةرسعنع
ناهةق ظئلعؤالغانلعقعنع ظعقرار قعلغان ظادةم ظأزعنعث قاحعنع ظةمةس صةقةت ظذ
نةرسعنعال ظئلعؤالغانلعقعنع دةؤا قعلغان بولسا ،ظذنعث بذ دةؤاسع ظئتعبارغا
ظئلعنمايدذ .حىنكع ظذنعث بذ ظعقرارع خذددع ظذنعث خالتعنعث ظعحعدعكع بذغداي ـ
قذناقنع ياكع كعيعم ـ كعحةك سالعدعغان خالتعنعث ظعحعدعكع ،ياكع بذغجعمعدعكع
كعيعم ـ كعحةكنع ظالغانلعقعنع قعلغان ظعقرارعغا ظوخشاش تولذق بعر ظعقراردذر.
يةنع خالتعنعث ظعحعدعكع بذغداي ـ قذناقنع ياكع كعيعم ـ كعحةك سالعدعغان
خالتعنعث ظعحعدعكع ،ياكع بذغجعمعدعكع كعيعم ـ كعحةكنع ظالغانلعقعنع ظعقرار
قعلغان ظادةمضة ،ظالغان نةرسعنع ؤة ظذ نةرسعنع ساقاليدعغان نةرسعنع قايتذرذص
الزعم بوالتتع .شذنعثدةك يةنة (ظذ يةردعن بذ يةرضة يأتكعلعدعغان) قاحعالردا
ساقلعنعدعغان نةرسعنع ناهةق ظئلعؤالغانلعقعنع ظعقرار قعلغان ظادةم ،ظأزعنعث
قاحعنع ظةمةس صةقةت ظذ نةرسعنعال ظئلعؤالغانلعقعنع دةؤا قعلغان بولسعمذ
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ظذنعث ظئلعؤالغان نةرسعنع ؤة ظذنعث قاحعسعنع قايتذرذص بئرعش الزعمدذر.
ظةضةر بعر ظادةم :مئنعث ظىستىمدة صذكذنع ظادةمنعث بعر سومدعن 10
سومغعحة صذلع بار ياكع بعر سوم بعلةن  10سومنعث ظارعسعدا صذلع بار ،دةص
ظعقرار قعلغان بولسا ،ظادةمضة ظعمام ظةبذهةنعفة (اهلل تةظاال ظذنعثغا رةهمةت
قعلسذن!) نعث كأز قارعشعدا  9سوم صذل بئرعش الزعم بولعدذ .ظذ ظادةمضة
ظعمام ظةبذيىسىف بعلةن ظعمام مذهةممةدنعث كأز قارعشعدا  10سوم صذل بئرعش
الزعم بولعدذ .ظذ ظادةمضة ظعمام زذصةرنعث كأز قارعشعدا  8سوم صذل بئرعش
الزعم بولعدذ .ظعمام زذصةرنعث بذ قارعشع قعياسقا ظاساسالنغاندذر .حىنكع
ظعمام زذصةر (بعر ظادةم :مئنعث ظىستىمدة صذكذنع ظادةمنعث بعر سومدعن 10
سذمغعحة صذلع بار ،دئضةن ؤاقعتتا) <بعر> دئضةن ساننع سانالرنعث باشلعنعشع
ؤة <ظون> دئضةن ساننع سانالرنعث ظاياغلعنعشع ،دةص قاراص <بعر> دئضةن
سان بعلةن <ظون> دئضةن ساننع ظذ ظعككعسعنعث ظارعسعدعكع سانالرنعث
قاتارعدعن هئسابلعمعدع .ظعمام ظةبذيىسىف بعلةن ظعمام مذهةممةد (اهلل تاظاال
ظذالرغا رةهمةت قعلسذن!)« :سانالرنعث بئشع بولغان <بعر> دئضةن سان
بعلةن ظايعغع بولغان <ظون> دئضةن سانمذ سانالرنعث قاتارعدعن هئسابلعنعدذ،
حىنكع سانالرنعث ظعحعدعن هئسابالنمايدعغان سان ظذ سانالرنعث باش ـ ظايعغع
بولمايدذ< .بعر> دئضةن سان بعلةن <ظون> دئضةن ساننعث سانالرنعث باش ـ
ظايعغع بولغانلعقع <بعر> دئضةن سان بعلةن <ظون> دئضةن ساننعث سانالرنعث
قاتارعدعن هئسابلعنعشعنعث الزعم ظعكةنلعكعنع كأرسعتعص بئرعدذ( .شذثا
ظذ ظادةمضة  10سوم صذل بئرعش الزعمدذر)» دةيدذ .ظعمام ظةبذهةنعفة (اهلل
تةظاال ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!)« :سانالرنعث ظايعغعدعكع <ظون> دئضةن
سان ،سانالرنعث قاتارعدعن هئسابالنمايدذ .ظةمما سانالرنعث بئشعدعكع <بعر>
دئضةن سان ،سانالرنعث قاتارعدعن هئسابلعنعدذ .حىنكع <بعر> دئضةن ساننع
سانالرنعث قاتارعدعن هئسابلعماستعن سانالرنع ظعككع ـ ظىح ،دةص سانعغعلع
بولمايدذ .شذنعث ظىحىن <بعر> دئضةن ساننعث ،سانالرنعث قاتارعدعن
هئسابلعنعشع زأرىردذر .ظةمما <ظون> دئضةن ساننعث سانالرنعث قاتارعدعن
هئسابلعنعشع <بعر> دئضةن سانغا ظوخشاش زأرىر ظةمةس .شذثا <ظون>
دئضةن سان ،سانالرنعث قاتارعدعن هئسابالنمايدذ .شذنعث ظىحىن ظذ ظادةمضة 9
(((
سوم صذل بئرعش الزعمدذر» دئدع.
(((

«رةددذلمذهتار» 4 ،ـ توم 455 ،ـ بةت.
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قذرساق كأتىرضةنلعكعنع ظعقرار قعلعشنعث بايانع
ظةضةر قذرساقنعث ظعحعدعكع تىرةلمة ،ظادةم بولمعغان تةقدعردعمذ
ظعقرارنع قعلغان ؤاقعتتا ،بولذشع ظئهتعمال بولغان بعر نةرسعنعث قذرساقتا
بارلعقعنع ظعقرار قعلغان بولسا ،ظذنعث قعلغان بذ ظعقرارع ظئتعبارغا ظئلعنعدذ.
ظةضةر شذنداق ظعقرار قعلغان ظايال ،ظعقرار قعلغان ؤاقعتتعن باشالص ظالتة
ظاي ظعحعدة قذرسعقعدعكع بالعنع تذغقان ،ظذ باال ظةضةر بعر ظادةم :بالعنعث
دادعسع ظألىص قالغان ،دةص ظعقرار قعلغان بولسا ،ظذ باال معراسخور بولذص
ظألىص قالغان دادعسعدعن معراس ظاالاليدذ .ياكع ظذ ظادةم ظةضةر :بالعغا بعر
ظادةم مال ـ مىلىك ؤةسعيةت قعلعص قويذص كةتكةن ظعدع ،دةص ظعقرار قعلغان
بولسا ،بالعنعث ظذ مال ـ مىلىكنع ظئلعش هوقذقع بار .ظةضةر ظذ ظايال بعر
ظوغذل تذغقان ،ظاندعن ظذ ظادةم صذكذنع ظذ بالعغا مذنحعلعك مال ـ مىلىك
ؤةسعيةت قعلعص قويغان ظعدع ،دةص ظعقرار قعلغان بولسا ،ظذ باال مال ـ
مىلىكنعث هةممعسعنع ظالعدذ .ظةضةر ظايال ظعككع ظوغذل تذغقان بولسا ،مال
ـ مىلىكنع يئرعم ـ يئرعمدعن ظالعدذ .ظةضةر ظذ ظايال بعر ظوغذل ؤة بعر قعز
تذغقان بولسا ،ؤةسعيةتتة مال ـ مىلىكنع يئرعم ـ يئرعمدعن ظالعدذ .ظةمما
معراس ؤةسعيةتكة ظوخشعمايدذ .ظايال بعر ظوغذل ؤة بعر قعز تذغقان ؤاقعتتا،
معراستا بعر ظوغذل ظعككع قعزنعث نعسعؤعنع ظالعدذ .ظةضةر ظذ ظايال بالعنع
ظألىك تذغقان بولسا ،بالعنعث نعسعؤعسع ؤةسعيةت قعلعص قويذص كةتكةن
ظادةمنعث ياكع معراس ظعضعسعنعث معراسخورلعرعغا بئرعلعدذ .حىنكع باال
ظألىك بولغانلعقع ظىحىن ظذ مال ـ مىلىكنع ظئلعشقا هةقلعق ظةمةستذر.
كعمنعث بالعسع ظعكةنلعكع نامةلذم بعر بالعغا ،ظذ باال تذغذلغان يةردعكع
ياكع شةهةردعكع بعر ظادةم :ظذ بالعنعث ظأزعنعث بالعسع ظعكةنلعكعضة ظعقرار
قعلغان ،ظذ ظادةم بعلةن ظذ بالعنعث ظانعسعنعث يئشع ،ظذ ظعككعسعدعن
شذنداق بعر باال تذغذلعدعغان دةرعجعدة باراؤةر كئلعدعدعغان هالةتتة بولغان
ؤة ظةضةر باال ظاق ـ قارعنع صةرق ظعتعدعغان هالةتتة بولسا ،باال ظذ ظادةمنعث
قعلغان ظعقرارعنع تةستعقلعغان ،ظةضةر باال ظذنداق هالةتتة بولمعسا ،باال
تةستعقلعمعغان بولسعمذ ،باال ظذ ظادةمنعث بالعسع هئسابلعنعدذ ،باال ظذ
ظادةمنعث باشقا معراسخورلعرعغا قئتعلعص (ظذ ظادةم ظألىص قالغان ؤاقعتتا،
ظذ ظادةمدعن) معراس ظاالاليدذ .ظةضةر ظذ بالعنعث ظانعسع ظئرع يوق ؤة
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تذتذدعغان ظعددعتعمذ يوق ظايال بولغان ،ظعقرار قعلغان ظذ ظادةم ظذ ظايالنعث
قئرعندعشع بولمعغان ؤة ظذ ظادةمنعث ظذ ظايالدعن باشقا يةنة تأت ظايالع
بولمعغان بولسا ،بذ هالدا ظذ ظادةمنعث :ظذ ظايالنعث ظأزعنعث ظايالع ظعكةنلعكع
هةققعدة قعلغان ظعقرارعمذ ظئتعبارغا ظئلعنعدذ( .يةنع ظذ ظايال ظذ ظادةمنعث
ظايالع هئسابلعنعدذ).
بعر ظادةمنعث بعر ظايالنع :بذ مئنعث ظانام ياكع بعر ظةرنع بذ مئنعث
ظئرعم ،ياكع مئنعث خذجام ،دةص ظعقرار قعلعشع ،توغرا بولغان ظعقرار دةص
ظئتعبارغا ظئلعنعدذ .ظةسلعدة هةر بعر ظعنساننعث قعلغان ظعقرارع باشقا
ظادةمضة ظةمةس صةقةت ظعقرار قعلغذحعنعث ظأزع بعلةنال مذناسعؤةتلعك بعر
صاكعتتذر .كأص ساندعكع ظالعمالر« :بعر ظادةمنعث بعر ظايالنع بذ مئنعث
ظانام ،دةص ظعقرار قعلعشع خذددع بعر ظادةمنع بذ مئنعث دادام ،دةص ظعقرار
قعلعشنعث توغرا بولغعنعدةك توغرا بولعدذ ،حىنكع ظةر دادا بولسا ظايال
ظذنعث ظانعسعدذر ،شذثا بعر ظايالنع بذ مئنعث ظانام ،دةص ظعقرار قعلعشمذ
خذددع بعر ظةرنع بذ مئنعث دادام ،دةص ظعقرار قعلعشقا ظوخشاش توغرا
هئسابلعنعدذ» دئدع.
بعر ظايال بعر بالعنع :بذ مئنعث باالم ،دةص ظعقرار قعلغان ؤة كأرسعتعلضةن
ظذ بالعنعث ظأزلعرعنعث بالعسع ظعكةنلعكعضة ظذ ظايالنعث ظئرع ظعنكار قعلغان
بولسا ،ظةضةر تذغذت ظانعسع بولسعمذ ظذنعث تذغقانلعقعدعن خةؤعرع بار يةنة
بعر ظايال ظذ بالعنعث شذ ظايالنعث بالعسع ظعكةنلعكعضة ضذؤاهلعق بةرسة،
ظذ ظايالنعث :بذ مئنعث باالم ،دةص قعلغان ظعقرارع توغرا بولغان ظعقرار ،دةص
ظئتعبارغا ظئلعنعدذ .ظةمما بالعنعث نةسةبع (بعرةر كعشعنعث بذ باال سئنعث
باالث ،دةص) تةيعن قعلعشع بعلةن ظةمةس بةلكع كأرصعسع ظىستعدة تذغذلغانلعق
سةؤةبع بعلةن بولعدذ .حىنكع صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم مذنداق دئدع« :باال،
(ضةرحة ظذ باال ،بالعنعث ظانعسع بعلةن زعنا قعلغان باشقا ظادةمدعن بولغان
بولسعمذ) كأرصعسع ظىستعدة تذغذلغان ظادةمضة (يةنع ظايالنعث ظئرعضة) تةؤة
(((
بولعدذ ؤة زعناخذر (بالعدعن) مةهرذم قعلعنعدذ».
بعر ظادةم :بعر نةرسعنع ظىح كىنضعحة (قايتذرذص بئرعشكة) ظأزعضة
ظعختعيار بئرعلضةنلعكعنع ظعقرار قعلغان بولسا ،ظذنعثغا ظذ نةرسعنع شذ
((( ظعمام بذخارع رعؤايعتع.
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ؤاقعتنعث ظأزعدة قايتذرذص بئرعش الزعمدذر .حىنكع ظعقرار قعلعش خةؤةر
بئرعشتعن ظعبارةتتذر .خةؤةر ظعختعيار قعلعشنع قوبذل قعلمايدذ .ظةضةر
ظعقرار قعلغان ظادةمضة ظعختعيار قعلعش هوقذقعنع بةرضةن ظادةم ،ظأزعنعث
ظذنعثغا ظعختعيار قعلعش هوقذقعنع بةرضةنلعكعنع دئضةن بولسعمذ ،ظذنعث
دئضةن بذ سأزع ظئتعبارغا ظئلعنمايدذ .لئكعن ظذ ظادةم ظأزعنعث بعر نةرسة
سئتعص ظالغانلعقعنع ،ظأزعضة ظذ نةرسة ظىستعدة (ظويلذنذش ظىحىن) ظعختعيار
بئرعلضةنلعكعنع ظعقرار قعلغان ؤة ظذ نةرسعنع ساتقان ظادةم ظذ ظادةمنعث
ظعقرارعنع راست ،دةص تةستعقلعغان بولسا ،بذ هالدا ظذ ظادةمنعث :ظأزعضة
ظعختعيار بئرعلضةنلعكع هةققعدعكع قعلغان ظعقرارع سئتعص ظالغان نةرسة
ظىستعدة بولغانلعقع ظىحىن ظذنعث ظعقرارع توغرا بولغان ظعقرار ،دةص ظئتعبارغا
ظئلعنعدذ .ظةضةر ظذ نةرسعنع ساتقان ظادةم ظذ ظادةمنعث ظعقرارعنع يالغان دئسة،
بذ هالدا ظذ ظادةمنعث :ظأزعضة ظعختعيار بئرعلضةنلعكع هةققعدعكع قعلغان
ظعقرارع ظئتعبارغا ظئلعنمايدذ .حىنكع ظذ نةرسعنع ساتقان ظادةم ظذ ظعقرارغا
ظعنكار قعلغان تةرةصتذر .شذثا ساتقذحعنعث سأزع ظئتعبارغا ظئلعنعدذ ؤة
(ظعقرار قعلغذحعنعث سأزع ظئتعبارغا ظئلعنمايدذ).
ظذ ظادةم سئتعؤالغان نةرسة ظىستعدة ظأزعضة (ظويلذنذش ظىحىن) ظعختعيار
بئرعلضةنلعكعنع ظعقرار قعلغان ؤة ظذ نةرسعنع ساتقان ظادةم ظذ ظادةمنعث
ظعقرارعنع راست ،دةص تةستعقلعغان ؤاقعتتا ،ظذ ظادةمنعث قعلغان ظعقرارع
توغرا بولغان ظعقرار ،دةص ظئتعبارغا ظئلعنعدذ .حىنكع بذ هالدا ظعقرار قعلغان
ظذ ظادةمنعث هالع خذددع كئصعل بولذص ظىستىضة قةرز ظالغان ؤة ظأزعضة
بذ هةقتة ظعختعيار قعلعش هةققع بئرعلضةن كعشعنعث هالعغا ظوخشاش .بذ
كعشعمذ ظأزعضة ظعختعيار قعلعش هةققعنعث بئرعلضةنلعكعنع ظعقرار قعلغان
ؤة ظذنعثغا ظعختعيار قعلعش ظذ هةقنع بةرضةن ظادةم ظذنعث قعلغان ظعقرارعنع
توغرا ،دةص تةستعقلعغان بولسا ،ظذ كعشعنعث قعلغان ظعقرارع توغرا دةص
ظئتعبارغا ظئلعنعدذ .حىنكع كئصعل بولذشمذ (خذددع سودا ـ سعتعققا ظوخشاش)
بعر كئلعشعم هئسابلعنعدذ.
ظعقرار نامعنع يئزعشقا بذيرذش هأكمةن ظعقرار قعلغانلعق هئسابلعنعدذ.
حىنكع ظعقرار خذددع ظئغعز ظارقعلعق بولغعنعدةك خةت ظارقعلعقمذ بولعدذ.
ظةضةر بعر كعشع خةت يازعدعغان ظادةمضة :سةن مئنعث ظىستىمدة صذكذنع
ظادةمنعث  1000سوم صذلعنعث بارلعقعغا ياكع قورويذمنع ساتقانلعقعمغا،
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ياكع ظايالعمنع تاالق قعلعؤاتقانلعقعمغا قعلغان ظعقرارعمنع يازغعن ،دئضةن
بولسا ،خةت يازعدعغان ظادةم مةيلع ظذ ظعقرارنع يازسذن ،مةيلع يازمعسذن،
ظذ كعشع ظعقرار قعلغان هئسابلعنعدذ .جازاالر ؤة قعساس هةققعدة قعلعنغان
ظعقراردعن باشقا ظعقرارالردا خةت يازغان ظادةمنعث ،ظذ كعشع مذنداق ـ مذنداق
ظعشالردا ظعقرار قعلغان ظعدع ،دةص ضذؤاه بئرعشع توغرا بولعدذ.
قةرزدار ،قةرز ظعضعسع ظأز خئتع بعلةن مئنعث صاالنعنعث ظوغلع
صاالنعنعث ظىستعدعكع قةرز صذلذمدعن كعحعؤةتتعم ،دةص يئزعص مئنعث
ظىستىمدعكع قةرزدعن ظأتىؤئتعصتذ ،دةص دةؤا قعلغان ؤة (بذ دةؤانعث توغرا
ظعكةنلعكع ظعسصاتالنغان بولسا) ،ظذنعث بذ دةؤاسع ظئتعبارغا ظئلعنعدذ ؤة
قةرزدارنعث ظىستعدعكع قةرز تأضىضةن بولعدذ .حىنكع (مةسعلةن< :قةرزدعن
ظأتىؤئتعش هأججعتع> دئضةنضة ظوخشاش) خةتكة بعر ظعسعم قويذلذص
يئزعلغان خةت خذددع شذ ظعشنع ظئغعز بعلةن ظعصادعلعضةندةك ظئتعبارغا
ظعضة بولعدذ .ظةضةر خةت ظذنعثغا بعرةر ظعسعم قويذلماي يئزعلغان بولسا،
خةتتة يئزعلغان قةرزدعن كعحعؤةتكةنلعك ؤة قةرزدارنعث قةرز ظعضعسعنعث
قةرزدعن كعحعؤةتكةنلعكع هةققعدة قعلغان دةؤاسع توغرا دةص ظئتعبارغا
ظئلعنمايدذ .بعرةر هةقتة يئزعلغان خةتال بولسا ،ظذنعثغا ظةمةل قعلعنمايدذ.
بةلةخنعث ظالعملعرع« :بعدعكلةرنعث ،تعجارةتحعلةرنعث ؤة بانكعحعالرنعث
دةصتةرلعرعضة يئزعص قويذلغان خةتلةر مةزكذر قاظعدعنعث ظعحعضة كعرمةيدذ.
يةنع ظذالرنعث دةصتةرلعرعضة يئزعص قويذلغان خةتنعث هةممعسعضة ظةمةل
قعلعنعدذ» دئدع.
بعر كعشع ،ظارقعسعدا بعر نةححة معراسخورنع تاشالص قويذص ظألىص
كةتكةن بعر ظادةمنعث ظىستعدة ظأزعنعث صذلعنعث بارلعقعنع دةؤا قعلغان ؤة
معراسخورالرنعث بعرع( :هةقعقةتتة ظذ كعشعنعث ظذ ظادةمنعث ظىستعدة صذلع
بار ظعدع) ،دةص ظذ كعشعنعث ظذ ظادةمنعث ظىستعدة صذلعنعث بارلعقعغا ظعقرار
قعلغان ؤة بذنعثغا باشقا معراسخورالر ظعنكار قعلغان بولسا ،بذ هالدا ظةضةر
ظعقرار قعلغان معراسخور ظألىص كةتكةن ظذ ظادةمدعن ظئرعشكةن معراس
دةؤا قعلغذحعنعث قةرز صذلعنعث هةممعسعنع تألةص بئرعشكة يةتسة ،ظعقرار
قعلغان ظذ معراسخورغا قةرز صذلنعث هةممعسعنع تألةص بئرعش الزعمدذر.
ظذنعثغا (قةرزنعث هةممعسعنع ظةمةس) صةقةت قةرزدعن ظذنعثغا تئضعشلعك
بولغان قعسمعنعال تألةص بئرعش الزعمدذر ،دئضةن قاراشمذ بار .بذ قاراشنع
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ظذنعثغا كئلعص كئتعدعغان زعياننعث ظالدعنع ظئلعش ظىحىن ظعمام ظةبذللةيس
(اهلل تاظاال ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!) توغرا قاراشتذر ،دةص تاللعدع .ظةمما
مال ـ مىلىك ؤةسعيةت قعلعص قويذص كةتكةنلعكنع دةؤا قعلعش بذنعثغا
ظوخشعمايدذ .مةسعلةن :بعر ظادةم ظارقعسعدا ظىح ظوغذل ؤة  3000سوم صذل
تاشالص قويذص ظألضةن ،شذنعث بعلةن هةر بعر ظوغذل  1000سومدعن صذل
معراس ظالغان ،كئيعن بعر كعشع كئلعص ظألىص كةتكةن ظادةمنعث ظذنعثغا
ظأزعنعث بارلعق مال ـ مىلكعنعث ظىحتعن بعر قعسمعنع ؤةسعيةت قعلعص
قويغانلعقعنع دةؤا قعلغان ؤة ظوغذلالرنعث بعرع دادعسعنعث ظذ كعشعضة
مال ـ مىلىك ؤةسعيةت قعلعص قويغانلعقعنع ظعقرار قعلغان بولسا ،بذ هالدا
قعياس قاظعدعسعضة ظاساسالنغان ؤاقعتتا ،ظعقرار قعلغان هئلعقع ظوغذلنعث
قولعدعكع (معراس سىصىتعدة ظالغان) بارلعق صذلنعث بةشتعن ظىح قعسمع
دةؤاضةرضة ظئلعص بئرعلعدذ .بذ ظعمام زىصةرنعث كأز قارعشعدذر .ظعستعهسان
قعياسنعث قاظعدعسعضة ظاساسالنغان ؤاقعتتا ،ظذ ظوغذلنعث قولعدعكع صذلنعث
ظىحتعن بعر قعسمع ظئلعنعدذ .بذ هةنةفعي مةزهةصعدعكع ظعمامالردعن ظعمام
زىصةردعن باشقا ظعمامالرنعث كأز قارعشعدذر .حىنكع دادعسعنعث ظذ كعشعضة
مال ـ مىلىك ؤةسعيةت قعلعص قويغانلعقعنع ظعقرار قعلغان ظوغذل 3000
سوم صذلنعث ظعحعدعن ظذ كعشعضة  1000سوم صذل تئضعدعغانلعقعنع ظعقرار
قعلدع .ظذ كعشعضة تئضعدعغان  1000سوم صذلنعث ظىحتعن بعر قعسمع ظذ
ظوغذلنعث قولعدعكع صذلنعث ظعحعدعدذر .قالغان ظعككع قعسمع ظأزعنعث ظعككع
قئرعندعشعنعث قولعدعدذر .ظذ ظوغذلنعث قعلغان ظعقرارع صةقةت ظذ كعشعنعث
ظذ ظوغذلنعث قولعدعكع هةسسعسع ظىحىنال ظئتعبارغا ظئلعنعدذ .ظذ كعشعنعث
ظذ ظذغذلنعث ظعككع قئرعندعشعنعث قولعدعكع هةسسعسع ظىحىن ظئتعبارغا
ظئلعنمايدذ .شذثا ظذ ظذغذلنعث قولعدعكع  1000سوم صذلنعث ظىحتعن بعر
(((
قعسمعنع دةؤا قعلغان ظذ كعشعضة بئرعشع الزعمدذر.
بعر ظادةم (ظىستعدة بعرسعنعث صذلع بارلعقعنع) ظعقرار قعلغان ،ظاندعن
ظأزعنعث ظعقرارنع يالغاندعن قعلغانلعقعنع دةؤا قعلغان بولسا ،صذلنعث ظعضعسع
ظذ ظادةمنعث ظعقرارنع يالغاندعن قعلمعغانلعقع هةققعدة قةسةم قعلعدذ.
(شذنعث بعلةن ظذ ظادةمنعث قعلغان ظعقرارع توغرا ظعقرار ،دةص ظئتعبارغا
ظئلعنعدذ).
((( «رةددذلمذهتار» 4 ،ـ توم 456 ،ـ بةت.
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ظعقراردعن كئيعن <اهلل تاظاال خالعسا> دئيعشنعث بايانع
بعر كعشع مئنعث ظىستىمدة صذكذنع ظادةمنعث مذنحعلعك صذلع بار ،دةص
ظعقرار قعلعص بولذص ظارقعسعدعنال :اهلل خالعسا ياكع صذكذنع ظادةم خالعسا ياكع
ماثا بذنعثدعن باشقا نةرسة ظئنعقالنسا ياكع مةن بذنعثدعن باشقعسعنع توغرا
دةص قارعسام ،ياكع مئنعث بعلعشعمحة دئضةن بولسا ،ظذنعث قعلغان ظعقرارع
ظئتعبارغا ظئلعنمايدذ.
ظىستعدة باشقا بعرسعنعث صذلع بارلعقعنع ظعقرار قعلغان ظادةم ،ظعقرار
قعلعص بولذص ظعقرارعنعث ظارقعسعدعنال ظأزعنعث <اهلل خالعسا> دئضةنلعكعنع
دةؤا قعلغان بولسا ،ظذنعث بذ دةؤاسعغا قذالق سئلعنامدذ؟ توغرا دةص قارالغان
كأز قاراشقا ظاساسةن ظذنعث بذ دةؤاسعغا قذالق سئلعنمايدذ .بعز تاالقنعث
بابعدا توغرا دةص قارالغان كأز قاراشتا بذنعثغا ظوخشاش دةؤاالرغا قذالق
(((
سئلعنمايدعغانلعقعنع بايان قعلعص ظأتكةن ظعدذق.
تارازع بعلةن تارتعلعدعغان ،ظألحةم بعلةن ظألحعلعنعدعغان ؤة ياثاققا
ظوخشاش حوث ـ كعحعكلعكتة بعر ـ بعرعدعن صةرق ظعتعلمةيدعغان ؤة سانعلعدعغان
نةرسعلةرنع ،ظعقرار قعلغان صذلالرنعث ظعحعدعن ظايرعص حعقعرؤئلعش
(يةنع ظعستعسنا قعلعش) توغرا بولعدذ .بذ باشقا خعلدعكع نةرسعنع باشقا
خعلدعكع نةرسعنعث ظعحعدعن ظايرعص حعقعرؤئلعش (يةنع ظعستعسنا قعلعش)
هئسابلعنعدذ.
ظعمام ظةبذهةنعفة ؤة ظعمام ظةبذيىسىف (اهلل تةظاال ظذالرغا رةهمةت
قعلسذن!) الرنعث كأز قارعشع بويعحة :سانعلعدعغان نةرسعنع سانعلعدعغان
نةرسعنعث ظعحعدعن ظايرعص حعقعرؤئلعش توغرعدذر .بذ هالدا ظعقرار قعلعنغان
نةرسعلةرنعث صىتىن قعممعتعدعن ظايرعص حعقعرؤئلعنغان نةرسعنعث قعممعتع
حعقعرؤئلعتعص هئسابلعنعدذ .قعياسقا ظاساسالنغان ؤاقعتتا سانعلعدعغان
نةرسعنع سانعلعدعغان نةرسعنعث ظعحعدعن ظايرعص حعقعرؤئلعش توغرا ظةمةس.
بذ ظعمام مذهةممةد ؤة ظعمام زذصةرنعث كأز قارعشعدذر.
مةيلع قعياس قاظعدعسعضة ظاساسةن بولسذن ،مةيلع ظعستعهسان
قاظعدعسعضة ظاساسةن بولسذن( ،مةسعلةن :بعر ظادةمنعث ،مئنعث ظىستىمدة
((( <ظةددذررذلمذختار> 4 ،ـ توم 409 ،ـ بةت.
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صذكذنع ظادةمنعث) بعر كعيعم ـ كعحةك كةم  100سوم صذلع بار ،دئضةنضة
ظوخشاش (صذلغا ظوخشاش) سانعلعدعغان نةرسعنعث ظعحعدعن (كعيعم ـ
كعحةككة ظوخشاش) سانالمايدعغان نةرسعنع ظايرعص حعقعرؤئلعص ظعقرار
قعلعش هةنةفعي مةزهةصعدعكعلةرنعث كأز قارعشعدا توغرا ظةمةس .ظةمما ظعمام
شافعظعي (اهلل تاظاال ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!)« :ظذ ظعقرار توغرعدذر .لئكعن
ظعقرار قعلغذحع ظادةمدعن مةزكذر ظعقرارعدعن نئمعنع مةقسةت قعلغانلعقعنع
بايان قعلعص بئرعشع تةلةص قعلعنعدذ .حىنكع ظعقرار قعلعنغان نةرسعنعث
قانداق نةرسة ظعكةنلعكعنع تةصسعلعي بعلمةسلعك ظعقرارنعث توغرا بولذشعغا
تةسعر يةتكىزةلمةيدذ» دةيدذ.
بعر ظادةمنعث( ،مئنعث ظىستىمدة صذكذنع ظادةمنعث) بعر تال ظأي كةم
بعر قورذسع بار دئضةنضة ظوخشاش بعر قورذنعث ظعحعدعن بعر تال ظأينع
ظايرعص حعقعرؤئلعص ظعقرار قعلعش توغرعدذر .ظةمما بعنا كةم بعر ظويع ياكع
بعر قورذسع بار ،دئضةنضة ظوخشاش بعر تال ظأينعث ياكع بعر قورذنعث
ظعحعدعن بعنانع ظايرعص حعقعرؤئلعص ظعقرار قعلعش توغرا ظةمةس .حىنكع
بعنا دئضةن ،سئلعنغان ظأينعث ياكع قورذنعث سئلعنعش شةكلعدذر .شذثا بعنا
ظأينعث ياكع قورذنعث ظعحعضة كعرعص كئتعدذ .حىنكع ظأيدعن ياكع قورذدعن
ظذنعث شةكلعنع ظايرعص حعقعرؤئلعش مذمكعن ظةمةس.
ظةضةر بعر ظادةم :ظذ يةرضة سئلعنغان ظأي ماثا تةؤة ،ظذ ظأينعث ظورنع
ساثا تةؤة دئسة ،ظعش ظذ ظادةمنعث دئضعنعدةك بولعدذ .حىنكع ظأينعث ظورنع
دئضةن ظأينعث ظأزع ظةمةس ظىستعضة ظأي سئلعنغان يةردذر .ظةضةر ظذ كعشع:
(ظأي ماثا ياكع صذكذنع ظادةمضة تةؤة دئمةستعن) صةقةت ظأينعث زئمعنع
ساثا تةؤة دئضةن بولسا ،بذ هالدا ظأي زئمعننعث ظعحعضة كعرعص كئتعدذ.
شذنعث بعلةن ظأيمذ ظذ ظادةمضة تةؤة بولذص كئتعدذ .ظةمما ظذ كعشع :ظذ يةرضة
سئلعنغان ظأي ظةهمةدكة تةؤة ،زئمعن سةمةدضة تةؤة دئضةن بولسا ،بذ هالدا
ظعش ظذ ظادةمنعث دئضعنعدةك بولعدذ .يةنع ظأي ظةهمةدكة تةؤة بولعدذ .زئمعن
سةمةدضة تةؤة بولعدذ.
بعر كعشع ،مئنعث ظىستىمدة صذكذنع ظادةمنعث هاراقنعث ياكع
توثضذزنعث ياكع قعمارنعث ياكع يعصةك رةخنعث ياكع ظأزع ظألىص قالغان
هايؤاننعث ضأشعدعن ،ياكع قاننعث صذللعرعدعن قالغان  1000سذم صذلع بار
ظعدع ،دةص ظعقرار قعلغان بولسا ،ظعقرار قعلغان كعشعنعث شذ صذلنع دةرهال
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بئرعشع الزعمدذر .حىنكع ظذنعث :ظىستىمدة هاراقنعث  . . .صذللعرعدعن قالغان
 1000سوم صذلع بار ظعدع ،دةص ظعقرار قعلعشع ،بذرذن قعلغان ظعقرارعدعن
يئنعؤئلعش هئسابلعنعدذ .شذثا ظذنعث ظىستعدعكع صذلنعث (هاراقنعث ياكع
توثضذزنعث ياكع قعمارنعث  . . .صذللعرع ظعكةنلعكعنع) بايان قعلعشلعرع
ظئتعبارغا ظئلعنمايدذ((( .ظةضةر صذلنعث ظعضعسع ظذ صذلنعث هةقعقةتةن ظعقرار
قعلغان كعشعنعث دئضعنعدةك هاراقنعث ياكع توثضذزنعث  . . .صذللعرعدعن
قالغان صذل ظعكةنلعكعنع دئسة ،ياكع ظعقرار قعلغان كعشع ظأزعنعث دئضةن
سأزعنعث توغرا ظعكةنلعكعضة هأججةت كأرسةتسة ،بذ هالدا ظعقرار قعلغان
كعشعنعث سأزع توغرا ،دةص ظئتعبارغا ظئلعنعدذ .شذثا ظذنعثغا ظذ صذلنع
بئرعش الزعم بولمايدذ.
بعر كعشع ،مئنعث ظىستىمدة صذكذنع ظادةمنعث تعضع هارامدعن ياكع
جازانعدعن كةلضةن  1000سوم صذلع بار ،دةص ظعقرار قعلغان بولسا ،ظذ كعشعضة
ظذ صذلنع بئرعش الزعمدذر .حىنكع (ظذ كعشع هارام دةص قارعغان ظعشنع) باشقا
بعرسع هاالل ،دةص قارعشع ظئهتعمالدذر .ظةضةر ظذ كعشع ،مئنعث ظىستىمدة
صذكذنع ظادةمنعث يالغاندعن ياكع ناهةق يول بعلةن (بارلعقعنع دةؤا قعلغان)
صذلع بار ،دةص ظعقرار قعلغان ؤة ظذنعث <يالغاندعن ياكع ناهةق يول بعلةن
(بارلعقعنع دةؤا قعلغان)> دئضةن سأزعنع صذل ظعضعسع ظئتعراص قعلمعغان
بولسا ،ظعقرار قعلغان كعشعضة ظذ صذلنع بئرعش الزعم .ظةضةر ظذ كعشعنعث
<يالغاندعن ياكع ناهةق يول بعلةن (بارلعقعنع دةؤا قعلغان)> دئضةن سأزعنع
صذل ظعضعسع ظئتعراص قعلغان بولسا ،بذ هالدا ظعقرار قعلغان كعشعضة ظذ صذلنع
بئرعش الزعم بولمايدذ.
بعر كعشع ،مةن ماخمذتقا بذ ظئتعمنع ظعجارعضة بةردعم ،ماخمذت ظئتعمغا
معندع ،ظاندعن ظذنع ماثا قايتذرذص بةردع ياكع مئنعث بذ كعيعمعمنع ظعجارعضة
بةردعم ،ماخمذت ظذنع كةيدع ،ظاندعن ظذنع ماثا قايتذرذص بةردع ياكع ظذنعثغا
((( يةنع ظعسالم دعنعدا هاراققا ،توثضذزغا ؤة قعمارغا ظوخشاش نةرسعلةر هارام قعلعص حةكلةنضةن نةرسعلةر بولغانلعقع ظىحىن ظذالرنع
سئتعش ياكع ظئلعشمذ هارامدذر .شذثا مذسذلمان بعر ظادةم :مئنعث صذكذنع ظادةمنعث ظىستعدة هاراق ساتقان صذلدعن مذنحعلعك صذل بار
ظعدع ،دةص ظعسالم مةهكعمعسعضة دةؤا قعلسا ،ظذنعث دةؤاسعغا قذالق سئلعنمايدذ .ظةمما بعر ظادةم ،مئنعث ظىستىمدة صذكذنع ظادةمنعث
هاراقنعث ياكع توثضذزنعث  . . .صذللعرعدعن قالغان  1000سوم صذلع بار ظعدع ،دةص ظعقرار قعلغان ؤاقعتتا ،ظعقرار قعلغان ظادةمنعث شذ
صذلنع دةرهال بئرعشعنعث الزعم بولذشعنعث سةؤةبع بولسا ،ظذ ظادةم بذرذن ظىستعدة هئلعقع ظادةمنعث  1000سوم صذلعنعث بارلعقعغا ظعقرار
قعلغان ؤة كئيعن ظذ صذلنع بةرمةسلعك ظىحىن ظةسلعدة ظذ صذلنعث هاراققا ؤة توثضذزغا ظوخشاش ظعسالمدا هارام قعلعنغان نةرسعلةرنعث
صذللعرعدعن قالغان صذل ظعكةنلعكعنع باهانة قعلعص تذرغان بولذشع ظئهتعمالعنعث بولذشعدذر .بذ ظئهتعماللعقنعث بولغانلعقع سةؤةبع بعلةن
ظذنعث ظذ صذل هاراقنعث ياكع توثضذزنعث صذللعرعدعن قالغان صذل ظعدع ،دئضةن سأزع ظئتعبارغا ظئلعنمايدذ .شذثا ظذنعثغا ظذ صذلنع
بئرعش الزعم بولعدذ .ت.
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كعيعمعمنع ظأتنعضة بئرعص تذردذم ،ماخمذت ماثا ظذنع قايتذرذص بةردع
ياكع ماخمذتقا ظألتذرؤئلعش ظىحىن ظأيىمنع بةردعم ،ماخمذت ماثا ظأينع
قايتذرذص بةردع ،ياكع ماخمذت مئنعث بذ كعيعمعمنع مذنحعلعك ظعش هةققع
ظئلعص تعكعص بةردع ،مةن ظذنعثدعن ظذ كعيعمنع قولذمغا تاصشذرذص ظالدعم،
دئضةن بولسا ،ماخمذت بولسا (ظذالر ظذنعث ظةمةس) ظةكسعحة مئنعث نةرسة
ـ كئرةكلعرعمدذر ،دةص دةؤا قعلغان بولسا ،بذ هالدا ظعستعهسان قاظعدعسعضة
ظاساسةن ظذ كعشعنعث سأزع ظئتعبارغا ظئلعنعدذ .حىنكع ظذ نةرسعلةر ظذ
كعشعنعث قولعدعدذر.
بعر ظادةم بعر كعشعضة :مةن سةندعن ظامانةت سىصىتعدة ظالغان 1000
سوم صذل ،مئنعث قولذمدا تذرذص مئنعث قةستةنلعكعمسعز يىتىص كةتتع،
دةص ظعقرار قعلغان ؤة ظذ كعشع :سةن ظذ صذلنع مةندعن (ظامانةت سىصىتعدة
ظةمةس) ناهةق ظئلعؤالغان ظعدعث ،دئضةن بولسا ،بذ هالدا ظذ ظادةم ظذ صذلنع
تألةص بئرعدذ .حىنكع ظذ ظادةم ظأزعنعث ظذ صذلنع قولعغا ظالغانلعقعنع ظعقرار
قعلدع .بعر نةرسعنع تألةص بئرعشنعث سةؤةبع ظذنع قولعغا ظئلعشتذر .ظةمما
ظذ ظادةم ،سةن ظذ صذلنع ماثا ظامانةتكة بةرضةن ظعدعث ،دةص ظعقرار قعلغان
ؤة صذلنعث ظعضعسع :ظذ صذلنع (مةن ساثا ظامانةتكةن ظةمةس) ظةكسعحة
سةن ناهةق ظئلعؤالغان ظعدعث ،دئضةن بولسا ،بذ هالدا (سةن ظذ صذلنع ماثا
ظامانةتكة بةرضةن ظعدعث ،دةص ظعقرار قعلغان) ظادةمنعث سأزع ظئتعبارغا
ظئلعنعدذ ؤة ظذ ظادةم ظذ صذلنع تألةص بةرمةيدذ .حىنكع ظذ ظادةم صذلنع تألةص
بئرعشنعث سةؤةبعضة ظعنكار قعلدع( .يةنع ظذ ظادةم ظعقرارنع صذلنع مةن
سةندعن ظامانةتكة ظالدعم دةص قعلماي ،سةن صذلنع ظامانةتكة ماثا بةرضةن
(((
ظعدعث ،دةص قعلدع).

كئسةل ظادةمنعث ظألىص كةتكةن كئسعلعدة قعلغان ظعقرارعنعث بايانع
كئسةل يئتعؤاتقان ظادةم (معراسخور ظةمةس) يات بعر كعشعضة ظأزعنعث
قةرزع بارلعقعنع ظعقرار قعلغان بولسا ،ظذ قةرز ظذ ظادةمنعث هةممة مال ـ
مىلكعدعن بئرعلعدذ .حىنكع بذ هةقتة ظعبنع ظأمةر (اهلل تاظاال ظذنعثدعن
رازع بولسذن!) شذنداق دئضةن .لئكعن قةرز ظعضعسعدعن (ظأزعنعث ظذ ظادةمدة
قةرزعنعث بارلعقع ياكع يوقلذقع هةققعدة) قةسةم ظئحعش تةلةص قعلعنعدذ.
((( <ظةددذررذلمذختار> 4 ،ـ توم 460 ،ـ بةت.
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ظةضةر كئسةل ظادةم (معراسخور ظةمةس) يات بعر كعشعضة ظأزعنعث قةرزع
بارلعقعنع ظعقرار قعلغان ؤة ظذنعث بارلعق مال ـ مىلكع قةرزضة كئتعدعغان ظعش
بولعدعغان بولسعمذ ،ظذنعث قعلغان ظعقرارع ظئتعبارغا ظئلعنعدذ .ظةضةر كئسةل
ظادةم ظأزعنعث معراسخورلعرعنعث بعرةرسعضة قةرزع بارلعقعنع ظعقرار قعلغان
بولسا ،ظذنعث قعلغان بذ ظعقرارع ظئتعبارغا ظئلعنمايدذ .حىنكع صةيغةمبةر
ظةلةيهعسساالم« :معراسخورغا ؤةسعيةت ظارقعلعق (مال ـ مىلىك) قالدذرذص
قويذشقا ؤة قةرزعنعث بارلعقعنع ظعقرار قعلعشقا بولمايدذ» دئدع (((.ظةمما
باشقا معراسخورالر ظذ معراسخورنعث هةقعقةتةن ظذ ظادةمضة قةرز صذلعنعث
بارلعقعنع ظعقرار قعلغان بولسا ،بذ هالدا ظذنعث قعلغان ظعقرارع ظئتعبارغا
ظئلعنعدذ.
ظعمام بذخارعنعث ،اهلل تاظاالنعث(» :بذ تةقسعمات) مئيعتنعث ؤةسعيعتع
ظورذنالنغان ؤة قةرزع تألعنعص بولغاندعن كئيعن ظئلعص بئرعلعدذ(((«
دئضةن ظايعتع هةققعدة دئضةن سأزعضة ظةضةشتىرىص (كئسةل يئتعؤاتقان ظادةم
ظأزلعرعنعث معراسخورلعرعنعث بعرةرسعضة قةرزع بارلعقعنع ظعقرار قعلسا
بولعدذ) دةيدعغان ظعبنع هةجةر (اهلل تاظاال ظذنعثدعن رازع بولسذن!)« :اهلل
تاظاال مةزكذر ظايةتتة مال ـ مىلىكنع معراسخورالرغا تةقسعم قعلعشتعن بذرذن
مئيتنعث ؤةسعيعتعنع ظورذنالشنعث ؤة قةرزعنع تألةشنعث الزعم ظعكةنلعكعنع
بايان قعلدع .اهلل تاظاال بذ ظايةتتة قةرز ظعضعسعنعث معراسخور ظادةم بولذشع
بعلةن معراسخور ظةمةس يات ظادةم بولذشعنعث ظارعسعنع ظايرعمعدع( .يةنع
قةرز ظعضعسع كعم بولسا بولسذن ظذنعث قةرزعنع بئرعش الزعم) ،كئسةل
ظادةمنعث ؤةسعيةت ظارقعلعق معراسخورغا مال ـ مىلىك قالدذرذص قويذش
صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث« :معراسخورغا ؤةسعيةت ظارقعلعق (مال ـ
مىلىك) قالدذرذص قويذشقا بولمايدذ» دئضةن هةدعسع بعلةن حةكلةنضةن .ظةمما
كئسةل ظادةمنعث معراسخورلعرعنعث بعررةسعضة ظأزعنعث قةرزع بارلعقعنع
ظعقرار قعلعشنع حةكلةيدعغان هئحبعر دةلعل ـ صاكعت يوق .شذثا (كئسةل
ظادةم معراسخورلعرعنعث بعررةسعضة ظأزعنعث قةرزع بارلعقعنع ظعقرار قعلسا
بولعدذ .ظذنعث قةرزع مئيت قالدذرذص كةتكةن مال ـ مىلىكلةردعن بئرعلعدذ)»
دئدع.
((( بذ هةدعسنع دارع قذتنعي رعؤايةت قعلدع.
((( سىرة نعسا  11ـ ظايةتنعث بعرقعسمع.
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<ظعظالظذسسىنةن> دئضةن كعتابنعث ظاصتورع ظعبنع هةجةرنعث مةزكذر
سأزعضة قارعتا مذنداق دئدع :كئسةل ظادةمنعث معراسخورلعرعنعث
بعرةرسعضة ؤةسعيةت ظارقعلعق مال ـ مىلىك قالدذرذص قويذشع صةيغةمبةر
ظةلةيهعسساالمنعث« :معراسخورغا ؤةسعيةت ظارقعلعق (مال ـ مىلىك)
قالدذرذص قويذشقا بولمايدذ» دئضةن هةدعسع بعلةن حةكلةنضةن بولسا ،كئسةل
ظادةمنعث معراسخورلعرعنعث بعرةرسعضة قةرزعنعث بارلعقعنع ظعقرار قعلعص
قويذشعمذ صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث« :معراسخورغا قةرزع بارلعقعنع
ظعقرار قعلعشقا بولمايدذ» دئضةن هةدعسع بعلةن حةكلةندع .بذ هةدعس
هةنةفعي مةزهةصعدعكعلةرنعث قاظعدعسع بويعحة ياخشعلعق دةرعجعسعضة
يةتكةن هةدعستذر .ظةضةر بذ هةدعسنع توغرذلذق دةرعجعسعضة يةتمعضةن ظاجعز
هةدعس ،دةص قارالغان تةقدعردة ،بذ هةدعسنعث ظاجعزلعق تةرعصع ظعبنع ظأمةر
(اهلل تاظاال ظذنعثدعن رازع بولسذن!) نعث بذ هةقتعكع سأزع ؤة ظةث كاتتا
تابعظعنالرنعث بذ هةقتة بةرضةن صةتعؤالعرع بعلةن كىحلعنعدذ .يةنة كئلعص ظذ
هةدعس توغرذلذق دةرعجعسعضة يةتكةن قعياس بعلةنمذ كىحلعنعدذ .حىنكع
بعز ظعقرارنعث بعر ظادةمنعث ظأزعنعث ظىستعدة باشقا بعرسعنعث هةققعنعث
بارلعقعنع خةؤةر بئرعشتعن ظعبارةت ظعكةنلعكعنع بايان قعلعص ظأتتذق.
ظذنداق ظعكةن ظعقرار ماهعيةت جةهةتتة ؤةسعيةت بعلةن ظوخشاش بولذص
قالعدذ( .شذثا كئسةل ظادةمنعث معراسخورعغا خذددع ؤةسعيةت ظارقعلعق مال
ـ مىلىك قالدذرذص قويذشع توغرا بولمعغعنعدةك ظذنعث معراسخورعغا قةرزع
بارلعقعنع ظعقرار قعلعص قويذشعمذ توغرا ظةمةس) .بذنع ياخشع حىشةنمةك
(((
الزعم.
ظةضةر كئسةل ظادةم (ظأزعنعث ظىستعدة بعر ظادةمنعث) مذظةييةن بعر
نةرسعسعنعث بارلعقعنع ظعقرار قعلغان بولسا ،ظذ نةرسة ظذنعث ظعقرار قعلغان
بويعحة بعر تةرةص قعلعنعدذ .ظةمما كئسةل ظادةمنعث ظذ نةرسعضة كئسةل
بولغاندعن كئيعن ظعضة بولغانلعقع بعلعنسة ،بذ هالدا كئسةل ظادةمنعث قعلغان
ظعقرارع ظذ نةرسعنعث ظىح قعسمعنعث بعر قعسمع بعلةن حةكلعنعص قالعدذ.
(يةنع كئسةل ظادةم ظعقرار قعلعش ظارقعلعق باشقعالرغا صةقةت ظذ نةرسعنعث
ظىحنعث بعر قعسمعنع بئرةلةيدذ) .بعر ظادةمنعث ساق ؤاقتعدا ظعقرار قعلغان
قةرزع ؤة كئسةل ؤاقتعدا توغرا سةؤةب بعلةن بئرعشنع ظىستعضة ظالغان مال
((( «ظعظالظذسسىنةن» 15 ،ـ توم 487 ،ـ بةت.

328

ئىسالم دىنىدىكى قازىيلىق تۈزۈملىرىنىڭ بايانى

ـ مىلىكلةر ،ظةضةر ظعقرار قعلعنغان نةرسة ظذنعث قئشعدا ظامانةتكة قويذص
قويذلغان نةرسة بولغان تةقدعردعمذ ظذنعث كئسةل يئتعص تذرذص ظعقرار
قعلغان نةرسعسعدعن بذرذن بئرعلعدذ( .بذ هةنةفعي مةزهةصعدعكعلةرنعث كأز
قارعشعدذر) .ظةمما ظعمام شافعظعي (اهلل تاظاال ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!):
«بعر ظادةم قةرز بولسذن ،ياكع باشقا نةرسة بولسذن ،ظىستعدة باشقعالرنعث
نةرسعسعنعث بارلعقعغا مةيلع ساق ؤاقتعدا ظعقرار قعلسذن ،مةيلع كئسةل
يئتعص تذرذص ظعقرار قعلسذن ،هةممعسنعث هأكمع ظوخشاشتذر .يةنع بعرعنع
يةنة بعرعدعن بذرذن بئرعش الزعم بولمايدذ» دةيدذ.
توغرا سةؤةبتعن ،سةدعقة قعلعش يولع ظارقعلعق بئرعشنع ظىستعضة ظالغان
ظةمةس بةلكع باشقا يول بعلةن بئرعشنع ظىستعضة ظالغان مال ـ مىلىكلةر
كأزدة تذتذلعدذ .مةسعلةن :توغرا سةؤةبتعن بعر نةححة ضذؤاهحعالرنعث ظالدعدا
تةثتىشىضة بئرعلضةن تويلذقنع بئرعص ظأيلةنضةنضة ،بعر نةححة ضذؤاهحعالرنعث
ظالدعدا سودا ـ سئتعق قعلغانغا ؤة باشقعالرنعث مال ـ مىلكعنع بذزعؤاتقانغا
ظوخشاش يولالردعن ظعبارةت يولالر كأزدة تذتذلعدذ .يةنع بعر ظادةم كئسةل
يئتعؤئتعص بعر نةححة ضذؤاهحعنعث ظالدعدا بعر نةرسة سئتعص ظالغان ياكع
باشقعالرنعث مال ـ مىلكعنع بذزعؤاتقان ؤة ظذنعثغا بعر نةححة ظادةم ضذؤاهحع
بولغان بولسا ،ظذنعثغا ظالغان ياكع بذزعؤاتقان نةرسعنعث صذلعنع بئرعش
الزعم .شذنعثدةك يةنة كئسةل ظادةم بعر نةححة ضذؤاهحعنعث ظالدعدا بعر
ظايالنع ،ظذ ظايالنعث تةثتىشىضة بئرعلعدعغان تويلذقنع بئرعشنع ؤةدة قعلعص
نعكاهعغا ظالغان بولسا ،ظذنعثغا ظذ ظايالنعث تويلذقعنع بئرعش الزعمدذر.
ظةضةر كئسةل يئتعؤاتقان ظذ ظادةم ظذ ظايالغا ،ظذنعث تةثتىشىضة بئرعلعدعغان
تويلذقتعن ظارتذق بئرعشنع دةؤة قعلغان بولسا ،ظذ ظايالغا تةثتىشىضة
بئرعلعدعغان تويلذقتعن ظارتذقعنع بئرعش ظئتعراص قعلعنمايدذ .يةنع ظذنعثغا
ظذنعث تةثتىشىضة بئرعلضةن تويلذقتعن ظارتذق تويلذق بئرعش توغرا ظةمةس.
حىنكع ظذ ظايالغا تةثتىشىضة بئرعلعدعغان تويلذقتعن ظارتذق بئرعش ظأزعنعث
معراسخور ظايالعغا ؤةسعيةت قعلغانلعق هئسابلعنعدذ .ظةضةر ظذ ظادةمنعث
معراسخورلعرع ظذ ظايالغا ظارتذق تويلذق بئرعشنع قوبذل قعلمعسعمذ ظذ
ظادةمنعث ظذ ظايال بعلةن قعلغان نعكاهع توغرا نعكاه هئسابلعنعدذ.
ظةضةر ظىستعدعكع قةرز (ظايالعغا بئرعدعغان) تويلذق ؤة ظعجارعضة ظالغان
نةرسعنعث ظعجارعسع بولغان تةقدعردعمذ ظألىص كئتعدعغان كئسعلعدة يئتعؤاتقان
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كئسةل ظادةمنعث بةزع قةرز ظعضعللعرعنعث قةرزعنع بئرعص بةزعللعرعثكعنع
بةرمةسلعكع توغرا ظةمةس .ظةمما ظذ ظادةمنعث تأؤةندعكع ظعككع مةسعلعدة،
ظذ مةسعلعنعث ظعضعللعرعنعث قةرزعنع باشقا قةرز ظعضعللعرعنعثكعضة قارعغاندا
بذرذن بةرسعمذ بولعدذ .ظذ ظعككع مةسعلة تأؤةندعكعدعن ظعبارةتتذر:
 1ـ كئسةل ظادةم ،كئسةل يئتعؤاتقان حاغدا ظالغان قةرز صذلعنع قةرز
ظعضعسعضة (باشقا قةرز ظعضعللعرعضة قارعغاندا بذرذن) بةرسعمذ بولعدذ.
 2ـ كئسةل يئتعؤاتقان حاغدا شذ نةرسعنعث ظوخشذشعنعث باهاسع بعلةن
ظوخشاش باهادا سئتعص ظالغان نةرسعنعث صذلعنع بةرسة بولعدذ .حىنكع ظذ
ظادةمنعث ظىستىضة ،كئسةل يئتعؤئتعص ظالغان قةرز صذلالر ؤة كئسةل يئتعؤئتعص
سئتعص ظالغان نةرسعنعث صذللعرع ظعقرار بعلةن ظةمةس صاكعت بعلةن يىكلةندع.
ظةضةر ظذ ظادةم كئسةل يئتعؤئتعص سئتعص ظالغان نةرسعنعث صذلعنع ،ظذ
نةرسعنع ساتقان ظادةمضة بئرعؤةتمةي ظألىص كةتكةن ؤة سئتعص بئرعلضةن ظذ
نةرسة ساتقان ظادةمنعث قولعدا بولمعغان (يةنع ظذنع كئسةل ظادةم ظأيعضة
ظئلعص كئتعص بولغان) بولسا ،ظذ نةرسعنع ساتقان ظادةمنعث ظةهؤالع مئيتنعث
ظعضعللعرعدعن صذلعنع تةلةص قعلعشتا باشقا قةرز ظعضعللعرعنعث ظةهؤالعغا
ظوخشاشتذر .ظةضةر سئتعص بئرعلضةن نةرسة تئخع ظذنع ساتقذحعنعث ظأيعدة
بولغان بولسا ،ظذنع ساتقان ظادةم باشقا قةرز ظعضعللعرعضة قارعغاندا ظذ
نةرسعنع ظئلعشقا هةقلعقتذر(((.
كئسةل يئتعؤاتقان بعر ظادةم ظألىص كئتعدعغان كئسعلعدة :مئنعث صةقةت
مال ـ مىلكىم يوق ،دئضةن ظاندعن ظألىص كةتكةن بولسا ،ظذنعث معراسخورلعرع
ظذ ظادةمنعث ظايالعنع ؤة قعزعنع ظذ ظادةمنعث ظارزاقمذ مال ـ مىلكعنعث
بارلعقعنع بعلمةيدعغانلعقع هةققعدة قةسةم قعلدذرعدذ.
شذنعثدةك يةنة كئسةل يئتعؤاتقان بعر ظادةم ظألىص كئتعدعغان كئسعلعدة:
مئنعث صةقةت مذشذ مال ـ مىلكىمدعن باشقا هئحقانداق مال ـ مىلكىم يوق،
دئضةن ظاندعن ظألىص كةتكةن بولسعمذ ،ظذنعث معراسخورلعرع ظذ ظادةمنعث
ظايالعنع ؤة قعزعنع قةسةم قعلدذرعدذ.
((( ضةرحة ظذ نةرسة ظذنع سئتعص ظالغان ظادةمنعث قولعغا ظأتمعسعمذ ،لئكعن سذدا صىتىص بولغانلعقع ظىحىن ظذ نةرسة ظذنع سئتعص
ظالغان ظادةمنعث مال ـ مىلكع هئسابلعنعدذ .قةرز ظعضعللعرع كئلعص ظأزلعرعنعث قةرز صذللعرع ظىحىن ظذ ظادةمنعث نةرسة ـ كئرةكلعرعنع
ظئلعص ماثغان ؤاقعتتا ،ظذ نةرسعنع سئتعص بةرضةن لئكعن ظذ نةرسة تئخع سئتعص بةرضةن ظادةم قولعدا بار ظادةم ،بذ نةرسعنعث صذلع
ظىحىن شذ نةرسعنعث ظأزعنع ظئلعش باشقا قةرز ظعضعللعرعضة قارعغاندا هةقلعقتذر .ت.
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كئسةل يئتعؤاتقان بعر ظايال ظألىص كئتعدعغان كئسعلعدة ظئرعنعث
ظىستعدعكع قةرزلعرعدعن كعحعؤاتقان بولسا ،ظذ ظايالنعث بذ ظعشع ظايالنعث
معراسخورلعرعنعث رذخسةت بئرعشعضة قاراشلعقتذر( .يةنع ظةضةر ظايالنعث
معراسخورلعرع ظذ ظايالنعث بذ ظعشعضة رذخسةت قعلسا ،ظايالنعث ظئرع
ظىستعدعكع قةرزدعن قذتعلعدذ .ظةضةر ظذالر ظايالنعث بذ ظعشعغا رذخسةت
قعلمعسا ،ظايالنعث ظئرع ظىستعدعكع قةرزدعن قذتذاللمايدذ).
كئسةل يئتعؤاتقان بعر ظادةم ظأز ظىستعدة بعر كعشعنعث قةرز صذلعنعث
بارلعقعنع ظعقرار قعلغان ،ظذ ظادةم يةنة مةيلع يذقعرعدعكع ظعقرارعنعث
ظارقعسعدعنال قعلسذن ،مةيلع بعر مذددةت ظأتكةندعن كئيعن قعلسذن ،ظىستعدة
باشقا بعر كعشعنعث قةرز صذلعنعث بارلعقعنع ظعقرار قعلغان بولسا ،بذ
ظعككع قةرز ظعضعسع ظذ ظادةم قالدذرذص كةتكةن مال ـ مىلىكتعن ظأزلعرعنعث
نئسعؤعلعرعنع ظالعدذ.
كئسةل يئتعؤاتقان بعر ظادةم دةسلةص ظىستعدة بعر كعشعنعث قةرز صذلعنعث
بارلعقعنع ظعقرار قعلغان ،كئيعن قئشعدا بعر كعشعنعث ظامانةتكة قويذص قويغان
نةرسعسعنعث بارلعقعنع ظعقرار قعلغان بولسا ،بذ هالدعمذ قةرز ظعضعسع بعلةن
ظامانةتنعث ظعضعسع ظذ ظادةم قالدذرذص كةتكةن مال ـ مىلىكتعن ظأزلعرعنعث
نئسعؤعلعرعنع ظالعدذ .ظةمما كئسةل يئتعؤاتقان ظادةم دةسلةص قئشعدا بعر
كعشعنعث ظامانةتكة قويذص قويغان نةرسعسعنعث بارلعقعنع ظعقرار قعلغان،
ظاندعن ظىستعدة بعر كعشعنعث قةرز صذلعنعث بارلعقعنع ظعقرار قعلغان بولسا،
بذ هالدا ظامانةت ظعضعسع ظذ ظادةم قالدذرذص كةتكةن مال ـ مىلىكنع ظئلعشقا
(قةرز ظعضعسعضة قارعغاندا) هةقلعقتذر .حىنكع كئسةل ظادةمنعث ظأزنعث
قئشعدا بعر كعشعنعث ظامانةتكة قويذص قويغان نةرسعسعنعث بارلعقعنع
ظعقرار قعلعشع بعلةن ظذ ظادةمنعث قولعدعكع مال ـ مىلىكنعث هةممعسعنعث
ظذ ظادةمنعث ظأزعضة تةؤة مال ـ مىلىك ظةمةسلعكع بعلعنعدذ .ظاندعن ظذ
ظادةمنعث ظأز ظىستعدة باشقا بعر كعشعنعث قةرز صذلعنعث بارلعقعغا قعلغان
ظعقرارع ظذ ظادةمنعث مال ـ مىلكعضة تةؤة ظةمةس مال ـ مىلىكلةرنع ظأز
ظعحعضة ظالمايدذ.
كئسةل يئتعؤاتقان قةرزدارنعث ظأزعضة قةرزضة كعرعص قالغان
(معراسخورلعرعدعن ظةمةس) يات بعر قةرزداردعن قةرزعنع كةحىرؤئتعشع توغرا
ظةمةس .ظةضةر ظذ قةرزدار ظذ كئسةلنعث معراسخورلعرعدعن بولسا ،كئسةل مةيلع
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قةرزدار بولسذن ،مةيلع قةرزدار بولمعسذن ،كئسةل ظادةمنعث معراسخورلعرعدعن
بولغان قةرزداردعن قةرزعنع كةحىرؤئتعشع ظةسال توغرا ظةمةس .حىنكع (ظذنعثغا
بةزع معراسخورلعرعغا يان باستع) ،دةص تأهمةت حاصلعنعص قئلعشع مذمكعن.
شذنعثدةك يةنة ظذ كئسةلنعث معراسخورلعرعدعن بولغان قةرزداردعن قةرز
صذلعنع ظئلعص باشقا بعرسعضة هاؤالة قعلعص بةرضةنلعكعنع ظعقرار قعلعشمذ
توغرا ظةمةس.
كئسةل يئتعؤاتقان بعر ظادةم ظأزعنعث (مةسعلةن) ظايالع هعندعنعث
ظىستعدة ظالعدعغان هئحقانداق هةققعنعث يوقلذقعغا ؤة هعندعنعث ظىستعدعكع
ظأزعنعث صىتىن قةرزلعرعدعن كعحعؤاتقانلعقعغا ظعقرار قعلغان ،ظاندعن ظذ ظادةم
ظايالع هعندعنع ؤة ظذنعثدعن باشقا بعر نةححة معراسخورلعرعنع ظارقعسعدا
قويذص ظألىص كةتكةن ،هعندعنعث قول ظاستعدا ظذ ظادةمضة تةؤة نذرغذنلعغان
نةرسة ـ كئرةكلةر ؤة ظذنعث بوينعدا ظذ ظادةمنعث قةرز صذللعرع بار بولغان
بولسا ،بذ هالدا ظةضةر ظذ ظادةمنعث باشقا معراسخورلعرع ظذ ظادةمنعث قعلغان
ظعقرارعنع قوبذل قعلمعسا ،ظذ ظادةمنعث قعلغان ظعقرارع توغرا دةص ظئتعبارغا
ظئلعنمايدذ( .يةنع ظذ ظادةمنعث معراسخورلعرع هعندعنعث قول ظاستعدعكع ظذ
ظادةمضة تةؤة نةرسة ـ كئرةكلةرنع ؤة ظذ ظادةمنعث هعندعنعث بوينعدعكع قةرز
صذللعرعنع تةقسعم قعلعشعدذ).
كىنىمعزدة (كئسةل يئتعص تذرذص صذكذنعنعث ظذنداق نةرسعسع بار ،ظعدع
ؤة صاالنعنعث مذنداق نةرسعسع بار ،ظعدع دةص) ظعقرار قعلعدعغان ظادةملةرنعث
كأص قعسمع معراسخورلعرعنع معراستعن مةهرذم قعلعشنع مةقسةت قعلعدذ.
بذنع ظذالردعن كأرىلضةن ناهايعتع ظوحذق صاكعتقا يئقعن هال ـ ظةهؤالالر ؤة
ظاالمةتلةر كأرسعتعص بئرعؤاتعدذ .شذثا هةتتا ظعقرار معراسخوالرنع معراستعن
مةهرذم قعلعش ظىحىن قوللعنعدعغان بعر هئلعضة ظايلعنعص قالماسلعقع ظىحىن،
ظةضةر كئسةل يئتعص تذرذص شذنداق ظعقرار قعلغان ظادةمنعث معراسخورلعرع:
ظذ ظادةمنعث قعلغان ظعقرارع يالغاندذر ،دةص دةؤا قعلسا ،ظذالرنعث دةؤاسعغا
قذالق سئلعنعدذ .ظةضةر معراسخورالر (كئسةل ظادةم ظأزعنعث صذلعنعث يوقلذقعنع
دةص ظعقرار قعلغان) قةرزدارنعث ظىستعدة كئسةل ظادةمنعث صذلعنعث بارلعقعنع
ظعسصاتاليدعغان هأججةت ـ صاكعت كأرسةتسة ،ظذالرنعث كأرسةتكةن هأججةت ـ
(((
صاكعتلعرع قوبذل قعلعنعدذ.
((( «رةددذلمذهتار» 4 ،ـ توم 463 ،ـ بةت.
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معراسخورلعرنعث بعرةرسعنعث ظىستعدة قةرزضة بةرضةن صذلع بار كئسةل
يئتعؤاتقان بعر ظادةمنعث ظذنعثغا :مةن سئنعث ظىستىثدعكع قةرزضة بةرضةن
صذلذمنع ظأتعؤةتتعم ،دةص ظعقرار قعلغان بولسا ،ظذنعث بذ ظعقرارع ظئتعبارغا
ظئلعنمايدذ .ظةضةر كئسةل كعشع ظذ ظادةمضة :سئنعث ظىستىثدة ماثا تةؤة
هئحقانداق نةرسة قالمعدع ،دةص ظعقرار قعلغان ،ظاندعن ظألىص كةتكةن بولسا،
ظذنعث بذ ظعقرارع (اهلل تاظاال بعلةن كئسةل ظادةمنعث ظارعسعدعكع ظاالقعدا
توغرا دةص) ظئتعبارغا ظئلعنمايدذ .ظةمما ظذ ظعقرار ظألىص كةتكةن ظذ ظادةمنعث
هئلعقع قةرزدارنعث ظىستعدة قةرزعنعث يوقلذقعغا هأكىم حعقعرعش ظىحىن
توغرا ،دةص ظئتعبارغا ظئلعنعدذ .ظةضةر باشقا بعر معراسخور< :كئسةل كعشع
ظذ ظادةمضة :سئنعث ظىستىثدة ماثا تةؤة هئحقانداق نةرسة قالمعدع> دةص
يالغان ظعقرار قعلدع ،دةص دةؤا قعلسا ،قةرزداردعن كئسةل ظادةمنعث يالغان
ظعقرار قعلمعغانلعقع هةققعدة قةسةم قعلعش تةلةص قعلعنعدذ.
كئسةل يئتعؤاتقان بعر قعز :مئنعث قولذمدعكع صذكذنع نةرسة دادامنعث
ياكع ظانامنعث نةرسعسع ظعدع ،ظذ نةرسعدة مئنعث هئحقانداق هةققعم يوق
ياكع مةن ظذ نةرسعنع ظأتنعضة ظئلعص تذرغان نةرسة ظعدع ،دةص ظعقرار قعلغان
بولسا ،ظذنعث بذ ظعقرارع توغرا ظعقرار دةص ظئتعبارغا ظئلعنمايدذ .حىنكع ظذ
قعزنعث بعر نةرسعنع ظأزعنعث مىلكع ظعكةنلعكعنع ظعقرار قعلعش (ظذ ظألضةندعن
كئيعن) ظذ نةرسعنعث ظذنعث معراسخورلعرعنعث مىلكع بولعدعغانلعقعنع ظعقرار
قعلعش دئمةكتذر .بعر نةرسعنعث بعر ظادةمنعث مىلكع ظعكةنلعكع ظىحىن
كأرسعتعلعدعغان ظةث ظاخعرقع صاكعت ظذ نةرسعنعث ظذ ظادةمنعث قولعدا
بولذشعدذر .شذنعث ظىحىن ظةضةر هئلعقع قعز :صذكذنع نةرسة دادامنعث ياكع
ظانامنعث نةرسعسع ظعدع ،دةص ظعقرار قعلغان ؤة ظذ نةرسة هةقعقةتتة ظذ
قعزنعث دادعسعنعث ياكع ظانعسعنعث قولعدا تذرذدعغان نةرسة بولسا ،بذ هالدا
ظذ قعزنعث قعلغان ظعقرارعنعث توغرا بولذشعدا شةك يوق بولغان بوالتتع.
كئسةلنعث معراسخورلعرعنعث بعرةرسع هةققعدة قعلغان ظعقرارعنع ،ظةضةر
باشقا معراسخورالر كئسةل ظذ ظادةم هايات حئغعدا توغرا ،دةص قوبذل قعلغان
بولسا ،معراسخورالرنعث ظذ ظادةم ظألىص كةتكةندعن كئيعن يةنة بعر قئتعم
ظذنعث ظعقرارعنع توغرا دةص تةستعقالشقا ظئهتعياج يوقتذر.
ظألىص كئتعدعغان كئسعلعدة يئتعؤاتقان ظادةمنعث ،معراسخورعنعث
ظىستعدعكع قةرز صذلنع معراسخورعنعث ظأزعدعن ياكع معراسخورعغا كئصعل
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بولغان ظادةمدعن ظالغانلعقعنع ظعقرار قعلغان بولسا ،ظذنعث قعلغان ظعقرارع
توغرا ظعقرار ،دةص ظئتعبارغا ظئلعنمايدذ .بذ هةقتة ظةسلع قاظعدة بولسا
تأؤةندعكعدعن ظعبارةتتذر:
ظةضةر كئسةل ظادةم باشقعالرغا قةرزدار بولسعمذ ،ظذ ظادةم (معراسخورع
ظةمةس) يات بعر قةرزداردعن ،بذ قةرزدار كئسةل ظادةمضة ظذ ظادةم ساق ؤاقتعدا
بئرعشكة تئضعشلعك بولغان صذلعنع ظالغانلعقعنع ظعقرار قعلغان بولسا ،ظذنعث
قعلغان بذ ظعقرارع توغرا ظعقرار ،دةص ظئتعبارغا ظئلعنعدذ .قةرزداردعن ظئلعشقا
تئضعشلعك بولغان ظذ صذل مةيلع ساتقان نةرسعنعث صذلعغا ظوخشاش بعرةر
نةرسعنعث بةدعلعضة كةلضةن صذل بولسذن ،مةيلع قةستةن ظألتىرىلىص كةتكةن
بعرةر ظذرذق ـ تذغقعنعنعث قان بةدعلعضة تألةنضةن دعيةتكة ياكع (ظايال
كعشعنعث تويلذقع ظىحىن بئرعلضةن) نةرسة ـ كئرةكلةرضة ظوخشاش بعرةر
نةرسعنعث بةدعلعضة كةلمعضةن صذل بولسذن ،كئسةل ظادةمنعث :مةن ظذنعثدعن
صذلذمنع ظالدعم ،دةص قعلغان ظعقرارع توغرا دةص ظئتعبارغا ظئلعنعدذ.
ظةضةر كئسةل ظادةمنعث قةرزداردعن ظئلعشقا تئضعشلعك بولغان صذلع،
قةرزدارنعث كئسةل ظادةمضة ،ظذ ظادةم ساق ؤاقتعدا ظةمةس كئسةل يئتعؤاتقان
ؤاقتعدا بئرعشكة تئضعشلعك بولذص قالغان صذل بولغان ؤة كئسةل ظادةمنعث
ظىستعدة توغرا سةؤةب بعلةن ظالغان ياكع بعر نةححة ظادةمنعث ضذؤاهحعلعقع
ظاستعدا ظالغان باشقعالرنعث قةرزلعرع بولغان بولسا ،بذ هالدا كئسةل ظادةمنعث
يات بعر قةرزداردعن ساتقان نةرسعنعث صذلعغا ظوخشاش بعرةر نةرسعنعث بةدعلعضة
كةلضةن صذلعنع ظالغانلعقع هةققعدة قعلغان ظعقرارع( ،ظذنعث معراسخورلعرع
ظالدعدا ظئتعبارغا ظئلعنسعمذ ،لئكعن) كئسةل ظادةم ساق ؤاقتعدا قةرز ظالغان
قةرز ظعضعللعرعنعث ظالدعدا ظئتعبارغا ظئلعنمايدذ((( .ظةمما ظذنعث ظذ قةرزداردعن
قةستةن ظألتىرىلىص كةتكةن بعرةر ظذرذق ـ تذغقعنعنعث قان بةدعلعضة تألةنضةن
دعيةتكة ياكع (ظايال كعشعنعث تويلذقع ظىحىن بئرعلضةن) نةرسة ـ كئرةكلةرضة
ظوخشاش بعرةر نةرسعنعث بةدعلعضة كةلمعضةن صذلعنع ظالغانلعقع هةققعدة
قعلغان ظعقرارع هةممة ظادةمنعث ظالدعدا ظئتعبارغا ظئلعنعدذ.
كئسةل يئتعؤاتقان بعر ظادةم بعر نةرسعنع ،ظذنعث باهاسعدعن ظارتذق
باها بعلةن ساتقانلعقعنع ؤة ظذنعث صذلعنع ظالغانلعقعنع ظعقرار قعلسا ،ظذنعث
((( شذثا ظذ ظادةم قالدذرذص كةتكةن مال ـ مىلىكتعن دةسلةص ظذ قةرز ظعضعللعرعنعث قةرزلعرع بئرعلعدذ .ت.
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ظعقرارعغا قذالق سئلعنمايدذ .بذ هالدا ظذ نةرسعنع سئتعص ظالغان ظادةمضة :ظذ
نةرسعنعث صذلعنع قايتا بةرضعن ،ياكع سودعنع بذزغعن ،دةص دئيعلعدذ .بذ ظعمام
ظةبذيىسىفنعث كأز قارعشعدذر .ظةمما ظعمام مذهةممةد« :ظذ نةرسعنع سئتعص
ظالغان ظادةم صذلنع ظذ نةرسعنعث ظةسلعدعكع باهاسع بويعحة بئرعدذ ياكع سودا
ـ سئتعقنع بذزعدذ» دةيدذ.
يئغعص ظئيتقاندا :بعر ظادةمنعث ظأزعنعث معراسخورلعرعنعث بعرةرسع
ظىحىن قعلغان ظىح خعل ظعقرارعدعن باشقا ظعقرارالر توختذتذص قويذلعدذ .ظذ
ظىح خعل ظعقرار بولسا تأؤةندعكعلةردعن ظعبارةتتذر:
 1ـ ظذ ظادةمنعث ،ظأزعنعث قئشعدا بعرةر معراسخورعنعث ظامانةتكة قويذص
قويذلغان نةرسعلعرعنعث بارلعقعغا قعلغان ظعقرارع.
 2ـ بعر ظادةمنعث ،دادامنعث ياكع ظانامنعث ظىستعدة ماثا تةؤة هئحقانداق
نةرسة يوق ،دةص قعلغان ظعقرارع.
 3ـ بعر ظادةمنعث ،بذ نةرسة بولسا دادامنعث ياكع ظانامنعث نةرسعسع
ظعدع .مةن ظذنع ظأتنعضة ظئلعص تذرغان ظعدعم ،دةص قعلغان ظعقرارع.
بذ ظىح خعل ظعقرارنعث توختذتذص قويذلماسلعقع ظىحىن ظعقرار قعلغان
ظادةمدعن ،ظذنعث (معراسخورغا يان باسقانلعقعنع) ظعصادعلةص بئرعدعغان بعرةر
ظاالمةت ؤة هئلة كأرىلمعضةن بولذشع الزعم.
بعز بذ يةردة شذنع بايان قعلعص ظأتىشكة توغرا كئلعدذكع ،بعر ظايال
ظئرعضة زعيان يةتكىزىش ظىحىن ظأزعنعث ظوغلعغا ياكع قئرعندعشعغا قةرزدار
ظعكةنلعكعضة بعر نةححة ظادةمنع ضذؤاهحع قعلعص حاقعرعص كةلضةن ،ياكع
بعر ظادةم باشقا بالعلعرعغا زعيان يةتكىزىش ظىحىن ظأزعنعث (بالعلعرعنعث
ظعحعدعن) بعر بالعسعغا قةرزدار ظعكةنلعكعضة بعر نةححة ظادةمنع ضذؤاهحع
قعلعص حاقعرعص كةلضةن ؤة ظذ ظادةملةر بذنعث هةقعقعتعنع بعلعدعغان بولسا،
ظذالرنعث بذ هةقتة ضذؤاهلعق بةرمةسلعكع الزعم .شذنعثدةك يةنة ظةضةر قازعنعث
(((
بذنعثدعن خةؤعرع بولسا ،قازعنعثمذ بذ هةقتة هأكىم حعقارماسلعقع الزعم.
كئسةل ياتقان ظادةمنعث قعلغان صىتىن تةسةررذصلعرع كىحضة ظعضة.
ظذنعث تةسةررذصلعرع صةقةت ظذ ظادةم ظألىص كئتعص بولغاندعن كئيعن كىحضة
((( «رةددذلمذهتار» 4 ،ـ توم 464 ،ـ بةت.
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ظعضة بولمايدذ .بعر ظادةمنعث بعر مئيتنعث معراسخورع هئسابلعنعشع ،ظذ
ظادةمنعث مئيت كئسةل هالعتعدة يئتعؤئتعص بعر نةرسعنع ظعقرار قعلغان
ؤاقتعدا ظةمةس بةلكع مئيت ظألىص كةتكةن ؤاقتعدا ظذنعث معراسخورلعرعنعث
ظعحعدعن سانعلعشع بعلةن بولعدذ .شذثا بعر ظادةم مةسعلةن قئرعندعشعنعث
ظذنعث ظىستعدة بعر نةرسعسعنعث بارلعقعنع ظعقرار قعلغان ،ظاندعن ظذ
ظادةمنعث بعر ظوغلع بولغان (يةنع ظايالع بعر ظوغذل توغقان) بولسا ،بذ
هالدا ظذ ظادةمنعث قئرعندعشع ظىحىن قعلغان ظعقرارع توغرا ظعقرار ،دةص
هئسابلعنعدذ .حىنكع ظذ ظادةمنعث قئرعندعشع (ضةرحة ظذ ظادةم ظىستعدة
ظذنعث بعر نةرسعسعنعث بارلعقعنع ظعقرار قعلغان ؤاقتعدا ،ظذ ظادةمنعث
معراسخورع هئسابالنسعمذ ،لئكعن كئيعن ظذ ظادةمنعث بعر ظوغلع بولغانلعقع
ظىحىن ظذ ظادةم ظألىص قالغان ؤاقتعدا ظذنعث قئرعندعشع) ظذنعث معراسخورع
هئسابالنمايدذ( .ظذ ظادةمنعث قعلغان ظعقرارع ظأزعنعث معراسخورعغا قعلغان
ظعقرار هئسابالنمايدعغانلعقع ظىحىن ظذنعث قعلغان ظعقرارع توغرا ظعقرار ،دةص
ظئتعبارغا ظئلعنعدذ) .شذنعثدةك يةنة مئيت ظأزعنعث ظىستعدة بعر نةرسعسعنعث
بارلعقعنع ظعقرار قعلغان ظادةم ظأيلةنضةنضة ظوخشاش يئثع بعر سةؤةب بعلةن
مئيتنعث معراسخورلعرعنعث ظعحعضة كعرضةن بولسا ،بذ هالدعمذ مئيتنعث ظذ
ظادةم ظىحىن قعلغان ظعقرارع توغرا ظعقرار ،دةص ظئتعبارغا ظئلعنعدذ((( .شذثا
بعر ظادةم ظىستعدة يات بعر ظايالنعث صذلعنعث بارلعقعغا ظعقرار قعلغان ،ظاندعن
ظذ ظادةم ظذ ظايال بعلةن ظأيلةنضةن بولسا ،ظذنعث قعلغان ظعقرارع توغرا
ظعقرار ،دةص هئسابلعنعدذ .ظةمما بذ ظعقرارغا بعر ظادةمنعث كاصعر بولغانلعق
سةؤةبع بعلةن معراستعن مةهرذم قعلعنغان قئرعندعشع ،ياكع ظوغلع ظىحىن
قعلغان ظعقرارع ظوخشعمايدذ .بعر ظادةم ظىستعدة ،كاصعر بولغانلعق سةؤةبع
بعلةن ياكع ظذ ظادةمنعث ظوغلع هايات بولغانلعق سةؤةبع بعلةن معراستعن
مةهرذم قعلعنغان قئرعندعشعنعث صذلعنعث بارلعقعغا ظعقرار قعلغان ،ظاندعن
قئرعندعشعنعث ظعسالمغا كعرعشع ياكع ظذ ظادةمنعث ظوغلعنعث ظألىص كئتعشع
سةؤةبع بعلةن ظذنعث قئرعندعشعنعث ظىستعدعكع معراستعن مةهرذملذق
حةكلعمعسع كأتىرىلىص كئتعص ظذ قئرعنداش ظذ ظادةمنعث معراسخورلعرعنعث
((( مةسعلةن :كئسةل يئتعؤاتقان بعر ظادةم ظأزعنعث ظىستعدة بعر ظايالنعث صذلعنعث بارلعقعنع ظعقرار قعلغان ،ظاندعن ظذ ظادةم ظذ ظايال
بعلةن ظأيلةنضةن سةؤةب بعلةن ظايال ظذ ظادةم ظألضةن ؤاقتعدا ،ظذ ظادةمنعث معراسخورلعرعنعث قاتارعغا كعرضةن بولسا ،بذ هالدعمذ ظذ
ظادةمنعث ظذ ظايال هةققعدة قعلغان ظعقرارع كىحضة ظعضة .ظذ ظادةم ظأزعنعث معراسخورعغا ظعقرار قعلغان هئسابالنمايدذ .حىنكع ظذ ظايالنعث
ظذنعث معراسخورعنعث قاتارعدعن هئسابلعنعشع يئثع بعر سةؤةب بعلةن بولغاندذر .ت.
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قاتارعغا كعرضةن بولسا ،بذ هالدا ظذ ظادةمنعث ظأز قئرعندعشع ظىحىن قعلغان
ظعقرارع توغرا ظعقرار ،دةص ظئتعبارغا ظئلعنمايدذ .حىنكع ظذ قئرعنداشنعث
كئيعن ظذ ظادةمنعث معراسخورلعرعنعث ظعحعضة كعرعشع يئثع بعر سةؤةب
بعلةن ظةمةس بذرذنقع كذنا سةؤةب بعلةندذر .يذقعرعدا بايان قعلعص ظأتىلضةن
ظعقرارغا يةنة بعر ظادةم كئسةل ؤاقتعدا بعر ظايالغا سوؤغا ـ ساالم بةرضةن
ؤة ظذنعثغا (ظألىص كةتكةندعن كئيعن مال ـ مىلىك بئرعشكة) ؤةسعيةت
قعلغان ،ظاندعن ظذ ظايال بعلةن توي قعلغان ظعشنعث ظةهؤالعمذ ظوخشعمايدذ.
مةسعلةن :بعر ظادةم كئسةل يئتعؤئتعص بعر ظايالغا سوؤغا ـ ساالم بةرضةن ؤة
ظذنعثغا (ظألىص كةتكةندعن كئيعن مال ـ مىلىك بئرعشكة) ؤةسعيةت قعلغان،
ظاندعن ظذ ظايال بعلةن ظأيلةنضةن بولسا ،بذ هالدا ظذ ظادةمنعث ظذ ظايالغا
مال ـ مىلىك بئرعش هةققعدة قعلغان ؤةسعيعتع ظئتعبارغا ظئلعنمايدذ .حىنكع
ظذ ظايال ظأزع ظىحىن ؤةسعيةت قعلعنغان مال ـ مىلىككة ؤةسعيةت قعلغذحع
ظادةم ظألىص كئتعص بولغاندعن كئيعن ظعضة بولعدذ .بذ هالدا ظذ ظايال ظذ
ظادةمنعث معراسخورلعرعنعث قاتارعدعن هئسابلعنعدذ( .شذثا ظذ ظايال ظىحىن
قعلعنغان ؤةسعيةت توغرا ،دةص ظئتعبارغا ظئلعنمايدذ .حىنكع بعر ظادةمنعث
ظأز معراسخورعغا ؤةسعيةت قعلعشع توغرا ظةمةس).
بعر ظادةم كئسةل يئتعؤئتعص تذرذص ظىح تاالق قعلعؤاتقان ظايالعنعث ظأزعنعث
ظىستعدة قةرز صذلعنعث بارلعقعنع ظعقرار قعلغان بولسا ،ظذ ظايالغا بئرعلعدعغان
صذل (ظةسلعدة ظذ ظايالغا تئضعدعغان) معراسنعث معقدارعدعن ؤة ظذ ظادةم
(مذنحعلعك صذلع ،بار دةص) ظعقرار قعلغان معقداردعن ظاز بولعدذ .ظذ ظايالغا
بذ صذل معراس يولع بعلةن ظةمةس ظعقرار يولع بعلةن بئرعلعدذ .بذ ،ظةضةر ظذ
ظايالنعث ظعددعتع تئخع حعقعص بولمعغان ؤة ظذ ظايال ظئرعدعن تالعقعنع ظأزع
سوراص ظايرعلعص كةتكةن بولسا ،ظةهؤال شذنداق بولعدذ .ظةمما ظذ ظايالنعث
ظعددعتع حعقعص كئتعص بولغان بولسا ،بذ هالدا ظذ ظادةمضة ،ظذ ظادةم ظذ ظايالغا
يان باستع ،دةص بعرةر تأهمةت حاصالشنعث ظئهتعمالع قالمعغانلعقع ظىحىن ظذ
ظادةم قانحعلعق صذلغا ظعقرار بولغان بولسا ،ظذ ظايالغا شذ صذل بئرعلعدذ .ظةضةر
ظةر ظذ ظايالنع (ظذ ظايال ظةردعن تالعقعنع سورمعسعمذ) تاالق قعلعؤاتقان بولسا،
ظذ ظايال ظةردعن معراس ظىحىن ظذ ظايالغا تةقسعم قعلعنعدعغان صذل قانحعلعق
دةرعجعدة بولسا بولسذن ،ظذ صذلنعث هةممعسعنع ظالعدذ ؤة بذ هالدا ظةرنعث
ظذ ظايال ظىحىن قعلغان ظعقرارع ظئتعبارغا ظئلعنمايدذ .حىنكع ظذ ظايال ظذ
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ظةرنعث معراسخورلعرعنعث بعرعدذر .حىنكع ظةرنعث (ظايال ظذنعثدعن تالعقعنع
سورمعسعمذ ظةرنعث ظذنع تاالق قعلعؤئتعشع) ظذنعثغا معراس بئرعشتعن
قئحعشنع مةقسةت قعلغانلعق هئسابلعنعدذ( .بذ هالدا ظذنعث مةقسعتعضة
(((
قارشع هالدا ظذ ظايالغا معراس بئرعلعدذ).
بعر ظادةم بعر كعشعنعث ظأزعنعث قئرعندعشع ،تاغعسع ،حوث دادعسع
ؤة نةؤرعسع ظعكةنلعكعضة ظوخشاش ظذ كعشع بعلةن ظأزعنعث ظارعسعدا بعر
تذغقانحعلعقنعث بارلعقعنع ظعقرار قعلغان بولسا ،ظذنعث بذ ظعقرارع صةقةت
ظعقرار قعلغذحع ظادةمنعث ظأزعضعال حةكلعنعص قالعدذ ؤة ظذ كعشعنع ظعقرارنعث
ظعحعضة قاتالمايدذ(((() .لئكعن ظعقرار قعلغان ظادةم ظةضةر ظعقرار قعلعش بعلةن
بعرضة ظذ كعشع بعلةن ظأزعنعث ظارعسعدا تذغقانحعلعقنعث بارلعقعغا بعرةر
صاكعت كأرسةتسة ،بذ هالدا ظذ ظادةمنعث ظعقرارع ظذ كعشع هةققعدعمذ كىحضة
ظعضة بولعدذ .ظذ ظعقرار ظعقرار قعلغذحع ظادةمنعث ظأزع ظىحىن كىحضة ظعضة.
شذثا بعر كعشعنع كأرسعتعص تذرذص مةسعلةن بذ مئنعث قئرعندعشعم ،دةص
ظعقرار قعلغان ظادةمضة ،ظةضةر ظذ كعشعمذ ظذ ظادةمنعث ظأزعنعث قئرعندعشع
ظعكةنلعكعضة ظعقرار قعلسا ،ظذ ظادةمنعث ظذ كعشعنعث تةمعناتعنع بئرعشع ؤة
ظذ كعشعضة ظعضعدارحعلعق قعلعشع الزعمدذر .شذنعثدةك يةنة ظذ كعشع ظةضةر
ظعقرار قعلغان ظادةمنعث مةيلع يئقعن بولسذن ،مةيلع يعراق بولسذن ،هئحبعر
معراسخورع بولمعسا ،ظذ ظادةمدعن معراس ظالعدذ .ظةضةر ظعقرار قعلغان ظادةمدعن
معراس ظالعدعغان بعرةر كعشع بولذص قالسا ،ظذ كعشع ظذ ظادةمدعن معراس
ظااللمايدذ .حىنكع ظذ كعشعنعث ظذ ظادةم بعلةن قئرعنداش ظعكةنلعكع ظئنعق
ظعسصاتالنمعدع .شذثا ظذ كعشع معراسنع ظذ ظادةمنعث معراسخورلذقع ظئنعق
بولغان ظادةم بعلةن تالعشالمايدذ .ظذ ظادةمنعث يعراق بولسعمذ معراسخورع
معراس ظئلعشقا ظذ كعشعضة قارعغاندا بةك هةقلعقتذر .شذثا بعر ظادةم بعر
كعشعنع كأرسعتعص تذرذص ظذ مئنعث قئرعندعشعم ،دةص ظعقرار قعلغان ،ظاندعن
ظذ ظادةم ظألىص كةتكةن ؤة ظذ ظادةمنعث (يعراق معراسخورلعرعدعن بولغان)
دادا تةرةصعدعن ياكع ظانا تةرعصعدعن بعر هامما ظاحعسع هايات بولغان بولسا،
((( <ظةددذررذلمذختار> 4 ،ـ توم 465 ،ـ بةت.
((( يةنع سةمةد ماخمذتنعث ظأزعنعث نةؤرعسع ظعكةنلعكعضة ظعقرار قعلغان بولسا ،سةمةد ماخمذتنعث حوث دادعسع هئسابلعنعدذ .شذثا
سةمةدضة ماخمذتنعث تةمعناتعنع بئرعش الزعم بولعدذ .ظةمما ماخمذت سةمةدنعث نةؤرعسع هئسابالنمايدذ .شذثا ماخمذتنعث سةمةدنع
بذ مئنعث حوث دادام ظعكةن ،دةص بئقعشع الزعم ظةمةس .حىنكع ظعقرار صةقةت ظعقرار قعلغذحع ظادةمنعث ظأزعضعال حةكلعنعص قالعدعغان
صاكعتتذر .ت.

338

ئىسالم دىنىدىكى قازىيلىق تۈزۈملىرىنىڭ بايانى

ظذ ظادةمنعث معراسع ظذ كعشعضة ظةمةس ظذ ظادةمنعث هامما ظاحعسعغا
بئرعلعدذ .حىنكع ظذ كعشعنعث ظذ ظادةمنعث قئرعندعشع ظعكةنلعكع ظئنعق
ظعسصاتالنمعدع.
دادعسع ظألىص قالغان بعر ظادةم بعر كعشعنعث ظأزعنعث قئرعندعشع
ظعكةنلعكعنع ظعقرار قعلسا ،ظذ كعشع ظذ ظادةمنعث دادعسعدعن ظذ ظادةمضة
تةقسعم بولغان معراسنعث يئرعمعضة شئرعك بولعدذ .لئكعن بذ ظعقرار بعلةن ظذ
كعشعنعث ظذ ظادةم بعلةن ظذرذق ـ تذغقانلعقع ظعسصاتالنمايدذ .حىنكع ظعقرار
بعز يذقعرعدا بايان قعلعص ظأتكعنعمعزدةك صةقةت ظعقرار قعلغذحع ظادةمنعث
ظأزعضعال حةكلعنعص قالعدعغان صاكعتتذر.
س :بعر ظادةم بعر بالعنعث ظأزعنعث ظألىص كةتكةن قئرعندعشعنعث بالعسع
ظعكةنلعكعضة ظعقرار قعلغان بولسا ،ظذنعث قعلغان ظعقرارع توغرا ظعقرار ،دةص
ظئتعبارغا ظئلعنامدذ؟
ج :بذ سذظالغا بئرعلعدعغان جاؤابنعث تةصسعيالتع تأؤةندعكعدةكتذر:
ظألىص كةتكةن قئرعندعشعدعن معراس ظئلعشقا تئضعشلعك بولغان بعر ظادةم
بعر بالعنعث قئرعندعشعنعث بالعسع ظعكةنلعكعضة ظعقرار قعلغان بولسا ،ظذ باال
ظألىص كةتكةن ظذ ظادةمنعث بالعسع بولذ ص هئسابلعنعدذ ،لئكعن ظذ باال ظألىص
كةتكةن ظذ ظادةمدعن معراس ظااللمايدذ .حىنكع ظذ باال ظةضةر ظألىص كةتكةن ظذ
ظادةمدعن معراس ظالعدعغان معراسخور بولسا ،ظذ باال (ظذنعث قئرعندعشعنعث
بالعسع ظعكةنلعكعنع ظعقرار قعلغان) هئلعقع ظادةمنع معراستعن مةهرذم قعلعدذ.
شذنعث بعلةن ظذ ظادةم ظألىص كةتكةن ظادةمنعث معراس ظئلعشقا تئضعشلعك
معراسخورلعرعدعن بواللمايدذ .شذثا هةتتا ظذ بالعنعث ظألىص كةتكةن ظادةمنعث
بالعسع ظعكةنلعكع ظعسصاتلعنعص ظعقرار قعلغان ظادةمنع معراستعن مةهرذم
قعلمعسذن ،دةص ظذ ظادةمنعث ظعقرارع قوبذل قعلعنمايدذ .حىنكع ظذ بالعنعث
معراسخورلذقعنع ظعسصاتالش ظعقرار قعلغان ظادةمنع معراستعن مةهرذم قويعدذ.
معراسخورلذقع ظئنعق بولغان ظعقرار قعلغذحعنع معراسخورلذقتعن مةهرذم
قعلعدعغان هةر قانداق ظعش تىصتعن قوبذل قعلعنمايدذ( .بذ شةرعظةتنعث
قانذنعنعث كأز قارعشعدذر) ،لئكعن ظعقرار قعلغان ظادةم ظةضةر ظذ بالعنعث
هةقعقةتةن ظألىص كةتكةن قئرعندعشعنعث بالعسع ظعكةنلعكعنع ظئنعق بعلسة،
ظذ ظادةمنعث ظألىص كةتكةن قئرعندعشعدعن ظالغان معراسالرنع ظذ بالعغا بئرعشع
الزعم.
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بعر كعشعنعث ظىستعدة  100سوم قةرز صذلع بار ،بعر ظادةم ظارقعسعدا
ظعككع ظوغذلنع تاشالص قويذص ظألىص كةتكةن ،ظعككع ظوغذلنعث بعرع
دادعسعنعث ظذ كعشعدعن  50سوم صذل ظالغانلعقعنع ظعقرار قعلغان بولسا ،بذ
هالدا ظعقرار قعلغذحعغا ظذ  100سوم قةرزدعن بعر نةرسة تةضمةيدذ .حىنكع
ظذنعث ظعقرار قعلعشع بعلةن ظذنعث ظذ قةرزدعكع نئسعؤعسع تأضةيدذ .يةنة
بعر ظوغذلنع دادعسعنعث ظذ كعشعدعن  50سوم صذل ظالغانلعقعدعن ظأزعنعث
خةؤعرعنعث يوقلعقع هةققعدة قةسةم قعلدذرذص بولغاندعن كئيعن ظذنعثغا 50
سوم صذل بئرعلعدذ .ظةضةر ظذ ظوغذل قةسةم ظئحعشتعن باش تارتسا ،ظذ  50سوم
صذلغا يةنة بعر ظوغذلمذ شئرعك بولعدذ.
شذنعثدةك يةنة بعر ظادةمنعث ظىستعدة  100سذم قةرز صذلع بار بعر كعشع
ظارقعسعدا ظعككع ظوغذلنع تاشالص قويذص ظألىص كةتكةن ،ظعككع ظوغذلنعث بعرع
دادعسعنعث ظذ ظادةمدعن صذلنعث هةممعسعنع ظالغانلعقعنع ظعقرار قعلغان ،يةنة
بعر ظوغذل بذ ظعقرارغا ظعنكار قعلغان بولسا ،ظعنكار قعلغان ظوغذل دادعسعنعث
صذلنعث هةممعسعنع ظذ ظادةمدعن ظالغانلعقعنع ظأزعنعث بعلمةيدعغانلعقع هةققعدة
قةسةم قعلعشقا بذيرذلعدذ .ظةضةر ظذ ظوغذل قةسةم قعلعشتعن باش تارتسا،
قةرزدار قةرزدعن ظادا ـ جذدا بولعدذ .ظةضةر ظذ ظوغذل قةسةم قعلسا ،ظذنعثغا 50
سوم صذل بئرعلعدذ .لئكعن بذ مةسعلعدة ظذ ظوغذل قةسةمنع ظأزعنعث هةققع
ظىحىن قعلعدذ .ظةمما ظذ ظوغذل ظعلضعرعدعكع مةسعلعدة قةسةمنع ظأزعنعث
هةققع ظىحىن قعلمايتتع( .يةنع ظذ ظوغذل قةسةم قعلمعسعمذ ظذنعثغا  50سذم
صذلدعن بعر نةرسة تعضةتتع) .حىنكع ظذنعث هةققع ظذنعث (دادام قةرزداردعن
 50سوم صذل ظالغان ،دةص ظعقرار قعلغان) قئرعندعشع تةرعصعدعن ظعسصاتالنغان
ظعدع( .يةنع ظذ ،دادعسعنعث صةقةت  50سوم صذلنع ظالغانلعقعنع ظعقرار قعلدع.
ظذنداق بولغان ظعكةن قةرزدارنعث ظىستعدة  50سوم صذلنعث بارلعقع ظذ ظوغذل
تةرعصعدعن ظعسصاتالنغان بولعدذ) .شذثا (قةرزدارنعث ظىستعدة صذلنعث بارلعقعنع
ظعسصاتالص) ظذنعث قةسةم قعلعشعغا ظئهتعياج يوق .ظةمما ظعككعنحع مةسعلعدة
ظوغذلنعث بعرع ،دادعسعنعث صذلنعث هةممعسعنع ظئلعص بولغانلعقعنع ظعقرار
قعلدع .يةنة بعر ظوغذلنعث ظذ صذلنعث يئرعمعنع ظئلعش ظىحىن قةسةم قعلعشعغا
توغرا كئلعدذ .حىنكع ظذ ظوغذل ظةضةر قةسةم قعلمعسا ،ظذنعثغا هئحنةرسة
(((
تةضمةيدذ .شذثا ظذ قةسةم قعلعشقا بذيرذلعدذ.
((( «رةددذلمذهتار» 4 ،ـ توم 467 ،ـ بةت.
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خعلمذ خعل مةسعلعلةر
● بعر ظايال ،ظأزعنعث ظىستعدة بعر ظادةمنعث قةرز صذلعنعث بارلعقعنع
ظعقرار قعلغان ،ظاندعن ظذ ظايالنعث ظئرع ظذ ظايالنعث قعلغان ظعقرارعنع
ظعنكار قعلغان بولسا ،ظذ ظايالنعث قعلغان ظعقرارع ظذنعث ظئرعضة تةؤة هةق
ـ هوقذقتعمذ توغرا ،دةص ظئتعبارغا ظئلعنعدذ .بذ ظعمام ظةبذهةنعفة (اهلل تةظاال
ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!) نعث كأز قارعشعدذر .شذنعث ظىحىن قةرز ظعضعسعنعث
ظةضةر ظايالنعث ظئرع زةرةر كأرسعمذ (ظايال صذلنع بةرمعسة) ظايالنع تىرمعضة
تاشالتقذزذش هةققع بار .بعز يذقعرعدا ظعقرار ،باشقا ظادةمضة ظةمةس صةقةت ظعقرار
قعلغذحعنعث ظأزعضعال حةكلعنعص قالعدعغان بعر صاكعتتذر ،دةص بايان قعلعص
ظأتتذق .ظعقرار بعر نةححة مةسعلعدعن باشقا مةسعلعلةردة ظعقرار قعلغذحعنعث
ظأزعضعال حةكلعنعص قالعدعغان صاكعتتذر .يةنع بعر نةححة مةسعلعلةردة ظعقرار
قعلغانلعقنعث زعيعنع باشقا ظادةمضعمذ يئتعص قالعدذ .ظايالنعث ظأزعنعث باشقا
بعرسعضة قةرزدار ظعكةنلعكعنع ظعقرار قعلغان ،ظةضةر ظذ ظايال صذلنع تألةص
بئرةلمعسة ،ظايالنعث ظئرع زةرةر كأرسعمذ قةرز ظعضعسعنعث ظذ ظايالنع تىرمعضة
تاشالتقذزذش مةسعلعسع مةزكذر مةسعلعلةرنعث قاتارعدعندذر .ظةمما ظعمام
ظةبذيىسىف بعلةن ظعمام مذهةممةدنعث كأز قارعشعدا ،ظذ ظايالنعث ظعقرارع
ظايالنعث ظئرعضة تةؤة هةق ـ هوقذقالردا توغرا دةص ظئتعبارغا ظئلعنمايدذ .شذثا
(ظايال تىرمعضة تاشالنسا ،ظةر زةرةر كأرىدعغانلعقع ظىحىن) ظايال تىرمعضة
تاشالنمايدذ ؤة ظذنع تىرمعضة تاشالش الزعم بولمايدذ.
<ظةددذررذلمذختار> دئضةن ظةسةرنعث ظاصتورع مذنداق دةيدذ« :بذ
هةقتة بئرعلعدعغان صةتعؤادا ؤة حعقعرعلعدعغان هأكىمدة ظذ ظعككع ظعمامنعث
سأزعضة تايعنعش الزعم .حىنكع كأصىنحة ؤاقعتتا ،ظايالنعث دادعسع ظذ ظايالنع
(ظىستعدعكع قةرزنع بعرةلمعدع ،دئضةن باهانة بعلةن) قئشعدا تذتذؤئلعص
ظئرعنعث ظذ ظايال بعلةن بعر يةردة بولذشعغا توسالغذ بولذش ظىحىن ظذ ظايالغا:
مئنعث دادامغا ياكع بةزع ظذرذق ـ تذغقانلعرعمغا قةرزعم بار ظعدع ،دةص
ظعقرار قعلعشنع ظأضعتعدذ .مةن قازعيلعق قعلغان ؤاقتعمدا بذنداق ظعشالرغا
بعر نةححة قئتعم دذح كةلضةن ظعدعم( .شذثا ظذ ظعككع ظعمامنعث دئضعنعدةك
ظةضةر ظايال ظىستعدة باشقعالرنعث قةرزعنعث بارلعقعنع ظعقرار قعلعص ظذنع
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بئرةلمعضةن تةقدعردعمذ ظذنع تىرمعضة سذالتتذرؤئتعشقا بولمايدذ)».

(((

● بعر نةرسعسعنع ظعجارعضة قويذص جان ساقاليدعغان ظادةم ،ظىستعدة بعر
كعشعنعث قةرزعنعث بارلعقعنع ظعقرار قعلغان ؤة ظذ ظادةم ظعجارعضة قويغان
شذ نةرسعسعنع ساتمعسا قةرز صذلنع بئرةلمةيدعغان هالةتتة بولغان بولسا،
ظذ نةرسعنع ظعجارعضة ظالغذحع زةرةر كأرضةن تةقدعردعمذ ظذ ظادةمنعث ظذ
نةرسعنع سئتعشع الزعم.
● دادعسعنعث كعم ظعكةنلعكع ظئنعق بولمعغان بعر ظايال ظأزعنعث،
ظئرعنعث دادعسعنعث قعزع ظعكةنلعكعنع (يةنع ظأزعنعث ،ظئرعنعث هةمشعرعسع
ظعكةنلعكعنع) ظعقرار قعلغان ؤة ظذ ظايالنعث ظئرعنعث دادعسع ظذ ظايالنعث
قعلغان ظعقرارعنع تةستعقلعغان بولسا ،ظايال بعلةن ظذنعث ظئرعنعث ظارعسعدعكع
نعكاه بذزذلذص كئتعدذ .ظةمما ظذ ظايال ظأزعنعث ظعسالمدعن يئنعؤالغانلعقعنع
ظعقرار قعلغان بولسا ،بذ هالدا ظذنعث بعلةن ظذنعث ظئرعنعث ظارعسعدعكع
نعكاه بذزذلذص كةتمةيدذ.
● قئرعندعشع بار بعر ظادةم ،بعر بالعنع بذ باال مئنعث سئتعؤاتقان
حأرةمدعن بولغان باال ،دةص دةؤا قعلغان بولسا ،ظذ باال ظذ ظادةمنعث بالعسع
هئسابلعنعدذ .ظذ باال ظذنعث ظادةمنعث بالعسع هئسابالنغانلعقع ظىحىن ظذ
ظادةمنعث قئرعندعشع ظذ ظادةمدعن معراس ظئلعشتعن مةهرذم قعلعنعدذ .حىنكع
(بعر ظادةمنعث بالعسع ظذ ظادةمدعن ظذ ظادةمنعث قئرعنداشلعرعنعث معراس
ظئلعشلعرعغا توسالغذ بولعدذ).
● بعر ظادةم ظعككعنحع بعر ظادةمضة :سئنعث ظىستىثدة مئنعث  1000سوم
صذلذم بار ،دئضةن ،ظعككعنحع ظادةم ظذنعثغا :توغرعدذر ياكع هةقتذر ياكع
حوقذمدذر ياكع هةقتذر ،هةقتذر ياكع توغرعدذر ،توغرعدذر ياكع ياخشعلعق
هةقتذر ياكع هةق ياخشعلعقتذر ،دئضةن جاؤابالر بعلةن جاؤاب بةرضةن بولسا،
ظذنعث بذنداق جاؤابالر بعلةن جاؤاب بئرعشع (ظأزعنعث ظىستعدة ظذنعث 1000
سوم صذلعنعث بارلعقعغا) قعلغان ظعقرارعدذر .ظةضةر ظذ ظادةم ظذنعثغا :هةق
هةقتذر ياكع توغرا توغرعدذر ياكع حوقذم حوقذمدذر ،دئضةن جاؤابالر بعلةن
جاؤاب بةرضةن بولسا ،ظذنعث بذ جاؤابلعرع ظعقرار قعلغانلعق هئسابالنمايدذ.
حىنكع ظذنعث< :هةق هةقتذر ياكع توغرا توغرعدذر ياكع حوقذم حوقذمدذر>
((( <ظةددذررذلمذختار> 4 ،ـ توم 468 ،ـ بةت.
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دئضةن سأزلعرع بعر ظادةمنعث دئضةن سأزعضة بةرضةن جاؤاب بولماستعن
ظةكسعحة ظايرعم بعر جىملة هئسابلعنعدذ .ظةمما باشتعكع جاؤابالر بذنعثغا
ظوخشعمايدذ .حىنكع ظذالر ظايرعم بعر جىملة بواللمايدذ .شذثا ظذ سأزلةر
(سئنعث ظىستىثدة مئنعث  1000سوم صذلذم بار دئضةن) ظادةمنعث سأزعضة
جاؤاب بوالاليدذ .مةزكذر جاؤابالر ،ظذ ظادةمضة خذددع سةن هةق بعر ظعشنع
دةؤا قعلعؤاتعسةن ،دئضةن سأزنعث ظورنعدعدذر.
● بعر خذجايعن حأرعسعضة :هةي ظوغرع! هةي زعناخذر! هةي ساراث! هةي
قاحقذن! دئضةن ،ياكع بذ ظوغرع صذكذنع ـ صذكذنع ظعشالرنع قعلعصتذ ،دئضةن ؤة
ظذنع ساتقان بولسا ،ظذ حأرة ظذنع سئتعؤالغان ظادةمنعث قولعغا ظأتكةندعن
كئيعن ظذ حأرعدة مةزكذر ظعشالرنعث بعرةرسع كأرىلضةن بولسا ،ظذ حأرة
ظذنعثدا كأرىلضةن ظذ ظعشنعث سةؤةبع بعلةن بذرذنقع خذجايعنعغا قايتذرذص
بئرعلمةيدذ .حىنكع بذرذنقع خذجايعننعث ظذ حأرعضة شذ سأزلةرنع قعلعشع،
ظذنعث شذنداق حأرة ظعكةنلعكعنع خةؤةر بئرعش ظةمةس صةقةت ظذنع حاقعرعش
ياكع ظذنع تعلالش ظىحىندذر .حاقعرعش دئضةن حاقعرعلماقحع بولغان ظادةمدة
حاقعرعش ظىحىن ظعشلعتعلضةن سأزلةرنعث هةممعسع تئصعلعدعغانلعقعنع خةؤةر
بئرعش ظةمةس ظذنعثغا ظذنعث حاقعرغان ظادةمنعث يئنعغا كئلعشعنعث الزعم
ظعكةنلعكعنع بعلدىرىص قويذش دئضةنلعكتذر .ظةمما بعر خذجايعن :بذ ظوغرع
حأرعدذر ياكع بذ قاحقذن حأرعدذر ،ياكع بذ ساراث حأرعدذر ،دئضةن ظاندعن
ظذنع ساتقان ،ظذنع سئتعص ظالغان ظادةم ظذ حأرعنعث شذنداق ظعكةنلعكعنع
بعلمعضةن ؤة كئيعن بعلضةن بولسا ،بذ هالدا ظةضةر ظذ حأرعدة شذ ظعشالرنعث
بعرةرسع كأرىلسة ،سئتعص ظالغذحع ظذنع بذرذنقع خذجاينعغا قايتذرذص بئرعدذ.
شذنعثدةك يةنة بعر ظادةم ظايالعغا :هةي تاالق بولذص كةتكعنع! ياكع بذ تاالق
بولذص كةتكعنع ماؤذ ـ ماؤذ ظعشالرنع قعلعصتذ ،دئضةن بولسا ،ظذ ظايال تاالق
بولذص كئتعدذ .حىنكع ظذ ظادةم نئمة ظىحىن ظايالعنع شذنداق دئضةنلعكعنع
ظعسصاتلعيااليدذ .شذثا هةتتا ظذ ظادةمنعث ،دئضةن سأزعدة راست سأزلعضةن
بولذشع ظىحىن ظذنعث دئضةن سأزلعرعضة ظعجابعي تةرةصتعن قارعلعدذ( .يةنع ظذ
ظادةمنعث ظايالعغا شذنداق دئيعشع بعلةن ظايالع تاالق بولذص كئتعدذ).
● ظأزعنعث زعنا قعلغانلعقعنع ؤة ظوغرعلذق قعلغانلعقعنع ظعقرار قعلغان
مةست ظادةمضة ،جازا ظذنعثغا مةست هالعتعدة تذرغذزذص بئرعلمةيدذ .حىنكع ظذ
مةستلعكعدعن يئشعلعص قعلغان ظعقرارعدعن يئنعؤالسا ،ظذنعث قعلغان ظعقرارع
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بعكار بولذص كئتعدذ .لئكعن ظذ مةست ظوغرعالنغان نةرسعنع تألةص بئرعدذ.
ظةمما ظذ مةست ظأزعنعث بعر ظادةمضة بوهتان حاصلعغانلعقعنع ياكع ظادةم
ظألتىرؤاتقانلعقعنع ظعقرار قعلغان بولسا ،جازا ظذنعثغا مةست هالعتعدة بولسعمذ
بئرعلعدذ .حىنكع ظذنعثغا بئرعلعدعغان جازانع كئحعكتىرىشنعث هئحقانداق
صايدعسع يوق .حىنكع ظذ مةست ظأزعنعث بوهتان حاصلعغانلعقعنع ياكع ظادةم
ظألتىرؤاتقانلعقعنع ظعقرار قعلعص بولذص كئيعن ظذنعثدعن يئنعؤااللمايدذ .حىنكع
بذ ظعككع ظعش بةندعلةرنعث هةق ـ هوقذقلعرعنعث قاتارعندذر .شذثا ظذنعث
قعلغان بذ ظعقرارع خذددع ظىستعدة بعرسعنعث صذلعنعث بارلعقع ،ظايالعنع
تاالق قعلعؤاتلعقع ؤة قذلعنع ظازات قعلعؤاتقانلعقع توغرعسعدا قعلغان ظعقرارعغا
ظوخشذشذص قالعدذ (يةنع بذ ظعشالر توغرعسعدا ظعقرار قعلغان ظادةممذ قعلغان
ظعقرارعدعن يئنعؤااللمايتتع ،شذنعثدةك ظأزعنعث بوهتان حاصلعغانلعقعنع
ياكع ظادةم ظألتىرؤاتقانلعقعنع ظعقرار قعلغان مةستمذ قعلغان ظعقرارعدعن
يئنعؤااللمايدذ)< .معظراجذددعراية> دئضةن كعتابنعث ظاصتورع« :ظةضةر بعر
ظادةم ظأزعنعث مةست هالعتعدة تذرذص زعنا قعلغانلعقعنع ياكع ظوغرعلذق
قعلغانلعقعنع ظعقرار قعلغان بولسا ،ظذ مةستلعكعدعن يئشعلضةندعن كئيعن
ظذنعثغا جازا بئرعلعدذ .ظةمما ظذ ظأزعنعث زعنا قعلغانلعقعنع ؤة ظوغرعلذق
قعلغانلعقعنع مةست هالعتعدة تذرذص ظعقرار قعلغان بولسا ،ظذنعثغا جازا
بئرعلمةيدذ» دئدع.
ظةضةر بعر ظادةم ،هاراقنع ظذنعثغا مةجبذرالص ظعحعرىلضعنعضة ظوخشاش
يولالر بعلةن مةست قعلعنغان ،ظاندعن ظذ ظادةم (مةست هالعتعدة تذرذص)
بعر نةرسعضة ظعقرار قعلغان بولسا ،بذ هالدا ظذنعث ظعقرارع (قانداق نةرسة
ظىستعدة بولسا بولسذن) ظئتعبارغا ظئلعنمايدذ .ظذ ،بذ هالدا خذددع هذشسعز
هالعتعدة تذرذص ظعقرار قعلغان ظادةمضة ظوخشاش( .يةنع هذشسعز هالعتعدة
تذرذص بعر نةرسعضة ظعقرار قعلغان ظادةمنعث ظعقرارع ظئتعبارغا ظئلعنمايتتع،
(((
شذنعثدةك ظذ مةستنعثمذ ظعقرارع ظئتعبارغا ظئلعنمايدذ).
● بعر ظادةم ظأزعنعث ظىستعدة بعر ظادةمنعث صذلعنعث بارلعقعغا ظعقرار
قعلغان ،صذلنعث ظعضعسع ظذ ظادةمنعث ظعقرارعنع ظعنكار قعلغان بولسا ،ظذنعث
قعلغان ظعقرارع ظئتعبارغا ظئلعنمايدذ .حىنكع بعر ظادةمنعث ظعقرارع ظالتة
تىرلىك مةسعلعدعن باشقا مةسعلعلةردة قارشع تةرةصتعكع ظادةمنعث ظعنكار
((( <ظةددذررذلمذختار> 4 ،ـ توم 469 ،ـ بةت.
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قعلعشع ؤة رةت قعلعشع بعلةن ظئتعبارغا ظئلعنمايدذ .ظذ ظالتة تىرلىك مةسعلة
بولسا ،تأؤةندعكعلةردعن ظعبارةتتذر:
 1ـ قذلعنع ظازات قعلعؤاتقانلعقعنع ظعقرار قعلعش .مةسعلةن :بعر ظادةم
قولعدعكع بعر قذلنع ظازات قعلعؤاتقانلعقعنع ظعقرار قعلغان بولسا ،بذنعثغا
قذل ظعنكار قعلسعمذ ظذ قذل ظازات بولذص كةتكةن هئسابلعنعدذ.
 2ـ نةسةبكة ظاالقعدار ظعقرار .مةسعلةن :بعر ظادةم ظعككعنحع بعر ظادةمنعث
ظأزعنعث قئرعندعشع ظعكةنلعكعنع ظعقرار قعلغان ،ظعككعنحع ظادةم دةسلةص ظذ
ظعقرارنع قوبذل قعلغان ،ظاندعن ظذنعثدعن يئنعؤالغان بولسا ،بذ هالدا ظذنعث
قعلغان ظعقرارع بعكار بولذص كةتمةيدذ ؤة ظأزعضعال كىحضة ظعضة بولعدذ.
 3ـ ظازات قعلعؤاتقانلعق هوقذقعغا ظعضة بولذشقا ظاالقعدار ظعقرار .مةسعلةن :بعر
ظادةم ظعككعنحع ظادةمضة :ظازات قعلعنغان صاالنع قذلنعث ظازات قعلعؤاتقانلعق
هوقذقع مئنعث قولذمدا ،دةص ظعقرار قعلغان ،ظعككعنحع ظادةم دةسلةص ظذ
ظعقرارنع قوبذل قعلغان ،ظاندعن ظذنعثدعن يئنعؤالغان بولسا ،بذ هالدا ظذنعث
قعلغان ظعقرارع بعكار بولذص كةتمةيدذ ؤة كىحضة ظعضة بولعدذ.
 4ـ مال ـ مىلىكنع ؤةقصة قعلغانلعققا ظاالقعدار ظعقرار .مةسعلةن :بعر ظادةم
ظأزعنعث مال ـ مىلكعنع ظعككعنحع بعر ظادةم ظىحىن ؤةقصة قعلعص قويغانلعقعنع
ظعقرار قعلغان ،ظعككعنحع ظادةم دةسلةص ظذ ظعقرارنع قوبذل قعلغان ،ظاندعن
ظذنعثدعن يئنعؤالغان بولسا ،بذ هالدا يةنة ظذنعث قعلغان ظعقرارع بعكار
بولذص كةتمةيدذ ؤة كىحضة ظعضة بولعدذ .ظةضةر ظعككعنحع ظادةم ظذ ظعقرارنع
قوبذل قعلعشتعن بذرذن رةت قعلغان بولسا ،ظعقرار بعكار بولذص كئتعدذ.
 5ـ تاالققا ظاالقعدار ظعقرار .مةسعلةن :بعر ظادةم ظايالعنع تاالق قعلعؤاتقانلعقعنع
ظعقرار قعلغان بولسا ،ظايالع بذنعثغا ظعنكار قعلسعمذ يةنة ظذنعث ظعقرارع
كىحضة ظعضة بولعدذ.
 6ـ قذل قعلغانغا ظاالقعدار ظعقرار .مةسعلةن :بعر ظادةم( :مةلذم بعر قذلنع
سئتعص ظئلعص) ظذنع ظأزةمنعث قذلع قعلدعم ،دةص ظعقرار قعلغان ؤة ظذ قذل
بذنعثغا ظعنكار قعلغان بولسا ،ظذنعث قعلغان ظعقرارع يةنة كىحضة ظعضة
بولعدذ .معراسنعث ؤة نعكاهنعث هأكمعمذ بذالرنعث هأكمعضة ظوخشاشتذر.
● بعر ظادةم ظعككع كعشعنعث ظالدعدا قولعدعكع زئمعننع ظعككع كعشعضة ،ظذنعث
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ظةؤالدلعرعغا ،ظذالردعن كئيعن كئلعدعغان نةسعللعرعضة ؤة بذالردعن كئيعن
معسكعنلةرضة ؤةقصة قعلعؤاتقانلعقعنع ظعقرار قعلغان ،ظذ ظعككع كعشعنعث بعرع
ظذ ظادةمنعث قعلغان ظعقرارعنع تةستعقلعغان ،يةنة بعرع ظعنكار قعلغان ؤة بذ
حاغدا تئخع ظذ ظعككع كعشعدعن هئحبعرعنعث ظةؤالدع يوق بولغان بولسا ،بذ
هالدا ظذ زئمعننعث يئرعمع ظعقرارنع تةستعقلعغان كعشعضة ؤة قالغان يئرعمع
معسكعنلةرضة تةقسعم قعلعص بئرعلعدذ .ظةضةر ظعقرارنع ظعنكار قعلغان كعشع
كئيعن ظعقرارنع تةستعقلعغان بولسا( ،معسكعنلةرضة تةقسعم قعلعص بئرعلضةن
يةرلةرنعث) كعرعمع ظذ كعشعضة تةؤة بولعدذ (يةنع ظذ يةر ظذنعثغا قايتعدذ).
ظةمما بعر ظادةم :مئنعث قولذمدعكع بذ يةر صذكذنع كعشعنعث يئرع ظعدع ،دةص
ظعقرار قعلغان ،ظذ كعشع (بذ يةر مئنعث ظةمةس ،دةص) ظذ ظعقرارغا ظعنكار
قعلغاندعن كئيعن ظذ ظعقرارنع توغرا ،دةص تةستعقلعغان بولسا ،ظةضةر (بذ يةر
صذكذنع كعشعنعث يئرع ظعدع ،دةص ظعقرار قعلغان) ظادةم ظذ ظعقرارعنع ظعككعنحع
قئتعم تةكرارلعمعغذحة ظذ يةر ظذ كعشعضة قايتمايدذ .بذ مةسعلة بعلةن بذنعث
ظالدعنقع مةسعلعنعث ظارعسعدعكع صةرق بولسا ،ؤةقصة قعلعنغانلعقعغا ظعقرار
قعلعنغان يةر قارشع تةرةصتعكع ظادةمنعث ظعنكار قعلعشع بعلةن ظعقرار قعلغان
ظادةمنعث قولعغا قايتمايدذ .ظةضةر قارشع تةرةصتعكع ظادةم ظعنكار قعلعشتعن
ؤازكئحعص ظعقرارنع تةستعقلعسا ،يةر ظذ ظادةمنعث قولعغا قايتعدذ.
بذ هةقتعكع قاظعدة بولسا ،ظةضةر ظعقرار (مةسعلةن بذ يةر سئنعث يئرعث ظعدع،
دةص ظعقرار قعلغانغا ظوخشاش) بعرسعضة بعر نةرسة ظعضة قعلعش هةققعدة
بولسا ،بذ ظعقرار ظعنكارنع قوبذل قعلعدذ( .يةنع بذ خعلدعكع نةرسعلةر
هةققعدة قعلعنغان ظعقرار قارشع تةرةصنعث ظعنكار قعلعشع بعلةن رةت قعلعنعص
كئتعدذ) .ظةضةر ظعقرار (بعرسعضة بعر نةرسة ظعضة قعلعش هةققعدة ظةمةس)
قوشنعدارحعلعق ياكع شئرعكحعلعك هةققعنع بعكار قعلعؤئتعش((( ،ظايالعنع
تاالق قعلعشقا ؤة قذل ظازات قعلعشقا ظوخشاش ظعشالر هةققعدة بولسا ،بذ ظعقرار
ظعنكارنع قوبذل قعلمايدذ( .يةنع بذ خعلدعكع نةرسعلةر هةققعدة قعلعنغان
ظعقرار قارشع تةرةصنعث ظعنكار قعلعشع بعلةن رةت قعلعنعص كةتمةيدذ).
● بعر كعشعنعث ؤةسعيةتلعرعنع ظورذنالشقا تالالنغان ظادةم ،ظذ كعشعنعث
ظوغذللعرعنعث بعرع بعلةن كئلعشعم تىزضةن ؤة ظذ ظوغذل ،ؤةسعيةتنع ظورذنالشقا
((( بعر ظادةم بعر نةرسعضة قوشنا بولذص ظألتىرغانلعق ياكع شئرعك بولغانلعق سىصىتع بعلةن ،ظذ نةرسعنع سئتعص ظالغان كعشعدعن ظذ
نةرسعنع مةجبذرعي قايتذرذص ظئلعش هةق ـ هوقذققا ظعضعدذر .ت.
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تالالنغان ظذ ظادةمدة ظأزعنعث هئحقانداق نةرسعسعنعث قالمعغانلعقعنع دئضةن
ياكع ظذ ظوغذل ظذ ظادةمدة دادامنعث قالدذرذص كةتكةن مال ـ دذنياسعدعن
ماثا تةؤة هئحقانداق نةرسة قالمعدع ،ياكع مةن ظذ ظادةمدعكع (ماثا تةؤة)
بارلعق مال ـ مىلىكنع تاصشذرذص ظالدعم ،دئضةن ظاندعن ؤةسعيةتنع ظورذنالشقا
تالالنغان ظذ ظادةمنعث يئنعدا ،ظذ بالعنعث دادعسعغا تةؤة ظةمما كئلعشعم
تىزضةندة ظذتتذرعغا حعقمعغان مال ـ دذنيا ظاشكارا بولذص حعققان ؤة (ظذ ظوغذل
ظذ مال ـ دذنيادعن ظأزعضة تئضعشلعك بولغان قعسمعنع بئرعش هةققعدة دةؤا
قعلغان) بولسا ،توغرا رعؤايةتكة ظاساسةن ظذنعث دةؤاسعغا قذالق سئلعنعدذ.
● مئيتنعث ؤةسعيةتلعرعنع ظورذنالشقا تالالنغان بعر ظادةم ،مئيتنعث
قالدذرذص كةتكةن قولعدا بار صىتىن مال ـ دذنيالعرعنع مئيتنعث بالعسعغا
بةرضةن ،مئيتنعث بالعسع دادعسعنعث قالدذرذص كةتكةن صىتىن مال ـ
دذنيالعرعنع ظالغانلعقعغا ،ظذ ظادةمنعث قولعدا دادعسعغا تةؤة هئحقانداق
نةرسعنعث قالمعغانلعقعغا بعر نةححة ظادةمنع ضذؤاهحع قعلغان ،ظاندعن ظذ
باال ظذ ظادةمنعث قولعدا بعر نةرسعنعث بارلعقعنع ،ظذ نةرسعنعث دادعسعغا
تةؤة ظعكةنلعكعنع دةؤا قعلغان ؤة بذ هةقتة دةلعل ـ صاكعت كأرسةتكةن بولسا،
ظذنعث دةؤاسعغا قذالق سئلعنعدذ .شذنعثدةك يةنة ظألىص كةتكةن ظادةمنعث
معراسخورلعرعنعث بعرع :ظألىص كةتكةن ظادةمنعث بالعسعنعث كعشعلةرنعث
ظىستعدة بار ،دادعسعغا تةؤة بارلعق نةرسعلةرنع ظئلعص بولغانلعقعنع ظعقرار
قعلغان ،ظاندعن ظذ باال دادعسعنعث بعر ظادةمنعث ظىستعدة قةرزعنعث قالغانلعقعنع
دةؤا قعلغان بولسا ،بذ هالدعمذ ظذ بالعنعث دةؤاسعغا قذالق سئلعنعدذ.
ظذنعث دةؤاسعغا قذالق سئلعنعشنعث سةؤةبع بولسا ،يذقعرعدعكع مةسعلعدة
مئيتنعث بالعسعنعث قعلغان ظعقرارع مذظةييةن بعر ظادةمنع بارلعق قةرزلةردعن
ظادا ـ جذدا قعلعؤاتقانلعقعنع ظأز ظعحعضة ظالمعغانلعقع ؤة شذنعثدةك يةنة
ظعككعنحع مةسعلعدة ظألىص كةتكةن ظادةمنعث معراسخورلعرعنعث بعرعنعث:
ظألىص كةتكةن ظادةمنعث بالعسعنعث كعشعلةرنعث ظىستعدة بار ،دادعسعغا
تةؤة بارلعق نةرسعلةرنع ظئلعص بولغانلعقع هةققعدة قعلغان ظعقرارعمذ
هئحبعر ظادةمنع بارلعق قةرزلةردعن ظادا ـ جذدا قعلعؤاتقانلعقعنع ظأز ظعحعضة
ظالمعغانلعقع ظىحىندذر( .شذثا قةرزنعث قالغانلعقع هةققعدة قعلعنغان دةؤاغا
قذالق سئلعنعدذ) .ظةضةر قعلعنغان ظعقرار كعشعلةرنع قةرزلةردعن ظادا ـ جذدا
قعلعدذ ،دةص صةرةز قعلساق ،بذ ظادا ـ جذدا (ظىستعدة قةرز صذل قئلعص قاصتذ،
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دةص) ظىستعدعن دةؤا قعلعنغان ظادةمنع ظأز ظعحعضة ظالمايدذ .يةنع ظىستعدعن
دةؤا قعلعنغان ظادةمدة قالغان مال ـ دذنيا ظذ ظادةمنعث بولذص كةتمةيدذ.
ظةضةر ظذ مال ـ دذنيا ظذ ظادةمنعث بولذص كئتعدعغان ظعش بولسا ظعدع ،ظذنعث
ظىستعدعن قعلعنغان دةؤاغا قذالق سئلعنمايتتع .اهلل تاظاال خالعسا بعز بذ
(((
هةقتة تةصسعلعي توختذلذص ظأتعمعز.
● بعر ظادةم بعر نةرسة هةققعدة ظعقرار قعلغان ،ظاندعن ظذ ظعقرارنع
خاتا قعلعص سالغانلعقعنع دةؤا قعلغان بولسا ،ظذنعث بذ دةؤاسعغا قذالق
سئلعنمايدذ .ظةمما ظذ بعر مذفتعنعث صةتعؤاسع بويعحة ،ظأزعنعث ،ظايالعنع
ظىح تاالق قعلعؤاتقانلعنع ظعقرار قعلغان ،ظاندعن (باشقا بعر ظالعمنعث سأزع
بويعحة) ظذ ظايالنعث ظىح تاالق بولذص كةتمعضةنلعكع ظاشكارة بولغان بولسا،
ظذ ظايال دعيانةت جةهةتتعن((( ظىح تاالق بولذص كةتمةيدذ .ظةضةر ظةر صةتعؤا
بئرعشكة ساالهعيعتع يوق بعر ظادةمنعث بةرضةن صةتعؤاسعغا ظاساسلعنعص
تذرذص ظايالعنعث ظىح تاالق بولذص كةتكةنلعكعنع ضذمان قعلعص كاتعبقا
تاالق خئتعنع يازدذرغان ؤة كاتعب ظذ خةتنع يازغان ،ظاندعن باشقا ظالعم ظذ
ظايالنعث ظىح تاالق بولمعغانلعقع هةققعدة صةتعؤا بةرضةن بولسا ،ظةر ظايالع
بعلةن دعيانةت جةهةتتعن يئنعشسا بولعدذ .لئكعن قازعنعث ظةر تاالق خئتعنع
يازدذرذص بولغانلعقع ظىحىن ظةرنعث سأزعضة ظعشعنعشعضة بولمايدذ.
● مةجبذرالص ظعقرار قعلدذرذلغان ظادةمنعث قعلغان ظعقرارع ظئتعبارغا
ظئلعنمايدذ .ظةمما مةجبذرالص ظعقرار قعلدذرذلغان ظادةم ظوغرعلذق قعلغان
ظادةم بولسا ،بعر قعسعم ظالعمالر ظذنعث قعلغان ظعقرارع ظئتعبارغا ظئلعنعدذ،
دةص صةتعؤا بةردع.
● بولذشع مذمكعن بولمايدعغان ظعش هةققعدة ؤة ظأتىؤئتعلضةن قةرز
هةققعدة قعلعنغان ظعقرار ظئتعبارغا ظئلعنمايدذ .مةسعلةن :بعر ظادةم ظأزعنعث
بعر كعشعنعث قولعنع كعسعؤةتكةنلعقعنع ؤة شذنداق قعلغانلعقع ظىحىن ظذ
كعشعضة دعيةت بةرمةكحع بولغانلعقعنع ظعقرار قعلغان ،ظةمما ظذ كعشعنعث
ظعككع قولع ساق ـ ساالمةت بولغان بولسا ،ظعقرار قعلغان ظادةمضة هئحنةرسة
بئرعش الزعم ظةمةس .ظةضةر بعر ظادةم ظأزعنعث معراسخورلعرعنعث بعرةرسعضة،
((( <ظةددذررذلمذختار> 4 ،ـ توم 470 ،ـ بةت.
((( اهلل تاظاالنعث ظالدعدا ظذ ظايال تاالق بولذص كةتكةن هئسابالنمايدذ .يةنع ظايالنعث ظئرع ظذ ظايالنعث بعللة ياشعسا ظذ ظعككعسع اهلل
تاظاالنعث ظالدعدا ضذناهكار بولمايدذ .ت.
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معراستعن شةرعظةت ظذنعثغا كأرسعتعص بةرضةن معقداردعن ظارتذق بةرمةكحع
بولغانلعقعغا ظعقرار قعلغان بولسا ،بذ ظعقرار توغرا دةص ظئتعبارغا ظئلعنمايدذ.
حىنكع معراستعن ظذنعثغا شةرعظةت كأرسعتعص بةرضةن معقداردعن ظارتذق
بئرعش شةرعظةتتة توغرا بولمايدعغان ظعشالرنعث قاتارعدعندذر .توغرا
بولمايدعغان بعر ظعش هةققعدة قعلعنغان ظعقرارنعث ظئتعبارغا ظئلعنماسلعقع
ظىحىن ظذ ظعشنعث بولذشعنعث توغرا بولماسلعقع هةممة تةرةصتعن بولذشع
الزعم .ظةضةر ظذنداق بولمايدعغان ظعش بولسا ،ظذ ظش هةققعدة قعلعنغان ظعقرار
ظئتعبارغا ظئلعنعدذ .مةسعلةن :بعر ظادةم ،مئنعث ظىستىمدة بذ كعحعك بالعنعث
ماثا قةرزضة بئرعص تذرغان صذلدعن  1000سوم صذلع بار ،ياكع ماثا سئتعص
بةرضةن صذكذنع نةرسعدعن قالغان صذلدعن مذنحعلعك صذلع بار ،دةص ظعقرار
قعلغان بولسا ،ظذ ظادةمنعث قعلغان ظعقرارع توغرا دةص ظئتعبارغا ظئلعنعدذ.
● كةحىرىم قعلعنغان جعسمع بار نةرسة هةققعدة قعلعنغان ظعقرار،
توغرا دةص ظئتعبارغا ظئلعنعدذ .ظةمما كةحىرىم قعلعؤئتعلضةن قةرز هةققعدة
قعلعنغان ظعقرار ظئتعبارغا ظئلعنمايدذ .ظةضةر قةرز ظعضعسع قةرزداردعن قةرزنع
كةحىرؤئتعص بولغاندعن كئيعن قةرزدارنعث يةنة قايتا قةرز ظالغانلعقعنع دةؤا
قعلغان ؤة قةرزدارمذ بذنعثغا ظعقرار بولغان بولسا ،بذ هالدا قةرزدارنعث
قةرزنع بئرعشع الزعم .ظةضةر قةرزدار ظىستعدة قةرز ظعضعسعنعث بذرذنقع قةرز
صذللعرعدعن قةرز قالغانلعقعنع ظعقرار قعلغان بولسا ،بذ هالدا ظذنعث ظعقرارع
ظئتعبارغا ظئلعنمايدذ.
سىلهعنعث بايانع
<سىلهع> دئضةن سأزنعث ظذقذمع ؤة ظذنعث تىرلعرع

<سىلهع> دئضةن سأز مةنا جةهةتتعن جعدةل ـ ماجرا قعلعص بولغاندعن
كئيعن ياخشعلعشعص كةتمةك ،دئضةنلعك بولعدذ.
<سىلهع> دئضةن سأز ظعستعاله جةهةتتعن جعدةل ـ ماجرانع ؤة تاالش ـ
تارتعشنع ظاياغالشتذرذش ظىحىن تىزىلضةن كئلعشعم ،دئضةنلعك بولعدذ.
بذ كئلعشعم تأؤةندعكعدةك بعر نةححة خعل بولعدذ:
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 1ـ مذسذلمانالر بعلةن كاصعرالر ظارعسعدا تىزىلضةن كئلعشعملةر.
 2ـ مذسذلمانالر بعلةن مذسذلمانالرنعث ظارعسعدعن مذسذلمان باشلعققا
قارشع حعققانالر ظارعسعدا تىزىلضةن كئلعشعملةر.
 3ـ ظةر ـ خوتذن ظعككع كعشعنعث ظارعسعغا بعرةر كأثىلسعزلىك
حىشىص قئلعشتعن ظةندعشة قعلعنغان ؤاقعتتا ،ظذالرنعث ظارعسعدا تىزىلضةن
كئلعشعم.
 4ـ مال ـ مىلىك ظىستعدة ظعختعالصلعشعص قالغانالر ظارعسعدا تىزىلضةن
كئلعشعملةر .بعز بذ يةردة كئلعشعمنعث تأتعنحع خعلع بولغان مال ـ مىلىك
ظىستعدة ظعختعالصلعشعص قالغانالر ظارعسعدا تىزىلضةن كئلعشعم هةققعدة
توختذتذلذص ظأتعمعز .ظةمما بعرعنحع ،ظعككعنحع ؤة ظىحىنحع خعلدعكع
كئلعشعملةر هةققعدة بعز يذقعرعدا توختذتذلذص ظأتتذق.
مال ـ مىلىك ظىستعدة ظعختعالصلعشعص قالغانالر ظارعسعدا تىزىلضةن
كئلعشعم يةنة ظىح خعل بولعدذ:
 1ـ ظىستعدعن دةؤا قعلعنغان ظادةم (قعلعنغان دةؤاغا ياكع ظعنكار قعلماي
ياكع ظعقرار قعلماي) تذرغان هالةتتة تذرذص تىزىلضةن كئلعشعم.
 2ـ ظىستعدعن دةؤا قعلعنغان ظادةم (قعلعنغان دةؤاغا ظعقرار قعلغان)
هالةتتة تذرذص تىزىلضةن كئلعشعم.
 3ـ ظىستعدعن دةؤا قعلعنغان ظادةم (قعلعنغان دةؤاغا ظعنكار قعلغان)
هالةتتة تذرذص تىزىلضةن كئلعشعم.
ظىستعدعن دةؤا قعلعنغان ظادةم (قعلعنغان دةؤاغا ظعنكار قعلغان) هالةتتة
تذرذص تىزىلضةن كئلعشعم توغرعدذر .بذ ظةبذهةنعفة ،مالعك ؤة ظةهمةد ظعبنع
هةنبةل قاتارلعق ظعمامالر (اهلل تاظاال ظذالرغا رةهمةت قعلسذن!) نعث كأز
قارعشعدذر .ظةمما ظعمام شافعظعع (اهلل تاظاال ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!):
«ظىستعدعن دةؤا قعلعنغان ظادةم (قعلعنغان دةؤاغا ظعنكار قعلغان) هالةتتة
تذرذص تىزىلضةن كئلعشعم توغرا بولمايدذ» دةيدذ .بذ هةم ظعبنع ظةبذلةيال (اهلل
تاظاال ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!) نعث كأز قارعشعدذر .لئكعن ظعمام شافعظعع
بعلةن ظعبنع ظةبذلةيال (اهلل تاظاال ظذالرغا رةهمةت قعلسذن!)« :ظىستعدعن دةؤا
قعلعنغان ظادةم ،قعلعنغان دةؤاغا ياكع ظعنكار قعلماي ياكع ظعقرار قعلماي
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تذرغان هالةتتة تىزىلضةن كئلعشعم توغرعدذر» دةيدذ .ظعمام شافعظعع (اهلل
تاظاال ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!) ظىستعدعن دةؤا قعلعنغان ظادةم ،قعلعنغان
دةؤاغا ياكع ظعنكار قعلماي ياكع ظعقرار قعلماي تذرغان هالةتتة تىزىلضةن
كئلعشعمنع ،ظذ ظادةمنعث قةسةم قعلعشعنع ظةمةلدعن قالدذرذش ظىحىن توغرا
(((
دةص ظئتعراص قعلعدذ.
كئلعشعمنعث يولغا قويذلغانلعقعنعث بايانع
كئلعشعمنعث يولغا قويذلغانلعقعنعث دةلعل ـ صاكعتع قذرظان ،هةدعس ؤة
ظالعمالرنعث بعرلعكعدذر .اهلل تاظاال بذ هةقتة مذنداق دئدع» :ظذالرنعث يوشذرذن
سأهبتعنعث تولعسعدا خةيرعيةت يوقتذر .صةقةت سةدعقعغة ياكع ياخشعلعققا ياكع
كعشعلةرنع ظةصلةشتىرىشكة ظةمر قعلغان كعشعلةر (نعث يوشذرذن سأهبعتع)
بذنعثدعن مذستةسنا .كعمكع ظذ (ظعش) الرنع اهلل نعث رازعلعقعنع تعلةش
يىزعسعدعن قعلعدعكةن ،ظذنعثغا بىيىك ظةجر ظاتا قعلعمعز(((« اهلل تاظاال
يةنة مذنداق دئدع» :ظةضةر بعرةر ظايال ظئرعنعث كأثىلسعز بولذشعدعن ياكع
يىز ظأرىشعدعن ظةندعشة قعلسا ،ظذالرنعث ظأز  -ظارا كئلعشعشع هئح ضذناه
ظةمةس ،كئلعشعش (ظىزلىشىص كئتعشتعن) ياخشع .ظعنسانالرنعث تةبعظعتعضة
بئخعللعق سعثعص كةتكةن ،ظةضةر (ظاياللعرعثالرغا) ياخشعلعق قعلساثالر،
(ظذالرغا زذلذم قعلعشتعن) ساقالنساثالر (اهلل سعلةرنع مذكاصاتاليدذ) .اهلل
هةقعقةتةن قعلمعشعثالردعن خةؤةرداردذر(((« »ظةضةر مأمعنلةردعن ظعككع
ضذرذه ظذرذشذص قالسا ،ظذالرنعث ظارعسعنع تىزةص قويذثالر ،ظةضةر ظذالرنعث
بعرع ظعككعنحعسعضة تاجاؤذز قعلسا ،تاجاؤذز قعلغذحع تاكع اللةنعث
هأكمعضة قايتقانغا قةدةر (يةنع تاجاؤذزعنع توختاتقانغا قةدةر) ظذنعث بعلةن
ظذرذشذثالر ،ظةضةر ظذالر (اللةنعث ظةمرعضة) قايتسا ،ظذالرنعث ظارعسعنع
(هئحبعر تةرةصكة يان باسماستعن) ظادعللعق بعلةن تىزةص قويذثالر( ،هةممة
ظعشتا) ظادعل بولذثالر ،اللة هةقعقةتةن ظادعلالرنع دوست تذتعدذ .مأمعنلةر
هةقعقةتةن (دعندا) قئرعنداشالردذر( ،ظذرذشذص قالسا) قئرعنداشلعرعثالرنعث
((( «ظعظالظذسسىنةن» 16 ،ـ توم 3 ،ـ بةت.
((( سىرة نعسا  114ـ ظايةت.
((( سىرة نعسا  128ـ ظايةت.
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ظارعسعنع تىزةثالر ،رةهمةتكة ظئرعشعشعثالر ظىحىن ،اللةدعن قورقذثالر«

(((

بذ هةقتة صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم مذنداق دئدع« :مذسذلمانالرنعث ظارعسعدا
(تىزىلضةن كئلعشعشنعث ظعحعدة) هااللنع هارام ياكع هارامنع هاالل قعلعدعغان
(((
كئلعشعشتعن باشقا هةر قانداق كئلعشعش توغرعدذر».
هةم صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم كعشعلةر ظارعسعدا كئلعشعم تىزضةن .بذ
هةقتة سةهعل ظعبنع سةظعد (اهلل تاظاال ظذنعثدعن رازع بولسذن!) مذنداق
دةيدذ :قذبالعقالر بعر ـ بعرع بعلةن ظذرذشذص كةتتع ،هةتتا بعر ـ بعرعضة
تاش ظئتعشتع .بذ ظعش صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمغا يةتكىزىلضةندة صةيغةمبةر
ظةلةيهعسساالم ساهابعلةرضة« :بعز بعلةن يىرىثالر ،بئرعص ظذالرنعث ظارعسعنع
ياخشعالشتذرعمعز( ،يةنع كئلعشتىرىمعز)»((( دئضةن ظعدع .شذنعثدةك
صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم يةنة كعشعلةرنعث ظارعسعنع ياخشعالشتذرذشقا
رعغبةتلةندىرىص مذنداق دئدع» :كعشعلةرنعث ظارعسعنع ياخشعالش ظىحىن
ياخشع ضةص قوشقان ،ياكع ياخشعلعقنع كأصتىرىص سأزلعضةن ظادةم يالغانحع
(((
هئسابالنمايدذ».
ظالعمالر« :صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث مةزكذر هةدعسعدعن كعشعلةرنعث
ظارعسعنع ياخشعالشتذرذدعغان ظادةمنعث ،ظارعسعنع ياخشعالشتذرماقحع بولغان
ظادةمنعث ياخشع ضةصلعرعنع قعلعش ؤة يامان ضةصلعرعنع قعلماسلعق مةقسةت
قعلعنعدذ ،بعر ظادةمنعث ياخشع ضةصلعرعنع قعلعش ؤة يامان ضةصلعرعنع
قعلماسلعق يالغان ضةص قعلغانلعق هئسابالنمايدذ .حىنكع يالغان ضةص قعلعشتعن
بعر نةرسعدعن ظذنعث تةتىرعسع بويعحة خةؤةر بئرعش كأزدة تذتذلعدذ .ظةمما
كعشعلةرنعث ظارعسعنع ياخشعالشتذرذدعغان ظادةم ،ظارعسعنع ياخشعالشتذرماقحع
بولغان ظادةمنعث يامان ضةصلعرعنع قعلمعدع ،شذثا ظذنع يالغان سأز قعلدع،
دئيعشكة بولمايدذ» دئدع .يةنة بعر رعؤايةتتة ياقذب ظعبنع ظعبراهعمنعث دادعسع
مذنداق دئدع« :مةن صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث ظىح خعل ظعشتعن باشقا
بعرةر ظعشتا كعشعلةر دئمعضةن نةرسعلةرنع <دئدع> دةص يالغان سأزلةشكة
رذخسةت قعلغانلعغعنع ظاثلعمعدعم .يالغان سأزلةش رذخسةت قعلعنغان ظذ ظىح
((( سىرة هأجعرات  9ــــ  10ـ ظايةتلةر.
((( بذ هةدعسنع ظعمام تعرمعزي رعؤايةت قعلدع ؤة بذ ياخشعلعق دةرعجعسعضة يةتكةن هةدعستذر ،دئدع.
((( بذ ظةسةرنع ظعمام بذخارع رعؤايةت قعلدع.
((( ظعمام بذخارع رعؤايعتع.
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خعل ظعش بولسا ،ظذرذش ،كعشعلةرنعث ظارعسعنع ياخشعالش ؤة ظةركعشعنعث
ظايالعغا ياكع ظايال كعشعنعث يولدعشعغا (ظارعنع يامانالشتذرماسلعق ظىحىن)
دئضةن سأزلعرع قاتارلعقالردذر(((».ظعمام مذسلعمنعث رعؤايةت قعلعشعحة:
صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم يالغان سأزلةشنع رذخسةت قعلغان ظذ ظىح خعل
ظعشنعث تةصسعالتعي كئيعن ساهابعلةر تةرعصعدعن بايان قعلعنغاندذر.
بعر قعسعم ظالعمالر« :قانداق ظعش بولسا بولسذن يالغان سأزلةش توغرا
ظةمةس» دةيدذ .بذالر صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث« :كعشعلةرنعث ظارعسعنع
ياخشعالش ظىحىن ياخشع ضةص قوشقان ياكع ياخشعلعقنع كأصتىرىص سأزلعضةن
ظادةم يالغانحع هئسابالنمايدذ» دئضةن هةدعسعنع ظعككع بعسلعق ضةص قعلعشقا
قارعتعدذ .مةسعلةن :زالعمغا مةن سةن ظىحىن ظاخشام دذظا قعلدعم ،دئضةن
ظادةم ،ظأزعنعث بذ سأزعدعن :ظع اهلل ! مذسذلمانالرنعث ضذناهلعرعنع كةحىرضعن،
دةص قعلغان دذظايعنع مةقسةت قعلغعنعغا ظوخشاش .مةسعلةن :ظايالعغا بعر
نةرسة ظئلعص بئرعشكة ؤةدة قعلغان ظادةم ،ظأزعنعث بذ ؤةدعسعدعن :ظةضةر اهلل
تاظاال بذنع تةقدعر قعلسا ؤة بذنعثغا كىح ـ قذؤؤةت بةرسة دئضةننع ،مةقسةت
قعلغعنعغا ظوخشاش .ظالعمالر يالغان سأزلةش رذخسةت قعلعنغان ظىح خعل
ظعشنعث بعرع بولغان :ظةركعشعنعث ظايالعغا ياكع ظايال كعشعنعث يولدعشعغا
(ظارعنع يامانالشتذرماسلعق ظىحىن) دئضةن سأزلعرعدعن ظةر ـ ظايالنعث بعرع
ـ بعرعنعث هةق ـ هوقذقلعرعغا تةسعر يةتكىزمةيدعغان ظعشالردا ظذالرنعث بعر
ـ بعرعضة دئضةن يالغان سأزلعرع مةقسةت قعلعنعغانلعقعغا بعرلعككة كةلدع.
شذنعثدةك يةنة ظذرذشتا يالغان ضةص قعلعش (كاصعرالرنعث بعرةرسعضة)
ظامانلعق بئرعشتعن باشقا ظعشالردا بولذشع الزعم(((() .بارلعق ظالعمالر
بعردةك :زأرىرعيةت تئصعلغاندا يالغان ظئيتعش توغرعدذر ،مةسعلةن :زالعمالر
بعر ظادةمنع ظألتىرىشنع مةقسةت قعلعص (ظذنع ظعزدعؤةتقان) ؤة ظذ ظادةم بعر
كعشعنعث قئشعغا يذشذرنعؤالغان بولسا ،ظذ كعشعنعث :ظذ ظادةم مئنعث قئشعمدا
يوق ،دةص يالغان سأزلعشع ؤة بذ هةقتة قةسةم قعلعص بئرعشع توغرعدذر .ظذ
كعشع بذنداق قعلعش بعلةن ضذناهكار بولمايدذ» دةيدذ .توغرعسع اهلل تاظاال
(((
بعلضىحعدذر.
((( بذ رعؤايةتنع ظعمام مذسلعم ؤة نةساظعي رعؤايةت قعلدع.
((( يةنع كاصعرالرنعث بعرةرسعنع قولغا حىشىرىش ظىحىن ظذنعثغا يالغان ظامانلعق بئرعش توغرا ظةمةس .ت.
((( «فةتهذلبارع» 5 ،ـ توم 300 ،ـ بةت.
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كئلعشعمنعث شةرتلعرع
 1ـ ظةقعل .شذثا ظةضةر ظئنعق بعرةر زةرةرضة سةؤةبحع بولمايدعغان بولسا،
باالغةتكة يةتمعضةن ظةمما ظةقعللعق كعحعك بالعنعث تىزضةن كئلعشعمعمذ
توغرا ،دةص ظئتعبارغا ظئلعنعدذ.
 2ـ ظةضةر قولغا تاصشذرذص ظئلعشقا ظئهتعياج حىشكةن ؤاقتعدا( ،ظذنع
قولغا تاصشذرذص ظئلعش ظىحىن) ،تىزىلضةن كئلعشعمدة بئرعلمةكحع بولغان
نةرسة ،مةلذم ؤة مذظةييةن نةرسة بولذش الزعم.
 3ـ كئلعشعم تىزىلعدعغان نةرسة ،مةسعلةن :قةستةنلعك ياكع سةؤةنلعك
بعلةن ظألتىرىلضةن ظادةمنعث ظعضعلعرعنعث هةقلعرعضة ظوخشاش ظئهتعياج
حىشىص قالغاندا ،ظورنعغا بةدعلعنع ظئلعش توغرا بولعدعغان هةقلةر بولذشع
الزعم .مةسعلةن :قةستةنلعك ياكع سةؤةنلعك بعلةن ظألتىرىلضةن ظادةمنعث
ظعضعلعرع (قاتعلدعن قعساس ظالماي ظذنعث ظورنعغا دعيةت ظالسعمذ بولعدذ).
بذ هةقتة اهلل تاظاال مذنداق دئدع» :ظع مأمعنلةر! ظألتىرىلضةنلةر ظىحىن
قعساس ظئلعش سعلةرضة صةرز قعلعندع ،هىر ظادةم ظىحىن هىر ظادةمدعن ،قذل
ظىحىن قذلدعن ،ظايال ظىحىن ظايالدعن قعساس ظئلعنعدذ .قاتعل ظىحىن (دعني)
قئرعندعشع تةرعصعدعن بعرنةرسة كةحىرىم قعلعنسا (يةنع ظألتىرىلضىحعنعث
ظعضعسع قاتعلدعن دعيةت ظئلعشقا رازع بولذص قعساس ظئلعشتعن ؤازكةحسة،
ظذ ،جعنايةتحعدعن دعيةتنع) حعرايلعقحة تةلةص قعلعشع الزعم( ،جعنايةتحعمذ
دعيةتنع) ياخشعلعقحة (يةنع كئحعكتىرمةستعن ،كئمةيتعؤةتمةستعن تولذق)
بئرعشع الزعم .بذ (هأكىم) صةرؤةردعضارعثالر تةرعصعدعن (سعلةرضة بئرعلضةن)
يئنعكلعتعشتذر ؤة رةهمةتتذر .شذنعثدعن كئيعن (يةنع دعيةتنع قوبذل
قعلغاندعن كئيعن) ،حئكعدعن ظئشعص كةتكةن (يةنع قاتعلنع ظألتىرضةن)
ظادةم قاتتعق ظازابقا دذحار بولعدذ(((«
شذنعث ظىحىن بعر ظادةمنعث ظأزعنعث قوشنعدارحعلعق ياكع شئرعكحعلعك
هةققعدعن ؤازكةحكةنلعكع ظىحىن (ظذ هةقنعث ظورنعغا بعر نةرسة ظئلعشقا)
كئلعشعم تىزىشعضة بولمايدذ((( .حىنكع بعر ظادةمضة قذشنا بولذص ظولتذرغانلعق
((( سىرة بةقةر  178ـ ظايةت.
((( بعر ظادةم بعر نةرسعضة قوشنا بولذص ظألتىرغانلعق ياكع شئرعك بولغانلعق سىصىتع بعلةن ،ظذ نةرسعنع سئتعص ظالغان كعشعدعن ظذ
نةرسعنع مةجبذرعي قايتذرذص ظئلعش هةق ـ هوقذقعغا ظعضعدذر .ت.
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ياكع شئرعك بولغانلعق سةؤةبع بعلةن (ظذنعث ساتقان ظأيعنع ياكع زئمعنعنع)
ظئلعش هةققع بولسا ،سئتعلغان نةرسعنع ظأزعنعث ظالعدعغانلعقع هةققعدة
ظذنعثغا تةلةص قويذش هةققعنعث بارلعقعدعن ظعبارةتتذر .بذ هةق (ظذنعثدعن
ؤازكةحكةنلعك ظىحىن ظورنعغا بةدةل تةلةص قعلعشقا) اليعق بولعدعغان هةق
ظةمةس .شذنعث ظىحىن ظذ هةقتعن ؤازكةحكةنلعك ظىحىن ظورنعغا بعر نةرسة
ظئلعش توغرا ظةمةس.
 4ـ كئلعشعم اهلل تاظاالنعث هةق ـ هوقذقلعرع ظىستعدعن قعلعنغان دةؤا
ظىستعدة تىزىلمةسلعكع الزعم .شذنعث ظىحىن مةسعلةن :زعنا قعلغان ؤة هاراق
ظعحكةن ظادةملةرضة جازا بئرعلعش ظىحىن ظئحعلغان دةؤاالر ظىستعدة كئلعشعم
تىزىشكة بولمايدذ( .ظةمما بةندعلةرنعث هةق ـ هوقذقلعرع ظىستعدعن قعلعنغان
دةؤا ظىستعدة كئلعشعم تىزىشكة بولعدذ) .مةسعلةن :بعر ظادةم باشقعالرنعث
قورذسعدعن بعر نةرسة ظوغرعلعغان بعر كعشعنع تذتذؤالغان ،ظذ ظادةم ظذ
ظوغرعنع ظذ نةرسعنعث ظعضعسعنعث قئشعغا ظئلعص بارماقحع بولغاندا،
ظوغرعنعث ظأزعنع ظذ نةرسعنعث ظعضعسعنعث قئشعغا ظئلعص بارماسلعقع
ظىحىن ظذ ظادةمضة بعر نةرسة بئرعشكة ظذ ظادةم بعلةن (كئلعشعشع) توغرا
ظةمةس ؤة ظذ ظادةمنعث ظوغرع بةرضةن نةرسعنع ظالماي قايتذرؤئتعشع الزعم.
حىنكع (ظوغرعدعن بعر نةرسة ـ ظئلعص ظذنع قويذؤئتعشكة كئلعشعش) ظذنع
تذتذؤالغان ظادةمنعث هةققع ظةمةس .ظةمما ظوغرع بذ كئلعشعمنع ظوغرعلعغان
نةرسعنعث ظعضعسع بعلةن قعلسا ،ظوغرعلذق قعلغانلعق دةؤاسعدعن قوتذلعدذ.
ظةضةر مال ظعضعسع دةؤا قعلمعسا ،ظوغرعغا ظوغرعلعق قعلغانلعقنعث جازاسع
بئرعلمةيدذ .شذثا ظةضةر ظوغرع مال ظعضعسع بعلةن (ظذنعث دةؤا قعلماسلعقع
(((
ظىحىن) كئلعشعم تىزىشسة ،بذ كئلعشعم توغرا بولعدذ.
كئلعشعمنعث هأكمع
بعر نةرسة ظىستعدة تىزىلضةن كئلعشعم مةيلع ظىستعدعن دةؤا قعلعنغان
ظادةم ،قعلعنغان دةؤاغا ظعقرار قعلغان هالةتتة تذرذص تىزىلضةن بولسذن ،مةيلع
ظىستعدعن دةؤا قعلعنغان ظادةم قعلعنغان دةؤاغا ياكع ظعنكار قعلماي ياكع
ظعقرار قعلماي تذرغان هالةتتة تذرذص تىزىلضةن بولسذن ،مةيلع ظىستعدعن
((( «رةددذلمذهتار» 4 ،ـ توم 473 ،ـ بةت.
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دةؤا قعلعنغان ظادةم ،قعلعنغان دةؤاغا ظعنكار قعلغان هالةتتة تذرذص تىزىلضةن
بولسذن ،توغرعدذر .حىنكع اهلل تاظاال ظايةتتة» :كئلعشعش (ظىزلىشىص
كئتعشتعن) ياخشع« ((( دئدع.
(هةر ظعككع تةرةص) كئلعشعم بعلةن دةؤادعن قوتذلعدذ .ظىستعدعن دةؤا
قعلعنغان ظادةم ،قعلعنغان دةؤاغا ياكع ظعنكار قعلماي ياكع ظعقرار قعلماي
تذرغان هالةتتة تذرذص تىزىلضةن ؤة ظىستعدعن دةؤا قعلعنغان ظادةم ،قعلعنغان
دةؤاغا ظعنكار قعلغان هالةتتة تذرذص تىزىلضةن كئلعشعم دةؤا قعلغذحع ظادةم
ظىحىن (قعلغان دةؤاسع ظىحىن) بةدةل ظئلعش ؤة ظىستعدعن دةؤا قعلعنغان ظادةم
ظىحىن قةسةم قعلماسلعق ؤة جعدةل ـ ماجرانع تىضىتىش ظىحىن كأرسىتىلضةن
صعداكارلعق هئسابلعنعدذ.
مال ـ مىلىككة ظاالقعدار دةؤادا مال ـ مىلىك (بئرعشكة) كئلعشعم
تىزىلضةن بولسا ،بذ كئلعشعم خذددع سودا ـ سئتعقنعث هأكمعدة بولعدذ .شذثا
بذ كئلعشعمدة بعر ظادةم قوشنعدارحعلعق ياكع شئرعكحعلعك هةققعضة((( ،ظةيعب
كأرىلسة قايتذرذص بئرعشكة ،كأرىش ظعختعيارعغا ظعضة بولذشقا ؤة شةرت
قويذش هوقذقعغا ظعضة بولذشقا ظوخشاش سودا ـ سئتعقنعث صىتىن هأكىملعرع
ظعجرا قعلعنعدذ .شذثا بعر ظادةم بعر كعشع بعلةن بعر قورذ ظىستعدة دةؤا
قعلعشعص قالغان ؤة ظذ كعشع ظذ ظادةم بعلةن (دةؤا قعلعشعص قالغان قورذ
ظىحىن) بعر قورذ بئرعشكة كئلعشعم تىزضةن بولسا ،كئلعشعم بويعحة (ظذ
ظادةمضة بةرمةكحع بولغان قورذغا) قوشنا بولذص ظولتذرغان ظادةمنعث :ظذ
قورذغا قوشنا بولذص ظولتذرغانلعق سىصىتع بعلةن (قورذنعث صذلعنع ،كئلعشعم
بويعحة قورذ بئرعلمةكحع بولغان ظادةمضة بئرعص) ظذ قورذنع مةن ظالعمةن،
دئيعش هةققع بار .ظةضةر تىزىلضةن كئلعشعمدة بئرعلمةكحع بولغان نةرسة
(قانداق ظعكةنلعكع) نامةلذم نةرسة بولسا ،كئلعشعم بذزذلذص كئتعدذ .ظةمما
كئلعشعم ،ظىستعدة كئلعشعم تىزىلعدعغان نةرسعنعث نامةلذم بولذشع بعلةن
بذزذلذص كةتمةيدذ .حىنكع ظذ نةرسعدة كأرىلضةن نامةلذملذق كئلعشعم
تىزىلىش بعلةن هئسابقا ظئلعنمايدذ.
مال ـ مىلىككة ظاالقعدار دةؤادا مةسعلةن ظأيدة ظولتذرؤالغانغا ظوخشاش
((( سىرة نعسا  128ـ ظايةتنعث بعرقعسمع.
((( بعر ظادةم بعر نةرسعضة قوشنا بولذص ظألتىرغانلعق ياكع شئرعك بولغانلعق سىصىتع بعلةن ،ظذ نةرسعنع سئتعص ظالغان كعشعدعن ظذ
نةرسعنع مةجبذرعي قايتذرذص ظئلعش هةق ـ هوقذقعغا ظعضعدذر .ت.
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بعر نةرسعدعن صايدعلعنعؤئلعشقا كئلعشعم تىزىلضةن بولسا ،بذ كئلعشعم
خذددع ظعجارعنعث هأكمعدة بولعدذ .شذثا بذ كئلعشعمدة ظةضةر مةلذم بعر
مذددةت توختذتذشقا ظئهتعياج بولذص قالسا ،مذددةت توختذتذش شةرتتذر .بذ
كئلعشعم ظةضةر ظعككع تةرةصنعث بعرعنعث ظألىص كةتسة ،ياكع توختذتذلغان
مذددةتنعث ظعحعدة صايدعلعنعؤئلعشقا بئرعلضةن نةرسة يذقاص كةتسة ،ظةمةلدعن
قالعدذ.
ناهةق ظئلعؤئلعنغان نةرسة ،باهالعق نةرسة((( ؤة (ظعلعؤالغان ظادةمنعث
قولعدا) يذقاص كةتكةن نةرسة ظىستعدة ،ظذ نةرسة ظىحىن ظذنعث (بازاردعكع)
باهاسعدعن ظاز ياكع حعق صذل بئرعشكة كئلعشعم تىزىش توغرعدذر .ظةضةر
ظذ نةرسة ظىحىن (بازاردعكع) باهاسعدعن حعق صذل بئرعشكة كئلعشعم
تىزىلىص بولغاندعن كئيعن ظذ نةرسعنع ناهةق ظئلعؤالغان ظادةم ،ظذ نةرسنعث
(بازاردعكع) باهاسع ،كئلعشعمدة هئسابالنغان باهادعن ظاز ظعكةنلعكع
هةققعدة صاكعت كأرسةتكةن بولسا ،ظذنعث صاكعتع قوبذل قعلعنمايدذ .ظةضةر ظذ
نةرسعنع ناهةق ظئلعؤالغان ظادةم بعلةن ظذ نةرسعنعث ظعضعسع ظذ نةرسعنعث
(بازاردعكع) باهاسعنعث هةقعقةتةن ظةرزان ظعكةنلعكعدة بعرلعككة كةلضةن
بولسعمذ ،لئكعن ظذ نةرسعنع ناهةق ظئلعؤالغان ظادةم ظذ نةرسعنعث ظعضعسعضة،
كئلعشعم بويعحة ظذ نةرسة ظىحىن بةرضةن صذلدعن ظازراقمذ قايتذرؤااللمايدذ.
ظةضةر ناهةق ظئلعؤئلعنغان نةرسة (ياثاققا ؤة توخذمغا ظوخشاش)
حوث ـ كعحعكلعكتة بعر ـ بعرعدعن صةرق ظعتعلمةيدعغان نةرسة بولغان ؤة
ظذ نةرسعنعث ظورنعغا بعر نةرسة بئرعشكة كئلعشعم تىزىلضةن ،ظاندعن
كئلعشعمدة بئرعلمةكحع بولغان نةرسة يوق بولذص كةتكةن بولسا ،بذ هالدا
ظةضةر كئلعشعمدة بئرعلمةكحع بولغان نةرسة ناهةق ظئلعؤئلعنغان نةرسة
بعلةن بعر جعنستعن (مةسعلةن ناهةق ظئلعؤئلعنغان نةرسة تذخذم بولسا،
كئلعشعمدة ظذنعث ظورنعغا بئرعلمةكحع بولغان نةرسعمذ تذخذم) بولغان
بولسا ،بارلعق ظالعمالرنعث بعردةك كأز قارعشع بويعحة :ناهةق ظئلعؤئلعنغان
نةرسعنعث ظعضعسعنعث (ناهةق ظئلعؤئلعنغان نةرسة ظىحىن) كئلعشعمدة ظذ
نةرسعنعث ظورنعغا بئرعلمةكحع بولغان نةرسعدعن ظارتذق ظئلعشع توغرا
ظةمةس .حىنكع ظارتذق ظئلعش جازانة يعضةنلعككة ظوخشذشذص قالعدذ .ظةضةر
((( باهالعق نةرسعدعن قويالرغا ؤة كالعالرغا ظوخشاش حوث ـ كعحعكلعكتة بعر ـ بعرعدعن صةرق ظعتعلدعغان نةرسعلةر كأزدة تذتذلعدذ.
شذنعث ظىحىن بذ خعلدعكع ظئلعؤئلعنغان نةرسة ظىحىن ظذ نةرسعنعث خعلدعكع نةرسة ظةمةس ظذنعث صذلع بئرعلعدذ .ت.
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كئلعشعمدة بئرعلمةكحع بولغان نةرسة ناهةق ظئلعؤئلعنغان نةرسة بعلةن (بعر
جعنستعن ظةمةس) باشقا ـ باشقا جعنستعن بولسا ،بارلعق ظالعمالرنعث بعردةك
كأز قارعشع بويعحة :ناهةق ظئلعؤئلعنغان نةرسعنعث ظعضعسعنعث (ناهةق
ظئلعؤئلعنغان نةرسة ظىحىن) كئلعشعمدة ظذ نةرسعنعث ظورنعغا بئرعلمةكحع
بولغان نةرسعدعن ظارتذق ظئلعشعمذ توغرعدذر .ظةضةر ناهةق ظئلعؤئلعنغان
نةرسعنعث ظعضعسع ،ظذ نةرسعضة هئسابالص كئلعشعمدة بئرعلمةكحع بولغان
نةرسة يوق بولذص كئتعشتعن بذرذن بعر نةرسة ظالغان بولسا ،بذ هالدعمذ يةنة
بعردةك ظالعمالرنعث كأز قارعشع بويعحة :ظذ ظادةمنعث ظذ نةرسعنعث ظورنعغا
بئرعلمةكحع بولغان نةرسعدعن ظارتذق ظئلعشعمذ توغرعدذر.
بعر ظادةم بعر دىؤة ظاشلعقنع ياكع  1000سوم صذلنع ناهةق ظئلعؤالغان،
ظاندعن ظذ ظادةم ظذ نةرسعنعث ظعضعسع بعلةن ظذ نةرسعنعث يئرعمعنع بئرعشكة
كئلعشكةن بولسا ،كئلعشعم تىزىلضةن ؤاقعتتا ظةضةر ناهةق ظئلعؤئلعنغان
نةرسة (ظوغرعلعنعص كةتكةنضة ياكع ظعشلعتعلعص بولذنغانغا ظوخشاش
سةؤةبلةر بعلةن) يوق بولذص كةتكةن بولسا ،ظذ نةرسعنعث يئرعمعنع بئرعشكة
كئلعشكةن كئلعشعم توغرا بولعدذ .ظةمما كئلعشعم تىزىلضةن ؤاقعتتا ناهةق
ظئلعؤئلعنغان نةرسة تئخع يوق بولذص كةتمعضةن ،لئكعن ظذ نةرسعنع ناهةق
ظئلعؤالغان ظادةم ظذنع ظةيعبلعك قعلعص قويغان ياكع بعر يةرضة يذشذرذص
قويغان بولسا ،بذ هالدا ظذ نةرسعنعث يئرعمعنع بئرعشكة كئلعشكةن كئلعشعم
دعيانةت جةهةتتعن ظةمةس هأكىم جةهةتتعن توغرعدذر.
بعر ظادةمنعث باشقا بعر كعشعنعث قولعدعكع ظأزعنعث هةققع بولغان
ظألحةم بعلةن ظألحىلعدعغان ياكع تارازع بعلةن تارتعلعدعغان ؤة تئخع يوق
بولذص كةتمعضةن نةرسة ظىستعدة ،ظذ كعشع بعلةن ظذ نةرسعنعث يئرعمعنع
بئرعشكة كئلعشعم تىزىشع توغرا ظةمةس .لئكعن ظذ نةرسة قولعدا بار ظادةم
ظأزعنعث ظذ نةرسعنع ناهةق ظئلعؤالغانلعقعنع ظعقرار قعلغان ؤة ظذ نةرسعنعث
ظعضعسع ظذ نةرسعنع قولعغا تاصشذرذص ظئلعشقا كىحع يئتعدعغان بولسا،
بذ هالدا ظةضةر ظذ نةرسعنع ناهةق ظئلعؤالغان ظادةم ظذنعث ظعضعسع بعلةن
قالغان يئرعمعنع كةحىرؤئتعش شةرتع بعلةن ظذ نةرسعنعث يئرعمعنع بئرعشكة
كئلعشعم تىزضةن بولسا ،بذ كئلعشعم ظعستعهسان قاظعدعسع بويعحة ظةمةس
قعياس قاظعدعسع بويعحة توغرعدذر .ظةضةر ظذ نةرسعنع ناهةق ظئلعؤالغان ظادةم
ظذ نةرسعنعث ظعضعسع بعلةن ظذ نةرسعنعث ظورنعغا رةخ ياكع كعيعم ـ كعحةك
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بئرعشكة كئلعشعم تىزضةن ؤة رةخنع ياكع كعيعم ـ كعحةكنع ظذ ظادةمضة
بةرضةن بولسا ،بذ كئلعشعم ظعستعهسان ؤة قعياس قاظعدعسع بويعحة توغرعدذر.
حىنكع بذ هالدا ظذ نةرسعنعث ظعضعسع رةخنع ياكع كعيعم ـ كعحةكنع ناهةق
(((
ظئلعؤئلعنغان نةرسة بعلةن سئتعؤالغان هئسابلعنعدذ.
ظأتكىزىلضةن جعنايةت ظىستعدة كئلعشعم تىزىشنعث بايانع
قةستةن ظأتكىزىلضةن جعنايةت مةيلع قةستةن ظادةم ظألتىرؤئتعشتةك
جعنايةت بولسذن ،مةيلع ظادةمنع قةستةن يارعدار قعلعص قويذشتةك جعنايةت
بولسذن ،جعنايةتنع ظأتكىزضةن ظادةمنعث ظعقرار قعلعش شةرتع بعلةن ظذ
جعنايةت ظىحىن دعيةتنع ،ظذ جعنايةتكة بئرعش تئضعشلعك بولغان معقداردعن
ظارتذق ،ياكع كةم بئرعشكة كئلعشعم تىزىش توغرعدذر .حىنكع بذنداق قعلعش
جازانة هئسابالنمايدذ .حىنكع (مةيلع قةستةن ظادةم ظألتىرؤئتعشتةك جعنايةت
بولسذن ،مةيلع ظادةمنع قةستةن يارعدار قعلعص قويذشتةك جعنايةت بولسذن)،
قةستةنلعك بعلةن ظأتكىزىلضةن جعنايةتلةرنعث جازاسع قعساس ظئلعشتذر.
قعساس دئضةن مال ـ مىلىك ظةمةس( .شذثا قعساس ظئلعشتعن ؤازكةحكةنلعك
ظىحىن ظذنعث ظورنعدا ظالعدعغان دعيةتنع نورمالدعن ظارتذق ،ياكع كةم ظئلعش
جازانة قعلعش هئسابالنمايدعغانلعقع ظىحىن دعيةتنع نورمالدعن ظارتذق ياكع
كةم ظئلعشقا كئلعشعم تىزىش توغرعدذر) .ظةمما سةؤةنلعك بعلةن ظأتكىزىلضةن
جعنايةت (مةيلع سةؤةن ظادةم ظألتىرؤئتعشتةك جعنايةت بولسذن ،مةيلع
ظادةمنع سةؤةن يارعدار قعلعص قويذشتةك جعنايةت بولسذن )،سةؤةنلعك بعلةن
ظأتكىزىص سالغان جعنايةت ظىحىن دعيةتنع ،ظذ جعنايةتكة بئرعش تئضعشلعك
بولغان معقداردعن ظارتذق ياكع كةم بئرعشكة كئلعشعم تىزىش توغرا ظةمةس.
حىنكع سةؤةنلعك بعلةن ظأتكىزىلضةن جعنايةتلةرنعث دعيةتلعرع شةرعظةت
تةرعصعدعن بةلضعلةص بئرعلضةندذر( .شذثا ظذنعث تعشعغا حعقعص كئتعش
توغرا ظةمةس) .مةسعلةن :سةؤةنلعك بعلةن ظألتىرىلضةن ظادةم ظىحىن شةرعظةت
بةلضعلةص بةرضةن دعيةتلةر بولسا 100 :تأضة ياكع  200كاال ياكع  1000تعلال،
ياكع  10. 000يامبذدذر .ظةضةر سةؤةنلعك بعلةن ظأتكىزىص سالغان جعنايةت
ظىحىن دعيةتنع ،شةرعظةت بةلضعلةص بةرضةن مةزكذر نةرسعلةر بعلةن ظةمةس
((( «رةددذلمذهتار» 4 ،ـ توم 476 ،ـ بةت.
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باشقا نةرسعلةر بعلةن بئرعشكة كئلعشعم تىزضةن بولسا ،دعيةت مةيلع ظذ
جعنايةتكة بئرعش تئضعشلعك بولغان معقداردعن ظارتذق بولسذن ،مةيلع كةم
بولسذن ،تىزىلضةن كئلعشعم توغرعدذر.
ظةضةر دعيةت ظىحىن ،ظألحةم بعلةن ظألحةص ظئلعنعدعغان ،ياكع تازارع
بعلةن تارتعلعدعغان نةرسة بئرعشكة كئلعشعم تىزىلضةن بولسا ،هةتتا
(دعيةتمذ نعسع نةرسعنعث ظورنعغا بولغانلعقع ظىحىن) نعسع نةرسعضة يةنة
نعسع نةرسة بعلةن كئلعشعم تىزضةن بولذص قالماسلعق ظىحىن دعيةت ظىحىن
بئرعلعدعغان ظذ نةرسعنع كئلعشعم تىزىلضةن شذ ظورذننعث ظأزعدة قولغا
تاصشذرذص ظئلعش شةرتتذر .نئسع نةرسعضة يةنة نئسع نةرسة بعلةن كئلعشعم
تىزىش جازانعنعث شةكعللعرعدعن بعرعدذر .اهلل تاظاال خالعسا بعز بذ هةقتة
ظالدعمعزدا توختذتذلذص ظأتعمعز.
ظةضةر قازع سةؤةنلعك بعلةن ظادةم ظألتىرىص سالغان جعنايةتنعث دعيعتع
ظىحىن شةرعظةت بةلضعلةص بةرضةن مةزكذر تىردعكع نةرسعلةرنعث بعر تىرىنع
بئرعشنع تةيعن قعلغان بولسا ،ظذ نةرسعلةرنعث قالغان تىرلعرع باشقا
خعلدعكع نةرسعلةر هئسابلعنعدذ .مةسعلةن :قازع سةؤةنلعك بعلةن ظادةم
ظألتىرىص سالغان قاتعلغا ،ظأتكىزضةن جعنايةتنعث دعيعتع ظىحىن  100تأضة
بئرعشنع تةيعن قعلغان ،ظاندعن قاتعل ظألتىرىلضةن ظادةمنعث ظعضعسع بعلةن
كئلعشعم تىزىشىص ظذنعثغا  200يىزدعن ظارتذق كاال بئرعشكة كئلعشكةن ؤة
ظذ كالعالرنع بةرضةن بولسا ،بذ كئلعشعم توغرا بولعدذ.
ظةضةر قةستةنلعك بعلةن ظادةم ظألتىرضةن قاتعل ،ظألتىرىلضةن ظادةمنعث
ظعضعسع بعلةن ظذنعثغا دعيةت ظىحىن هاراققا ؤة توثضذزغا ظوخشاش (ظعسالم
دعنعدا مال ـ مىلىك ظورنعدا ظئتعبارغا ظئلعنمايدعغان) بعر نةرسة بئرعشكة
كئلعشعم تىزضةن بولسا ،بذ كئلعشعم ظئتعبارغا ظئلعنمايدذ ،قاتعلدعن قعساسمذ
ظئلعنمايدذ ؤة قاتعلغا دعيةت ظىحىن بعر نةرسة بئرعشمذ الزعم ظةمةس .حىنكع
ظألتىرىلضةن ظادةمنعث ظعضعسع (شةرعظةتنعث قاظعدعسع بويعحة) قاتعلدعن
ظالعدعغان هئحقانداق نةرسة يوق .حىنكع ظةسلعدة قاتعلدعن قعساس ظئلعشتعن
ؤازكئحعلضةن ؤاقتعدا ،قعساسنعث ظورنعدا ظألتىرىلضةن ظادةمنعث ظعضعسعضة
بئرعلعدعغان نةرسة ظعسالم دعنعدا مال ـ مىلىك ظورنعدا ظئتعبارغا ظئلعنعدعغان
نةرسة بعلةن ظألحعلعدذ .لئكعن ظألتىرىلضةن ظادةمنعث ظعضعسع قاتعل بعلةن
كئلعشعم تىزضةن ؤاقتعدا ،ظذنداق نةرسة بعلةن ظةمةس هاراققا ؤة توثضذزغا
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ظوخشاش (ظعسالم دعنعدا مال ـ مىلىك ظورنعدا ظئتعبارغا ظئلعنمايدعغان) نةرسة
بعلةن كئلعشعم تىزدع( .شذثا قاتعلنعث دعيةت ظىحىن ظألتىرىلضةن ظادةمنعث
ظعضعسع ظىحىن هئحقانداق نةرسة بئرعشع الزعم ظةمةس).
ظةضةر سةهؤةنلعك بعلةن ظادةم ظألتىرضةن قاتعل ظألتىرىلضةن ظادةمنعث
ظعضعسع بعلةن ظذنعثغا دعيةت ظىحىن هاراققا ؤة توثضذزغا ظوخشاش (ظعسالم
دعنعدا مال ـ مىلىك ظورنعدا ظئتعبارغا ظئلعنمايدعغان) بعر نةرسة بئرعشكة
كئلعشعم تىزضةن بولسا ،بذ كئلعشعممذ ظئتعبارغا ظئلعنمايدذ .ظةمما بذ هالدا
ظألتىرىلضةن ظادةمنعث ظعضعسع قاتعلدعن سةؤةنلعك بعلةن ظألتىرىلضةن
ظادةم ظىحىن شةرعظةت بةلضعلةص بةرضةن مةزكذر دعيةتنعث تىرلعرعدعن بعرعنع
ظالعدذ.
سةمةد ظأزعنعث قةستةن ظادةم ظألتىرؤةتكةنلعك جعنايعتع ظىحىن
ظألتىرىلضةن ظادةمنعث ظعضعسع بعلةن كئلعشعم تىزىص كئلعش ظىحىن،
ياكع ظىستعدعكع قةرز مةيلع ظألحةم بعلةن ظألحىلعنعدعغان نةرسة بولسذن،
مةيلع تارازع بعلةن تارتعلعدعغان نةرسة بولسذن ،ظىستعدعن دةؤا قعلغان
قةرز ظعضعسع بعلةن كئلعشعم تىزىص كئلعش ظىحىن ماخمذتنع ؤةكعل قعلعص
ظةؤةتكةن ؤة (ماخمذت بئرعص ظألتىرىلضةن ظادةمنعث ظعضعسع بعلةن دعيةت
ظىحىن بعر نةرسة بئرعشكة ياكع قةرزنعث ظعضعسع بعلةن قةرزضة هئسابالص
بعر نةرسة بئرعشكة كئلعشعم) تىزىشكةن بولسا ،مةيلع دعيةت ظىحىن
ظألتىرىلضةن ظادةمنعث ظعضعسعضة بئرعلعدعغان نةرسة بولسذن ،مةيلع قةرزنعث
ظعضعسعضة بئرعلعدعغان نةرسة بولسذن ،ظذ نةرسعنع ماخمذدنعث ظةمةس
سةمةدنعث بئرعشع الزعم بولعدذ .حىنكع ماخمذدنعث دةؤا ظعضعلعرع بعلةن
تىزىشكةن كئلعشعمع صةقةت سةمةددعن قعساس ظئلعشنع بعكار قعلعؤئتعش
ياكع قةرز ظعضعسعنعث قةرزنعث بعرقعسمعنع كةحىرؤئتعشع ظىحىندذر .ماخمذت
بذ كئلعشعمدة سةمةد بعلةن دةؤا ظعضعلعرعنعث ظارعسعدعكع بعر ظةلحعدذر.
(شذثا كئلعشعمدة كئلعشكةن نةرسعنع دةؤا ظعضعلعرعضة ساق ـ ساالمةت
تاصشذرذش ماخمذتنعث ظىستعضة يىكلةنمةيدذ) .ظةمما ماخمذت كئلعشعمدة دةؤا
ظعضعلعرعضة بئرعلعشكة تئضعشلعك بولغان نةرسعنع ظذالرغا ساق ـ ساالمةت
تاصشذرذشقا كئصعل بولغان بولسا ،بذ هالدا دةؤا ظعضعلعرعضة ظذ نةرسعنع
ساق ـ ساالمةت تاصشذرذش مةسظذلعيعتع ماخمذتنعث ظىستعضة يىكلعنعدذ ؤة
ماخمذت ظذالرغا بةرضةن نةرسعنع سةمةددعن ظالعدذ .يةنة ظايالعنع ظذنعثغا
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بةرضةن تويلذقنع قايتذرذص ظئلعش شةرتع بعلةن تاالق قعلعؤةتمةكحع بولغان
ظادةم تةرعصعدعن ؤةكعل قعلعنغان ظادةمنعث هأكمعمذ يذقعرعدا بايان قعلعص
ظأتىلضةن مةسعلعدعكع ؤةكعل ماخمذتنعث هأكمعضة ظوخشاش(((.
شذنعثدةك يةنة بعر كعشعنعث مال ـ دذنياسعنع ظئلعؤالغانلعقعنع ظعقرار
قعلغان ظادةم تةرعصعدعن ظذنعث ظعضعسع بعلةن كئلعشعم تىزىص كعلعشكة
ؤةكعل قعلعنغان ظادةم ،ظةضةر مال ـ دذنيانعث ظعضعسع بعلةن ظذنعث ظورنعدا
مال ـ مىلىك بئرعشكة كئلعشعم تىزضةن بولسا ،بذ هالدا ظذ مال ـ دذنيانعث
ظعضعسعضة كئلعشعمدة بئرعلمةكحع بولغان نةرسعنع ؤةكعل بولذص بارغان
ظادةمنعث بئرعشع الزعم .ؤةكعل كئلعشعمدة بئرعلمةكحع بولغان ظذ نةرسعنع
مال ـ دذنيانعث ظعضعسعضة بئرعدذ ؤة بئرعص ظذنع ظأزعنع ؤةكعل قعلعص ظةؤةتكةن
ظادةمدعن ظئلعؤالعدذ .حىنكع بذ كئلعشعمنعث هأكمع خذددع سودا ـ سئتعقنعث
هأكمعضة ظوخشاش .سودا ـ سئتعقتا صىتىن مةسظذلعيةتلةر سودا ـ سئتعققا
بعؤاستة قول تعققان ظادةمنعث ،ياكع شذنعث مةرتعؤعسعدعكع ظادةمنعث ظىستعضة
يىكلعنعدذ .ظةمما ظذ ؤةكعل بعر كعشعنعث مال ـ دذنياسعنع ظئلعؤالغانلعقعنع
(ظعقرار قعلغان ظةمةس) ظعنكار قعلعص تذرغان ظادةم تةرعصعدعن كئلعشعم
تىزىشكة ظةؤةتعلضةن بولسا ،بذ كئلعشعم مةيلع مال ـ دذنيانعث ظعضعسع بعلةن
ظذنعث ظورنعدا مال ـ مىلىك بئرعشكة تىزىلضةن كئلعشعم بولسذن ،مةيلع مال
ـ مىلىكتعن باشقا نةرسة بئرعشكة تىزىلضةن كئلعشعم بولسذن ،ؤةكعلضة دةؤا
ظعضعسع ظىحىن كئلعشعمدة تىزىلضةن نةرسعنع بئرعش الزعم ظةمةس( .يةنع
بذنع بئرعش ظذنع ؤةكعل قعلعص ظةؤةتكةن ظادةمضة الزعمدذر).
قولعدا هئحقانداق صاكعتع يوق تذرذص بعر قورذنعث ؤةقصة قعلعنغان قورذ
ظعكةنلعكعنع دةؤا قعلعؤاتقان ظادةم بعلةن ظذ دةؤانع ظعنكار قعلعؤاتقان بعر
كعشع (ظذ قورذنعث ظورنعغا ظذ ظادةمضة بعر نةرسة بئرعشكة) كئلعشعم تىزضةن
بولسا ،بذ كئلعشعم توغرا كئلعشعم هئسابالنمايدذ ؤة ظذ ظادةمنعث (قورذنعث
ظورنعغا بئرعلضةن نةرسعنع) ظئلعشعمذ توغرا ظةمةس .حىنكع كئلعشعم
تىزىشىص كئلعشعمدة ظأزعضة تئضعشلعك بولغان نةرسعنع ظالعدعغان ظادةم ،ظذ
نةرسعنع (قارشع تةرةصنعث ظىستعدعكع) ظأزةمنعث هةققع ،دةص ضذمان قعلغان
((( ظايالعنع ظذنعثغا بةرضةن تويلذقنع قايتذرذص ظئلعش شةرتع بعلةن تاالق قعلعؤةتمةكحع بولغان ظادةم تةرعصعدعن ؤةكعل قعلعنغان
ظادةم ،ظةضةر كئلعشعمدة ظايالنعث ظعضعلعرعضة بئرعلعشكة تئضعشلعك بولغان نةرسعنع ظذالرغا ساق ـ ساالمةت تاصشذرذشقا كئصعل بولغان
بولسا ،بذ هالدا ظذالرغا ظذ نةرسعنع ساق ـ ساالمةت تاصشذرذش مةسظذلعيعتع ؤةكعلنعث ظىستعضة يىكلعنعدذ .ظةضةر ظذنداق قعلعشقا كعصعل
بولمعغان بولسا ،ظذ نةرسعنع ساق ـ ساالمةت تاصشذرذش مةسظذلعيعتع ؤةكعلنعث ظىستعضة يىكلةنمةيدذ .ت.
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نةرسعنعث ظورنعغا ظالعدذ .بذ خذددع قارشع تةرةصكة بعر نةرسة بئرعص ظذنعث
ظورنعغا ظذنعثدعن بعر نةرسة ظالغانغا ظوخشاش .ؤةقصة قعلعنغان نةرسعلةردة
ظذنداق قعلعش توغرا ظةمةس .حىنكع بعر كعشعضة ظاتاص ؤةقصة قعلعنغان
نةرسعنع ،ظذ كعشع ظأز مىلكع قعلعؤااللمايدذ .شذثا ظذ كعشعنعث ؤةقصة
قعلعنغان ظذ نةرسعنع سئتعشع توغرا ظةمةس .ظةضةر يذقعرعدا بايان قعلعنغان
مةسعلعدة هئلعقع ظادةم ؤةقصة ظعكةنلعكعنع دةؤا قعلعؤاتقان قورذ هةقعقةتةن
ؤةقصة قعلعنغان قورذ بولسا ،ظذنع باشقا نةرسة بعلةن ظالماشتذرذش توغرا
ظةمةس .شذثا ظذ قورذنعث ؤةقصة قعلعنغان قورذ ظعكةنلعكعنع دةؤا قعلعؤاتقان
ظادةم (ظأزعنعث بذ دةؤاسعدعن ؤازكئحعش ظىحىن تىزىلضةن) كئلعشعمدة
قورذنعث ظورنعغا ظالغان بةدةلنع هةقسعز ظالعدذ .ظذنعث ظأزعنعث دةؤاسعدعن
ؤازكئحعشع ظىحىن صارة ظئلعشع هةر هالدا توغرا بولمايدذ.
ظىستعدعن دةؤا ظئحعلغان ظادةم ،ظئحعلغان دةؤاغا ظعنكار قعلغان هالةتتة
تذرذص تىزىلضةن كئلعشعمدعن كئيعن ،دةؤاضةرنعث كئلعشعم تىزىلىشتعن بذرذن:
مئنعث صاالنع ظادةمنعث ظىستعدة هئحبعر هةققعم يوق ،دئضةنلعكع هةققعدة
صاكعت كأرسةتكةن بولسا ،كئلعشعم يةنة كىحضة ظعضة بولذؤئرعدذ .حىنكع
(ظذ ظادةمنعث كأرسةتكةن صاكعتعنع قوبذل قعلعش) زعتلعكنع ظئلعص كئلعدذ.
شذثا ظىستعدعن دةؤا ظئحعلغان ظادةم ظىستعدة خذددع بعرسعنعث هةققع يوق
ظادةمدةك كأرىنمةيدذ .ظةضةر دةؤاضةر كئلعشعمدعن كئيعن :ظىستعدعن دةؤا
ظئحعلغان هئلعقع ظادةمنعث ظىستعدة مئنعث هئحقانداق هةققعم يوق ،دئسة،
بذ هالدا تىزىلضةن كئلعشعم ظةمةلدعن قالعدذ.
ظةضةر بعر ظادةم ظأزعنعث بعر كعشعنعث ظىستعدة بعر تال كعيعمعنعث
بارلعقعنع دةؤا قعلغان ؤة ظىستعدعن دةؤا قعلعنغان كعشع ظذ ظادةم بعلةن
(بعر نةرسعضة كئلعشعص) كئلعشعم تىزضةن ،ظاندعن ظذ ظادةمنعث :ظذنعث
ظىستعدة مئنعث هةققعم يوق ،دةص ظعقرار قعلغانلعقعغا صاكعت كأرسةتكةن
بولسا ،ظةضةر ظذ ظادةم بذ ظعقرارنع كئلعشعم تىزىلىشتعن بذرذن قعلغان بولسا،
تىزىلضةن كئلعشعم كىحضة ظعضة بولذؤئرعدذ .ظةضةر ظذ ظادةم بذ ظعقرارنع
كئلعشعم تىزىلىص بولغاندعن كئيعن قعلغان بولسا ،تىزىلضةن كئلعشعم
ظةمةلدعن قالعدذ.
بذ يةردة شذنع بايان قعلعص ظأتىشكة توغرا كئلعدذكع ،تىزىلضةن
كئلعشعمنعث توغرا بولذشع ظىحىن قعلعنغان دةؤانعث هةممة تةرةصتعن شةرتكة
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تذرذشع شةرت ظةمةس .مةسعلةن :بعر ظادةم بعر قورذنعث ظعحعدة قانحعلعك
ظعكةنلعكع نامةلذم بولغان هةققعنعث بارلعقعنع دةؤا قعلغان ،ظاندعن ظذ ظادةم
قورذ ظعضعسع بعلةن كئلعشعص كئلعشعم تىزضةن بولسا ،بذ توغرا كئلعشعم
هئسابلعنعدذ .قانحعلعك ظعكةنلعكع نامةلذم بولغان بعر هةق ظىستعدة قعلعنغان
دةؤانعث هةممة تةرةصتعن شةرتكة توشقان دةؤا بولمعغانلعقعدا شةك يوق .بذ
هةممة تةرةصتعن توغرا بولمعغان دةؤانع ،هةممة تةرةصتعن شةرتكة توشمعغان
دةؤا بعلةن ظوخشاش قارعغانلعق ظةمةس .حىنكع هةممة تةرةصتعن توغرا
بولمعغان دةؤا ظىستعدة تىزىلضةن كئلعشعم توغرا دةص ظئتعبارغا ظئلعنمايدذ.
مةسعلةن :جازاالر ياكع جازانة ياكع داخاننعث ظعش هةققع ياكع مئيت ظىحىن
ظىنسئلعص يعغلعغذحع ظايالنعث ظعش هةققع ،ياكع ناخشعحع ظايالنعث ظعش
هةققع ظىستعدعن قعلعنغان (هةممة تةرةصتعن توغرا بولمعغان) دةؤادا تىزىلضةن
كئلعشعم توغرا ،دةص ظئتعبارغا ظئلعنمايدذ.
بعر ظادةم سذدعن صايدعلعنعش هةققعنعث ياكع قوشنعدارحعلعق ياكع
شئرعكلعك هةققعنعث((( ،ياكع ظأزع بعلةن قوشنعسعنعث ظارعلعقعدعكع تامنعث
ظىستعضة ياغاح قويذش هةققعنعث ظأزعنعث ظعكةنلعكع هةققعدة دةؤا قعلغان،
ظىستعدعن دةؤا قعلعنغان ظادةم (بذ هةقنعث ظذ ظادةمنعث ظةمةسلعكع) هةققعدة
قةسةم قعلعص بئرعشنعث بةدعلعضة ظذ ظادةمضة بعر نةرسة بئرعشكة كئلعشكةن
بولسا ،بذ كئلعشعم توغرا دةص ظئتعبارغا ظئلعنعدذ .حىنكع ظةسلعدة قانداق
هةقنع دةؤا قعلغانلعق سةؤةبع بعلةن بولسا بولسذن( ،ظىستعدعن دةؤا ظئحعلغان)
ظادةم (ظذ هةقنعث ظذ ظادةمنعث ظةمةسلعكع هةققعدة) قةسةم قعلعشقا تةكلعص
قعلعنسا ،ظذ ظادةمنعث صذل بئرعص بولسعمذ قةسةم قعلعشتعن قوتذلذص قئلعشع
توغرعدذر .هةتتا بعر ظادةمنعث ظىستعدعن ظذنعثغا ظةدةبلةص قويذش جازاسع
بئرعلعش هةققعدة دةؤا قعلعنغان ؤة ظذ ظادةمضة (دةؤا ظعضعسعنعث هةقلعق
ياكع هةقلعق ظةمةسلعكع هةققعدة) قةسةم قعلعش تةكلعصع قويذلغان بولسا،
ظذ ظادةمنعث صذل بئرعص قةسةم قعلعشتعن قوتذلذص قئلعشع توغرعدذر .ظةمما
دةؤا جازاالر ؤة نةسةب هةققعدة قعلعنغان ؤة ظىستعدعن دةؤا قعلعنغان ظادةم
(دةؤا ظعضعسعنعث هةقلعق ياكع هةقلعق ظةمةسلعكع هةققعدة) قةسةم قعلعش
تةكلعصع قويذلغان بولسا ،بذ هالدا ظذ ظادةمنعث صذل بئرعص قةسةم قعلعشتعن
((( بعر ظادةم بعر نةرسعضة قوشنا بولذص ظألتىرغانلعق ياكع شئرعك بولغانلعق سىصىتع بعلةن ،ظذ نةرسعنع سئتعص ظالغان كعشعدعن ظذ
نةرسعنع مةجبذرعي قايتذرذص ظئلعش هةق ـ هوقذقعغاا ظعضعدذر .ت.
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قوتذلذص قئلعشع توغرا ظةمةس.
ظةضةر كئلعشعم بوينعدعكع قةرزضة نةخ بعر نةرسة بئرعش توغرعسعدا
تىزىلضةن بولسا ،بذ كئلعشعم ظعككع تةرةصنعث بذزذؤئتعشع بعلةن بذزذلذص
كئتعدذ .ظةضةر كئلعشعم بعر ظادةمنعث (بعر كعشعنعث ظىستعدعكع) بةزع
هةققعنع ظئلعش ياكع بةزع هةققعنع كةحىرؤئتعش توغرعسعدا تىزىلضةن بولسا،
بذ كئلعشعمدعن يئنعؤئلعش ياكع ظذنع بذزذؤئتعش توغرا ظةمةس .حىنكع
كةحىرؤئتعلضةن هةق كةينعضة تةكرار قايتعص كةلمةيدذ.
ظىستعدعن دةؤا ظئحعلغان ظادةم قةسةم قعلعص بئرعص بولغاندعن كئيعن
تىزىلضةن كئلعشعممذ توغرا هئسابلعنعدذ .مةسعلةن :بعر ظادةم بعر كعشعنعث
ظىستعدة مال ـ دذنياسعنعث بارلعقعنع دةؤا قعلغان ،ظىستعدعن دةؤا قعلعنغان
كعشع بذنعثغا ظعنكار قعلغان ؤة قةسةم قعلعص بةرضةن ،ظاندعن دةؤاضةر بذ
دةؤانع يةنة باشقا قازعنعث يئنعغا بئرعص قعلغان ،ظىستعدعن دةؤا قعلعنغان ظذ
كعشع بذنعثغا يةنة ظعنكار قعلغان ؤة بذ دةؤانع تىضىتىش ظىحىن دةؤا ظعضعسع
بعلةن (ظذنعثغا بعر نةرسة بئرعش هةققعدة) كئلعشعم تىزضةن بولسا ،بذ
كئلعشعم توغرا كئلعشعم دةص هئسابلعنعدذ.
ظةضةر دةؤاضةر كئلعشعم تىزىلىص بولغاندعن كئيعن بذرذن هةققعدة دةؤا
قعلغان نةرسعنعث ظأزعنعث (ظىستعدعن دةؤا قعلعنغان ظادةمنعث قولعدا تئخع
بارلعقع) هةققعدة صاكعت كأرسةتكةن بولسا ،بذ صاكعت قوبذل قعلعنمايدذ.
لئكعن دةؤا ظةضةر يئتعم بالعنعث مال ـ مىلكعضة قاراشقا ؤةسعيةت قعلعنغان
ظادةمنعث (ظذ مال ـ مىلىكتعن يئؤالغانلعقع توغرعسعدا) بولذص ظذ ظادةم
بذنعثغا ظعنكار قعلغان ؤة كئيعن ظذ ظادةم ظذ مال ـ مىلىكنعث بعر قعسمعنع
بئرعشكة كئلعشعم تىزىشكةن ،ظاندعن يئتعم باال ظذ مال ـ مىلىكنعث (ظذ
ظادةمنعث يئنعدا بارلعقعغا) صاكعت كأرسةتكةن بولسا ،بذ هالدا بذ صاكعت
قوبذل قعلعنعدذ .حىنكع يئتعم بالعنعث ظأز مال ـ مىلكعضة قاراشقا ؤةسعيةت
قعلعنغان ظادةم بعلةن كئلعشعم تىزىشكةن ؤاقتعدا ،ظذ صاكعت ظارقعلعق
ظذ مال ـ مىلىكنعث ظذ ظادةمنعث يئنعدا بارلعقع ظاشكارا بولدع .بذ بعر
ظالدامحعلعق بولذص ظالدامحعلعق ظارعلعشعص قالغان كئلعشعم توغرا كئلعشعم
هئسابالنمايدذ .شذنعثدةك يةنة ظةضةر ظذ يئتعم باال باالغةتكة يةتكةندعن
كئيعن صاكعت كأرسةتسعمذ ،ظذنعث كأرسةتكةن صاكعتع يةنة قوبذل قعلعنعدذ.
ظةضةر ظذ يئتعم باال باالغةتكة يةتكةندعن كئيعن ظىستعدعن دةؤا قعلعنغان
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هئلعقع ظادةمنعث قةسةم قعلعص بئرعشعنع تةلةص قعلسا ،ظذ ظادةم قةسةم قعلعص
بئرعشكة بذيرذلمايدذ .حىنكع قةسةم قعلعص بئرعش دةؤا قعلعنغان نةرسعنعث
بةدعلع هئسابلعنعدذ .ظةضةر يئتعم باال ظذ ظادةمنع قةسةم قعلدذرسا ،باال دةؤا
قعلغان نةرسعنعث بةدعلعنع تولذق ظئلعص بولغان هئسابلعنعدذ.
قعلعنغان دةؤا هةققعدة كئلعشعم تىزىشىشنع ؤة ظذ دةؤادعن قوتذلذص
كئتعشنع تةلةص قعلعش بذرذنقع دةؤردعكع ظالعمالرنعث كأز قارعشعدا دةؤانعث
توغرا ظعكةنلعكعنع ظعقرار قعلغانلعق هئسابالنمايدذ .كئيعنكع دةؤردعكع
ظالعمالر بذ قاراشقا قئتعلمعدع .بذ هةقتعكع توغرا قاراش بولسا بذرذنقع
دةؤردعكع ظالعمالرنعث كأز قارعشعدذر .ظةمما مال ـ مىلىك هةققعدة قعلعنغان
دةؤادا مال ـ مىلىك بئرعش هةققعدة كئلعشعم تىزىشنع ؤة بذ دةؤادعن قوتذلذص
كئتعشنع تةلةص قعلعش (ظذ مال ـ مىلىكنع) ظالغانلعقنع ظعقرار قعلغانلعق
هئسابلعنعدذ .بعر ظادةم سئتعص ظالغان نةرسعدة ظةيعب حعقعص قالدع ،دةص
ظذنع ساتقان ظادةم بعلةن كئلعشعم تىزىص (ظذ ظادةمدعن بعر نةرسة ظالغان)،
ظاندعن ظذ نةرسعدة هئلعقع ظةيعب كأرىلمعضةن ،ياكع يوق بولذص كةتكةن
بولسا ،بذ هالدا كئلعشعم بعكار بولذص كئتعدذ ؤة ظذنع ساتقان ظادةمدعن ظالغان
نةرسعنع ظذنعثغا قايتذرذص بئرعدذ .شذنعثدةك يةنة بعر قذلنع سئتعؤالغان
ظادةم ظذ قذلنعث ظىستعدة باشقعالرنعث قةرز صذلعنعث بارلعقعنع دةؤا قعلغان ،بذ
هةقتة كئلعشعم تىزىص قذلنع ساتقان ظادةمدعن بعر نةرسة ظالغان ؤة كئيعن ظذ
قذلنعث ظىستعدة قةرزنعث يوقلعقع ظاشكارا بولذص حعققان بولسا ،بذ هالدعمذ
كئلعشعم بعكار بولذص كئتعدذ ؤة دةؤاضةر قذلنع ساتقان ظادةمدعن ظالغان
(((
نةرسعنع ظذنعثغا قايتذرذص بئرعدذ.
حعقعرعؤئتعش ظىحىن تىزىلضةن كئلعشعم
بذنعثدعن معراسخورالرنعث ظأزلعرع ظعحعلعرعدعن بعرعنع ظذنعث
بعلةن كئلعشعم تىزىش ظارقعلعق معراس ظئلعشتعن حعقعرؤئتعش ظعشع،
كأزدة تذتذلعدذ .معراسنع ظىلىشىشتعن بذرذن ظةضةر باشقا معراسخورالر بعر
معراسخورنعث هةققعنع بعكار قعلعؤةتسة ،ظذنعث معراستعكع هةققع حىشىص
كئتعدذ .حىنكع بعر ظادةمنعث معراستعكع هةققع بعكار قعلعؤةتسعمذ حىشىص
((( <ظةددذررذلمذختار> 4 ،ـ توم 479 ،ـ بةت.
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كةتمةيدعغان دةرعجعدعكع كىحلىك هةقلةردعن ظةمةس .بذ خذددع ظذرذش قعلغان
ظادةمنعث ظولجعدعكع هةققعضة ظوخشايدذ .ظذرذش قعلغان ظادةمنعث ظولجعدعكع
هةققعمذ ظولجعنع ظىلىشىشتعن بذرذن باشقعالرنعث بعكار قعلعؤئتعشع بعلةن
حىشىص كئتعدذ.
معراسخورالر ظعحعلعرعدعن بعر معراسخورنع (بذغدايقا ،قذناققا ؤة
رةخكة) ظوخشاش نةرسة ـ كئرةكلةردعكع هةسسعسعدعن ياكع يةر ـ زئمعندعكع
هةسسعسعدعن صذل بئرعش بعلةن ياكع ظالتذندعكع هةسسعسعدعن كأمىش بئرعش
بعلةن ياكع كىمىشتعكع هةسسعسعدعن ظالتذن بئرعش بعلةن ياكع تعلالدعكع
هةسسعسعدعن يامبذ بئرعش بعلةن ،ياكع يامبذدعكع هةسسعسعدعن تعلال بئرعش
بعلةن معراسخورلذقتعن حعقعرؤةتكةن بولسا ،ظذنعث معراستعكع هةسسعسع
باشقا خعلدعكع نةرسة ؤة ظذنعثغا بئرعلضةن نةرسة باشقا خعلدعكع نةرسة
بولغانلعقع ظىحىن ظذ حعقعرؤئتعش توغرا هئسابلعنعدذ .لئكعن معراسخورنع
ظالتذندعكع هةسسعسعدعن كىمىش بئرعش بعلةن ياكع كىمىشتعكع هةسسعسعدعن
ظالتذن بئرعش بعلةن ياكع تعلالدعكع هةسسعسعدعن يامبذ بئرعش بعلةن ،ياكع
يامبذدعكع هةسسعسعدعن تعلال بئرعش بعلةن معراسخورلذقتعن حعقعرؤاتقان
حاغدا ،شذ يةرنعث ظأزعدة معراسخورالرمذ ظذنعث هةسسعسعنع بئرعشع ؤة
معراستعن حعقعرؤئتعلضةن معراسخورمذ ظأزعنعث هةسسعسعنعث بةدعلعضة
بئرعلمةكحع بولغان نةرسعسنع قولعغا ظئلعشع شةرتتذر .شذنعثدةك يةنة
ظذ معراسخورنعث هةسسعسع مةيلع ظالتذن بولسذن ،مةيلع كىمىش بولسذن،
مةيلع ظالتذندعن ياكع كىمىشتعن سذقذلغان صذل بولسذن ،مةيلع باشقا نةرسة
بولسذن ،ظذنعثغا معراستعكع هةسسعسعنعث ظورنعغا ظالتذن ياكع كىمىش
بئرعص حعقعرؤئتعلضةن حاغدا ،جازانعغا حىشىص قئلعشتعن ساقلعنعش ظىحىن
ظذنعثغا بئرعلعدعغان ظالتذن ياكع كىمىشنعث ظذنعث معراستعكع هةسسعسعدعن
كأص بولذشع شةرتتذر.
كئلعشعم ظالتذن ـ كىمىش ياكع تعلال ؤة يامبذالر ظىستعدة بولغان
ؤاقعتعدا ،بذالرنع كئلعشعم بذلذؤاتقان ظورذنغا ظئلعص كئلعش ؤة معراستعن
حعقعرؤئتعلعدعغان معراسخورنعث ظأزعنعث معراستعكع هةسسعسعنعث قانحعلعك
ظعكةنلعكعنع بعلعشع الزعم.
ظةضةر معراسخورالر ظذ معراسخورنع ظذنعث معراستعكع هةسسعسعضة
(بذغدايقا ،قذناققا ؤة رةخكة) ظوخشاش نةرسة ـ كئرةكلةر بئرعص معراستعن
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حعقعرؤةتكةن بولسا ،ظذنعثغا بئرعلضةن نةرسة مةيلع ظاز بولسذن ،مةيلع حعق
بولسذن ،مةيلع ظذنع كئلعشعم تىزىلضةن يةردة قولعغا تاصشذرذص ظالسذن،
مةيلع ظالمعسذن ،جازانعضة حىشىص قئلعشنعث ظئهتعمالع بولمعغانلعقع
ظىحىن ظذ حعقعرؤئتعش توغرا بولعدذ .شذنعثدةك يةنة ظةضةر معراسخورالر بعر
ظادةمنعث معراسخور ظعكةنلعكعضة ظعنكار قعلغان ؤة (ظذنعث معراسخورلذقنع
دةؤا قعلماسلعقع ظىحىن ظذنعثغا بعر نةرسة بةرضةن بولسا ،بذ هالدعمذ
ظذنعثغا بئرعلضةن نةرسة مةيلع ظاز بولسذن ،مةيلع حعق بولسذن ،مةيلع
كئلعشعم تىزىلضةن يةرضة ظئلعص كعلعنسذن ،مةيلع ظئلعص كعلعنمعسذن توغرا
بولعدذ) .حىنكع ظذنعثغا بئرعلضةن نةرسة ظذنعث معراستعكع هةسسعسعنعث
بةدعلع ظةمةستذر .ظذ صةقةت ظذنعثغا ظذنعث دةؤاسعنع ظاياغالشتذرذش ظىحىن
(((
بئرعلضةن نةرسعدذر.
مئيتنعث باشقعالردا قةرز صذللعرع بولسا ،بذ هالدا ظذنعث معراسخورلعرعنعث
ظأز ظعحعللعرعدعن بعرةر معراسخورنع معراستعن حعقعرؤئتعش ظىحىن تىزىلضةن
كئلعشعم ظئتعبارغا ظئلعنمايدذ .شذنعثدةك يةنة ظةضةر باشقعالرنعث مئيتنعث
ظىستعدة قةرزع بولسا ،قةرز باشقا معراسخورالرغا قئلعش شةرتع بعلةن
معراسخورالرنعث بعرع معراستعكع هةسسعسعدعن كئلعشعم بعلةن حعقعص
كئتعشع توغرا ظةمةس .حىنكع بذ هالدا كئلعشعم بعلةن معراستعن حعقعص
كةتكةن معراسخورنعث قةرزدعكع هةسسعسع باشقا معراسخورالرنعث ظىستعضة
يىكلعنعدذ .بذالرنعث ظىستعدعمذ قةرزدعن هةسسعلةر بار .ظىستعدة قةرز بار
ظادةملةرنعث ظىستعضة قةرز يىكلةص قويذش خاتادذر .ظاندعن بذ خاتالعق
(كئلعشعم بعلةن حعقعص كةتكةن معراسخورنعث مةيلع ظأز هةسسعسع بولسذن،
مةيلع قةرزدعن ظذنعث ظىستعضة يىكلعنعدعغان هةسسعسع بولسذن )،هةممعسعنع
ظأز ظعحعضة ظالعدذ .حىنكع ظعمام ظةبذهةنعفة (اهلل تةظاال ظذنعثغا رةهمةت
قعلسذن!) نعث كأز قارعشع بويعحة :مئيتنعث ظىستعدعكع قةرزلةردعن كئلعشعم
بعلةن حعقعص كةتمةكحع بولغان معراسخورغا تئضعشلعك بولغان هةسسة مةيلع
بايان قعلعنسذن ،مةيلع بايان قعلعنمعسذن ،بعرةر معراسخورنعث كئلعشعم
بعلةن معراستعن حعقعص كئتعشع توغرا ظةمةستذر .ظةمما ظعمام ظةبذيىسىف
بعلةن ظعمام مذهةممةدنعث كأز قارعشع بويعحة :ظةضةر مئيتنعث قةرزلعرعدعن
ظذ معراسخورنعث تألىشع ظىحىن تئضعشلعك بولغان هةسسعنعث قانحعلعك
((( <ظةددذررذلمذختار> 4 ،ـ توم 481 ،ـ بةت.
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ظعكةنلعكع ظئنعق بولغان ؤة ظذ معراسخورغا كئلعشعمدة بئرعشكة تئضعشلعك
بولغان صذلدعن شذ معقداردعكع صذل حعقعرؤئتعلضةن بولسا ،صذلنعث قالغان
(((
قعسمع ظىستعدة ظئلعص بئرعلغان كئلعشعم توغرا كئلعشعم هئسابلعنعدذ.
ظةضةر مئيت قالدذرذص كةتكةن صىتىن مال ـ مىلىك صةقةت ظذنعث قةرزعضة
يئتعدعغان بولسا ،بذ هالدا معراسخورالرنعث بعرةرسعنعث معراستعن حعقعص
كئتعشع ظىحىن كئلعشعم تىزىش ؤة ظذ قالدذرذص كةتكةن مال ـ مىلىكنع
معراسخورالر ظارعسعدا تةقسعم قعلعش توغرا ظةمةس .لئكعن معراستعن حعقعص
كةتكةن هئلعقع معراسخور ،ظةضةر (معراسخورالرغا تةقسعم قعلعص بئرعص بولغان
مال ـ مىلىكنع) قايتا يئغعص ظولتذرماستعن مئيتنعث قةرزعضة ظأزعنعث كئصعل
بولغانلعقعنع دئضةن ياكع يات بعر ظادةم قةرز ظعضعللعرعنعث مئيتنعث صىتىن
قةرزعدعن ؤازكةحكةنلعكعنع قوبذل قعلعش شةرتع بعلةن (مئيتنعث قةرزعضة)
كئصعل بولغان ،ياكع قةرز ظعضعللعرعضة قةرز (مئيت قالدذرذص كةتكةن مال
ـ مىلىكتعن ظةمةس) باشقا مال ـ دذنيادعن تألةص بئرعلضةن بولسا ،بذ هالدا
معراسخورالرنعث بعرةرسعنعث معراستعن حعقعص كئتعشع ظىحىن كئلعشعم
تىزىش ؤة مئيت قالدذرذص كةتكةن مال ـ مىلىكنع معراسخورالر ظارعسعدا
تةقسعم قعلعش توغرعدذر.
ظةضةر مئيتنعث قالدذرذص كةتكةن مال ـ مىلكع ظذنعث قةرزعنع بئرعشكة يئتعص
يةنة ظئشعص قالعدعغان بولسا ،ظذنعث قةرزعنع بئرعشتعن بذرذن معراسخورالرنعث
بعرةرسعنعث معراستعن حعقعص كئتعشع ظىحىن كئلعشعم تىزىلىشع ياخشع
ظةمةستذر .ظةضةر مئيتنعث قةرزع بئرعلعشتعن بذرذن ظذ كئلعشعم تىزىلسة ؤة مال
ـ مىلىك معراسخورالر ظارعسعدا تةقسعم قعلعنسا ،بذ هةم توغرعدذر .حىنكع ظادةتتة
ظألىص قالغان هةر قانداق بعر ظادةم قالدذرذص كةتكةن مال ـ مىلىك ظازراق بولسعمذ
قةرزدعن خالعي ظةمةس .ظةضةر مال ـ مىلىك ظألىص كةتكةن ظادةمنعث قةرزع بئرعلعص
بولغاندعن كئيعن معراسخورالر ظارعسعدا تةقسعم قعلعنعدذ ،دةص مال ـ مىلىك
معراسخورالر ظارعسعدا تةقسعم قعلعنماي توختذتذلذص قويذلسا ،بذ معراسخورالر
ظىحىن زةرةرلعكتذر .شذثا هةتتا قةرزنع بئرعش ظىحىن تةقسعم قعلعنعص بولغان
مال ـ مىلىكنع قايتا تةكرار يئغعص ظولتذرماسلعق ظىحىن ظعستعهسان قاظعدعسعضة
ظاساسةن صةقةت قةرزنع بئرعشكة يةتكىدةك معقداردا مال ـ مىلىك قالدذرذص قويذص
(قالغان مال ـ مىلىكلةر معراسخورالرنعث ظارعسعدا تةقسعم قعلعنعدذ).
((( «رةددذلمذهتار» 4 ،ـ توم 481 ،ـ بةت.
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ظةضةر بعرةر معراسخورنعث معراستعن حعقعص كةتكةنلعكع ظىحىن يئزعشقان
هأججعتعدة ظألىص كةتكةن ظادةم قالدذرذص كةتكةن مال ـ مىلىكتة باشقعالرنعث
قةرزع ،بار دةص يئزعلسذن ياكع يئزعلمعسذن ،ظذنعث معراسخورلذقتعن حعقعص
كةتكةنلعكع ظىحىن (ياغاحقا ياكع قويغا) ظوخشاش جعسعملعك نةرسة ظئلعشقا
كئلعشعم تىزىشىص معراسخورلذقتعن حعقعص كئتعشع توغرعدذر.
بعر ظادةم ظألضةن ،ظذنعثدعن معراس ظالعدعغان ظادةملةردعن بعر ظايالع،
بعر قعزع ؤة تاغعسعنعث ظىح ظوغلع بولغان ،بذ معراسخورالر ظذ ظادةم قالدذرذص
كةتكةن مال ـ مىلىكلةرنع ظارعلعرعدا تةقسعم قعلعشقان ،ظاندعن معراسخورالر ظذ
ظادةمنعث ظايالعنعث قول ظاستعدعكع ظأينعث (ظايالغا تةؤة ظةمةس) ظألىص كةتكةن
ظادةمضة تةؤة ظعكةنلعكعنع دةؤا قعلغان ،ظايال بذنعثغا ظعنكار قعلغان ؤة كئيعن
ظذ ظايال (ظذالرنعث دةؤانع توختذتذشع ظىحىن) ظذالرغا مةلذم معقداردا صذل بئرعص
ظذالرنعث بعلةن كئلعشكةن بولسا،
س :بذ صذل ظذالر ظارعسعدا ظذالرنعث معراستعكع ظألحعمع بويعحة تةقسعم
قعلعنامدذ ياكع ظادةم بئشعغا قاراص تةقسعم قعلعنامدذ؟
ج :ظالعمالرنعث بذ هةقتعكع قارعشعدعن ظذ صذل ظذالرغا ظذالرنعث معراستعكع
ظألحعمع بويعحة تةقسعم قعلعنعدعغانلعقعنع بعلعؤئلعشقا بولعدذ.
معراسخورالر كئلعشعم تىزىشىش ظارقعلعق ظعحعلعرعدعن بعرةر معراسخورنع
معراسخورلذقتعن حعقارؤاتقان ،ظاندعن مئيتنعث ظذالر بعلمةيدعغان قةرزعنعث
بارلعقع ياكع دذنياسعنعث بارلعقع ظاشكارا بولذص حعققان بولسا،
س :مةيلع قةرز بولسذن ،مةيلع مال ـ دذنيا بولسذن ،مةزكذر كئلعشعمنعث
ظعحعضة كعرةمدذ؟
ج :توغرا دةص قارالغان قاراشقا ظاساسةن مةيلع قةرز بولسذن ،مةيلع مال ـ
دذنيا بولسذن ،مةزكذر كئلعشعمنعث ظعحعضة كعرمةيدذ ؤة كئلعشعممذ بعكار بولذص
كةتمةيدذ.
ظةضةر معراسخورالر ظعحعللعرعدعن بعرةر معراسخورنع معراس ظئلشعتعن
حعقعرؤةتكةن ؤة ظذنعث معراس ظئلعشتعن حعقعص كةتكةنلعكع ظىحىن ظذنعثغا
بئرعلضةن مال ـ مىلىك معراسنعث مال ـ مىلكعدعن ظةمةس باشقا مال ـ مىلىكتعن
بولغان بولسا ،ظذنعث معراستعكع هةسسعسع معراسخورالر ظارعسعدا ظادةم بئشعغا
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قارعتا (يةنع ظوغذل ـ قعز ظايرعلماستعن ظوخشاش) تةقسعم قعلعنعدذ .ظةضةر
ظذنعثغا بئرعلضةن مال ـ مىلىك معراسنعث مال ـ مىلكعدعن بولغان بولسا ،ظذنعث
معراستعكع هةسسعسع معراسخورالر ظارعسعدا (ظادةم بئشعغا قارعتا ظةمةس)
ظذالرنعث معراستعكع ظألحعمع بويعحة تةقسعم قعلعنعدذ( .يةنع بعر ظةرضة ظعككع
ظايالنعث هةسسعسع بئرعلعدذ).
ظةضةر معراسخورالرنعث بعرع كئلعشعم تىزىشىص معراس ظئلعشتعن حعقعص
كئتعص بولغاندعن كئيعن ماثا ـ تةؤة بعر نةرسة قالمعدع ،دئضةن ،ظاندعن (معراسقا
تةؤة مال ـ مىلىكنعث ظعحعدة معراسخورالر بعلمةيدعغان) بعر نةرسعنعث بارلعقع
ظاشكارا بولغان بولسا ،ظذ معراسخورنعث ظذ نةرسة ظىستعدة قعلغان دةؤاسعغا قذالق
سئلعنامدذ؟ بذ هةقتة ظعككع خعل قاراش بولذص بذنعث ظعحعدة ظةث توغرذسع ،ظذ
نةرسعنع تىزىلضةن كئلعشعمنعث ظعحعضة كعرمعدع ،دةص تذرذص ظذ معراسخورنعث ظذ
نةرسة ظىستعدة قعلغان دةؤاسعغا قذالق سئلعنعدذ ،دئضةن قاراشتذر .بذ ظةضةر قالغان
معراسخورالر ظذ نةرسعنعث معراسقا تةؤة مال ـ مىلىكنعث ظعحعدعن ظعكةنلعكعنع
ظئتعراص قعلغان بولسا ،ظةهؤال شذنداق بولعدذ .ظةضةر قالغان معراسخورالر ظذ
نةرسعنعث معراسقا تةؤة مال ـ مىلىكنعث ظعحعدعن ظعكةنلعكعنع ظئتعراص قعلمعسا،
ظذ معراسخور :ماثا ـ تةؤة بعر نةرسة قالمعدع ،دةص ظعالن قعلعص بولغاندعن كئيعن
ظذنعث دةؤاسعغا قذالق سئلعنمايدذ .ظةمما معراسخورالرنعث بعرةرسع كئلعشعم
ظارقعلعق معراس ظئلعشتعن حعقعص كئتعص بولغاندعن كئيعن باشقا بعرسعنعث
مئيتنعث ظىستعدة قةرزع بارلعقع ظاشكارا بولسا ،ظذ قةرز ،تىزىلضةن كئلعشعمنعث
ظعحعضة كعرمةيدذ ،دئضةن قاراشقا ظاساسةن تىزىلضةن كئلعشعم بذزذلذص كةتمةيدذ
ؤة ظذ قةرز هةممة معراسخورالرنعث ظىستعضة ظوخشاش تةقسعم قعلعنعدذ .ظةمما ظذ
قةرز ،تىزىلضةن كئلعشعمنعث ظعحعضة كعرعدذ ،دئضةن قاراشقا ظاساسةن تىزىلضةن
كئلعشعم بذزذلذص كئتعدذ .ظذ كئلعشعم بذ هالدا خذددع كئلعشعم تىزىلضةن
ؤاقتعدا مئيتنعث ظىستعدة باشقعسعنعث قةرزعنعث بارلعقع ظئنعق بولغان هالةتكة
ظوخشاش بولعدذ( .يةنع بذ هالةتتة تىزىلضةن كئلعشعممذ توغرا ،دةص ظئتعبارغا
ظئلعنمايتتع ،شذنعثدةك ظذ كئلعشعممذ توغرا دةص ظئتعبارغا ظئلعنمايدذ) .لئكعن
كئلعشعم ظةضةر (مئيت قالدذرذص كةتكةن مال ـ مىلىكنعث ظعحعدة) قةرزدعن باشقا
نةرسعلةر ظىستعدة تىزىلضةن بولسا ،بذ هالدا (كئيعن مئيتنعث ظىستعدة كأرىلضةن
(((
قةرز) ظذ كئلعشعمضة تةسعر يةتكىزةلمةيدذ.
((( «رةددذلمذهتار».
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قةرز صذل ظىستعدة قعلعنغان كئلعشعمنعث بايانع
بعر ظادةمنعث بعر كعشعنعث ظىستعدعكع هةققع مةيلع (سئتعص بةرضةن
نةرسعنعث صذلعغا ؤة قةرزضة بةرضةن صذلغا ظوخشاش) صذل بولسذن ،مةيلع ظذ
ظادةمدعن ناهةق ظئلعؤئلعنغان نةرسة بولسذن ،ظةضةر ظذ كعشع ظىستعدعكع
ظذ ظادةمضة تةؤة هةقدعن ظذنعثغا بعر قعسمعنع بةرسة ،قالغان قعسمعدعن
كئحعؤعتعدعغانلعقع توغرعسعدا ظذ ظادةمنعث ظذ كعشع بعلةن كئلعشعم تىزىشعشع
ظأزعنعث هةققعنعث بعر قعسمعنع ظئلعش ؤة قالغان قعسمعنع كةحىرىم قعلعؤعتعش
هئسابلعنعدذ .بذ جازانة يئيعش ظىحىن صذل ظالماشتذرذش هئسابالنمايدذ.
شذنعث ظىحىن هةق ظعضعسع ظادةمنعث قارشع تةرةصتعن ظالماقحع بولغان مال
ـ مىلكعنعث ،ظذنعث قارشع تةرةصتكع كعشعنعث ظىستعدعكع هةققعدعن ظارتذق
بولذش ظىحىن كئلعشعم تىزىش توغرا ظةمةس.
بئرعش ؤاقتع كةلضةن  1000سوم صذلنعث ظورنعغا شذ ؤاقعتنعث ظأزعدة 100
سوم بئرعشكة ياكع بعر مذددةتتعن كئيعن  1000سوم صذل بئرعشكة كئلعشعم
تىزىلضةن ؤة كئلعشعمدة بئرعلمةكحع بولغان صذلنع شذ ؤاقعتنعث ظأزعدة
ظئلعش شةرت قعلعنمعغان بولسعمذ ،ظذ توغرا كئلعشعم هئسابلعنعدذ( .نةخ
بار) يامبذنعث ظورنعغا بعر مذددةتتعن كئيعن تعلال ظئلعش ظىحىن كئلعشعم
تىزىشىش توغرا ظةمةس .حىنكع تعلال بعلةن يامبذ بعر خعلدعكع صذلالردعن
ظةمةس( .يةنع تعلال ظالتذندعن ،يامبذ بولسا كىمىشتعن سذقذلعدذ) .يامبذنعث
ظورنعغا تعلال ظئلعش صذل ظالماشتذرذش هئسابلعنعدذ .صذل ظالماشتذرذشتا
بعرع نةخ يةنة بعرع نئسع بولسا بولمايدذ .شذنعثدةك بئرعلعش ؤاقتع بعر
مذددةتتعن كئيعن كئلعدعغان  1000سوم صذلنعث ظورنعغا شذ ؤاقعتنعث ظأزعدة
 500سوم صذل بئرعش ظىحىن كئلعشعم تىزىشىش توغرا ظةمةس .حىنكع 500
سوم صذل 1000 ،سوم نئسع صذلنع نةخ بةرضةنلعكع ظىحىن ظئلعنغان بةدةل
هئسابلعنعدذ .بذنعثغا ظوخشاش بةدةل صذلالر هارامدذر.
ظةسلعدة ظةضةر (مةسعلةن قةرز ظعضعسعنعث قةرزداردعن قةرزنعث
بعر قعسمعنع كةحىرؤةتكعنعضة ظوخشاش) ظعضعسع قةرز تةرةصعدعن بعرةر
ياخشعلعق كأرىلسة ،بذ صةقةت قةرز ظعضعسعنعث قةرزنع كةحىرؤةتكةنلعكع
هئسابلعنعدذ .ظةضةر بذ ياخشعلعق هةر ظعككع تةرةصتعن (يةنع قةرزداردعن
ؤة قةرز ظعضعسعدعن) كأرىلسة( ،خذددع سودا ـ سئتعققا ظوخشاش) بذ بعر
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ـ بعرع بعلةن مال ـ مىلىك ظالماشتذرذش هئسابلعنعدذ .شذثا بذنعثدا بعر
ـ بعرع بعلةن مال ـ مىلىك ظالماشتذرذشنعث هأكمع ظعجرا قعلعنعدذ .ظةضةر
بذنداق مال ـ مىلىك ظالماشتذرذشتا جازانة ياكع ظذنعث شىبهعسع كأرىلسة،
ظذ ظالماشتذرذشذش توغرا دةص قارالمايدذ .ظةضةر ظذنعثدا جازانة ياكع ظذنعث
شىبهعسع كأرىلمعسة ،ظذ توغرا دةص قارعلعدذ .ظةضةر بعر ظادةم بعر كعشعنعث
ظىستعدعكع (مةسعلةن قةرزضة ظوخشاش) بعر هةققع ظىحىن ظذ كعشعنعث
ظذ هةقنعث ظورنعغا قعممعتع ياكع سىصىتع ياكع ؤاقتع جةهةتتعن تأؤةنرةك
تذرعدعغان بعر نةرسة بئرعشكة ظذ كعشع بعلةن كئلعشعم تىزىشىشكةن بولسا،
بذ توغرا كئلعشعم هئسابلعنعدذ .كئلعشعم تىزىلضةندة ،ظةضةر كئلعشعمضة
مةيلع قةرز ظعضعسع تةرةصعدعن بولسذن ،مةيلع قةرزدار تةرةصعدعن بولسذن،
سىصىتع ياخشع نةرسعنع ياكع تعضع ياخشع نةرسعنع بئرعشكة ياكع بئرعش
ؤاقتعنع ظعلضعرع سىرضةنضة ظوخشاش قةرز ظعضعسع هةقلعق بولمعغان ظعشالر
كعرضىزىلسة ،بذ توغرا كئلعشعم هئسابالنمايدذ.
بعر قةرز ظعضعسع قةرزدارغا :سةن ظىستعثدعكع  1000سوم صذل ظىحىن
ظةتة  500سوم بةرسةث ،قالغان  500سوم قةرز صذلدعن خاالس بولذص كئتعسةن،
دئضةن ،بذنع قةرزدار قوبذل قعلعص ظةتعسع  500سوم صذلنع (قةرز ظعضعسعضة)
بةرضةن بولسا ،قةزردار قالغان  500سوم قةرز صذلدعن خاالس بولذص كئتعدذ.
ظةضةر قةرزدار ظةتعسع  500سوم صذلنع بةرمعضةن بولسا ،ظذنعث قةرزع بذرذنقع
هالعتعدة قئلعص قالعدذ( .يةنع  1000سوم هالعتعدة قئلعص قالعدذ) .حىنكع
قةرزدار ،قةرز ظعضعسعنعث ظةتة بةرضعن دئضةن ،شةرتعكة ظةمةل قعلمعدع .ظةضةر
قةرز ظعضعسع قةرزدارغا :سةن (ظىستعثدعكع  1000سوم صذل ظىحىن ظةتة 500
سوم بةرضعن دئمةي) ظىستعثدعكع  1000سوم صذل ظىحىن  500سوم بةرسةث،
قالغان  500سوم قةرز صذلدعن خاالس بولذص كئتعسةن ،دئضةن بولسا ،بذ هالدا
قةرزدار ظذنعثغا ظةتعسع مةيلع  500سوم صذل بةرسذن ،مةيلع بةرمعسذن،
قةرزدار  500سوم صذلدعن خاالس بولذص كئتعدذ .حىنكع قةرز ظعضعسعنعث:
< 500سوم قةرز صذلدعن خاالس بولذص كئتعسةن> دئضةن سأزع قةرزدارنع
قةرزدعن خاالس قعلعؤئتعش ظىحىن بعرةر ؤاقعتنع شةرت قعلعص دئضةن سأز
ظةمةستذر.
بعر قةرز ظعضعسع قةرزدارغا :سةن ماثا ظىستعثدعكع قةرزنعث يئرعمعنع
ظةتة بةرسةث ،قالغان يئرعمعدعن خاالس بولذص كئتعسةن ،ظةضةر سةن ظذنع ظةتة
373

سۈلھىنىڭ بايانى

بةرمعسةث ،قةرزنعث هةممعسع ظىستعثدة قالعدذ ،دئضةن بولسا ،بذ مةسعلعنعث
هأكمعمذ خذددع ظعلضعرعدعكع مةسعلعنعث هأكمعضة ظوخشاش .يةنع ظةضةر
قةرزدار قةرزنعث يئرعمعنع ظةتعسع بةرسة ،قةرزنعث قالغان قعسمعدعن خاالس
بولذص كئتعدذ .ظةضةر قةرزنعث يئرعمعنع ظةتعسع بعرةلمعسة ،قةرزنعث هةممعسع
قةرزدارنعث ظىستعدة قالعدذ.
بعر قةرز ظعضعسع قةرزدارغا :سةن قةرزنعث يئرعمعدعن خاالسسةن ،بعر شةرت
سةن قةرزنعث قالغان يئرعمعنع ظةتة بئرعسةن ،دئضةن بولسا ،قةرزدار قةرزنعث
يئرعمعنع مةيلع ظةتعسع بةرسذن ،مةيلع بةرمعسذن قةرزنعث يئرعمعدعن خاالس
بولذص كئتعدذ .حىنكع قةرز ظعضعسع قةرزدارغا< :سةن قةرزنعث يئرعمعدعن
خاالسسةن> قةرزدارنع قةرزنعث يئرعمعدعن خاالس قعلعؤئتعشنع قةرزنع
بئرعشكة باغلعماستعنال خاالس قعلعؤةتتع.
ظةضةر قةرز ظعضعسع قةرزدارغا :ظةضةر سةن قةرزنعث يئرعمعنع ظةتة بةرسةث،
قالغان يئرعمعدعن خاالس بولذص كئتعسةن ياكع قةرزنعث يئرعمعنع بةرضةن
ؤاقتعثدا ،قالغان يئرعمعدعن خاالس بولذص كئتعسةن ،ياكع قاحانكع قةرزنعث
يئرعمعنع بةسةث ،قالغان يئرعمعدعن خاالس بولذص كئتعسةن ،دئضةنضة ظوخشاش
قةرزنعث يئرعمعدعن خاالس بولذص كئتعشعنع ظئنعق بعر شةرتكة باغلعغان
بولسا ،بذ هالدا قةرزدار (قةرزنعث يئرعمعنع بةرضةن تةقدعردعمذ) قةزرنعث
ئئرعمعدعن خاالس بولذص كةتمةيدذ .حىنكع قةرزدعن خاالس قئلعؤئتعشنع
(بةرضةن ؤاقتعدا ،قاحانكع دئضةنضةن ظوخشاش) ظئنعق شةرتكة باغالش توغرا
ظةمةس .حىنكع بذ خاالس قعلعؤئتعش ظةمةس ظعضة قعلعش هئسابلعنعدذ.
ظةضةر قةرزدار قةرز ظعضعسعضة يذشذرذن :هةتتا سةن ماثا قةرزنعثنع
قايتذرذص بئرعدعغان ؤاقعتنع كةينعضة سذزذص بةرمعضعحة ،ياكع قةرزعثنعث
بعر قعسمعنع كةحىرىم قعلعؤةتمعضعحة ،مةن سئنعث مئنعث ظىستىمدة قةرز
صذلذثنعث بارلعقعنع ظعقرار قعلمايمةن ،دئضةن ،ظاندعن قةرز ظعضعسع قةرزدارغا
قةرزنع قايتذرذص بئرعدعغان ؤاقعتنع كةينعضة سذزذص بةرضةن ،ياكع قةرزنعث
بعر قعسمعنع كةحىرىم قعلعؤةتكةن بولسا ،قةرز ظعضعسعنعث شذنداق قعلعشع
توغرا هئسابلعنعدذ .حىنكع قةرز ظعضعسع شذنداق قعلعشقا مةجبذرالنغان
ظادةم هئسابالنمايدذ .حىنكع قةرز ظعضعسع ،ظةضةر خالعسا ظذنداق قعلماي،
قةرزداردعن صولعنع ظأزعنعث ظذنعثدا قةرزعنعث بارلعقعنع ظعسصاتاليدعغان
صاكعت تئصعص كئلعص ظاالتتع ،ياكع قةرزدار قةسةم ظعحعشكة بذيرذلعدذ،
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ظذ (هةقعقةتتة قةرزدار بولغانلعقع ظىحىن) قةسةم ظعحعشتعن باش تارتعدذ.
(شذنعث بعلةن ظذنعث قةرزدار ظعكةنلعكعنع ظعسصاتلعناتتع) .ظةضةر قةرزدار
قةرز ظعضعسعضة يذقعرعدا دئضةن سأزلةرنع يذشذرذن ظةمةس ظاشكارا دئضةن
بولسا ،بذ هالدا قةرزداردعن شذ ؤاقعتنعث ظأزعدة هةممة صذل ظئلعنعدذ .حىنكع
ظذ مةزكذر سأزلةرنع ظاشكارا دئيعش ظارقعلعق ظأزعنعث ظذ ظادةمضة قةرزدار
ظعكةنلعكعنع ظعقرار قعلغان هئسابلعنعدذ.
ظةضةر بعر ظادةم :ظأزعنعث بعر كعشعنعث ظىستعدة  1000سوم صذلعنعث
بارلعقعنع دةؤا قعلغان ؤة ظذ كعشع بذنعثغا ظعنكار قعلغان ،ظاندعن دةؤاضةر
ظذ كعشعضة :مةن سةندعن ظذ صذلنعث ظعحعدعن  100سوم صذلنع كةحىرؤعتةي،
مئنعث سةندة  1000سوم صذلذمنعث بارلعقعغا ظعقرار قعلغعن ،دئضةن بولسا،
دةؤاضةرنعث ظذنعثغا بذنداق دئيعشع توغرا هئسابلعنعدذ .بذ هالدا ظةضةر
دةؤاضةر ظذ كعشعضة( :مةن سةندعن ظذ صذلنعث ظعحعدعن  100سوم صذلنع
كةحىرؤعتةي دئمةي) مةن ساثا  100سوم صذل بئرةي ،مئنعث سةندة  1000سوم
صذلذمنعث بارلعقعغا ظعقرار قعلغعن ،دئضةن بولسا ،بذ توغرا ظةمةس .حىنكع بذ
(قةرزدارنعث ظعقرار قعلعشع ظىحىن قةرزدارغا بئرعلضةن) صارة هئسابلعنعدذ.
ظةضةر دةؤاضةر ظذ كعشعضة( :مئنعث سةندة  1000سوم صذلذمنعث بارلعقعغا
ظعقرار قعلغعن ،دئمةي) مئنعث سةندة  1000سوم صذلذمنعث بارلعقعغا ظعقرار
قعلساث ،مةن سةندعن ظذ صذلدعن  100سوم صذلنع كةحىرؤعتعمةن ،دئضةن
ؤة قةرزدار ظعقرار قعلغان بولسا ،بذ هالدا ظذ توغرا ظعقرار ،دةص ظئتعبارغا
ظئلعنعدذ .لئكعن قةرز ظعضعسعنعث ظذنعثدعن  100سومنع كةحىرؤعتعشع الزعم
(((
ظةمةس.
شئرعك قةرز ظىستعدة تىزىلضةن كئلعشعمنعث بايانع
شئرعك قةرزدعن ظعككع ظادةمنعث ظارعسعدا ظورتاق ؤة ظذ ظعككع ظادةمنعث
هةر بعرعنعث ظذ نةرسعدة قانحعلعكتعن هةسسعسع بارلعقع ظايرعلماستعن
بعر سودعدعال سئتعلغان نةرسعنعث صذلعغا ياكع معراس قالغان قةرزضة ياكع
ظذ ظعككع ظادةمضة ظوخشاش ؤةسعيةت قعلعص قالدذرذص قويذلغان نةرسعضة
((( «رةددذلمذهتار».
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ياكع ظعككع ظادةمنعث قةرزعنعث ظورنعغا بئرعلعدعغان بةدةلضة ،ياكع ظعككع
ظادةمنعث ظارعسعدا ظورتاق ؤة (باشقعالر تةرعصعدعن) ظعشلعتعلعص كئتعلضةن
نةرسعنعث صذلعغا ظوخشاش ظعككع ظادةم ظوخشاش سةؤةب بعلةن (قةرزدار
بعر ظادةمدعن ظئلعشقا) ظعضة بولغان مال ـ مىلىك مةقسةت قعلعنعدذ .ظةضةر
ظعككع شئرعكنعث بعرع (قةرزداردعن) ظذ مال ـ مىلىكنعث (يئرعمعنع) ظالسا،
يةنة بعر شئرعك خالعسا ظذ شئرعك ظالغان مال ـ مىلىككة شئرعك بولعدذ،
خالعسا قالغان يئرعمعنع قةرزداردعن ظئلعؤالعدذ .ظةضةر ظعككعنحع شئرعك
مال ـ مىلىكنعث يئرعمعنع قةرزداردعن ظئلعؤئلعشنع خالعغان ،ظاندعن ظذ
شئرعك قةرزدارنعث زعيان تارتعص ظألىص كئتعشع بعلةن ظأزعنعث هةسسعسعنع
قةرزداردعن ظااللمعغان بولسا ،ظذ شئرعك مال ـ مىلىكنعث يئرعمعنع يةنة بعر
شئرعكتعن ظالعدذ .مال ـ مىلىكنعث يئرعمعنع ظالغان شئرعكنعث ظأزع بولماي،
ظذنعث كئصعلعضة ياكع ظىستىضة قةرز يأتكةص بئرعلضةن ظادةمضة ظوخشاش
ظذنعث ظورنعدا باشقا ظادةم بولسعمذ ظعككعنحع شئرعك مال ـ مىلىكنعث
يئرعمعنع ظذ ظادةمدعن ظالعدذ.
ظةضةر ظعككع شئرعكنعث بعرع قةرزداردعن((( ظأزعنعث هةسسعسعضة
هئسابالص قةرزدارنعث ظىستعدعكع قةرزنعث خعلعدعن ظةمةس باشقا بعر خعل
نةرسة ،مةسعلةن :قةرزدارنعث ظىستعدعكع قةرز صذلغا هئسابالص كعيعم ـ كعحةك
ظئلعشقا قةرزدار بعلةن كئلعشعم تىزىشكةن بولسا ،يةنة بعر شئرعك خالعسا
قةرزدار قالغان قةرزنع ظالعدذ ،خالعسا (قةرزدار بعلةن كئلعشعم تىزىشكةن
شئرعكتعن) كعيعم ـ كعحةكنعث يئرعمعنع ظالعدذ .ظةمما قةرزدار بعلةن كئلعشعم
تىزىشكةن شئرعك يةنة بعر شئرعكعضة قةرزداردعن قالغان قةرزنعث يئرعمعنع
ظئلعص بئرعشكة كئصعل بولسا ،يةنع يةنة بعر شئرعك قةرزدار بعلةن كئلعشعم
تىزىشكةن شئرعكتعن كعيعم ـ كعحةكنعث يئرعمعنع ظئلعشنع قارار قعلسا،
بذ هالدا قةرزدار بعلةن كئلعشعم تىزىشكةن شئرعك ،خالعسا ظذنعثغا كعيعم
ـ كعحةكنعث يئرعمعنع بئرعدذ ،خالعسا ظذنعثغا قةرزداردعن قالغان قةرزنعث
يئرعمعنع ظئلعص بئرعشكة كئصعللعك قعلعدذ((( .بذ كئلعشعمنعث قةرزدارنعث
((( بذ قةرزداردعن صةقةت صذل قةرز ظالغان ظادةمال كأزدة تذتذلمايدذ .بذنعث ظعحعضة ظىستعدة ظعككع شئرعكنعث ظئلعشع بار ظادةملةرنعث
هةممعسع كعرعدذ .ت.
((( قةرزدار بعلةن كئلعشعم تىزىشكةن شئرعك ظةضةر يةنة بعر شئرعككة كعيعم ـ كعحةكنعث يئرعمعنع بةرسة ،قةرزدارنعث ظىستعدعكع
قالغان قةرزنعث يئرعمعنع ظئلعش ظذنعث هةققعدذر .شذثا قةرزدار بعلةن كئلعشعم تىزىشكةن شئرعك ظأزعنعث هةققع بولغان قعسمعنع
قةرزداردعن ظئلعص بئرعشكة يةنة بعر شئرعكعضة كئصعللعك قعلعدذ .قالغان يئرعمعنع يةنة بعر شئرعك قةرزداردعن ظأزع ظئلعؤالعدذ .ت.
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(ظأزعنعث ظىستعدة قةرزنعث بارلعقعغا) ظعقرار قعلعشع بعلةن بولذشع بعلةن
ظذنعث (ظأزعنعث ظىستعدة قةرزنعث بارلعقعغا) ظعقرار قعلماسلعق بعلةن
بولذشعنعث ظارعسعدا صةرق يوق.
ظةضةر ظعككع شئرعكنعث بعرع قةرزداردعن ظذنعث ظىستىدعكع هةسسعسعدعن
كةحكةن بولسا ،يةنة بعر شئرعك هةسسعسعدعن كةحكةن شئرعكتعن بعر نةرسة
تةلةص قعلمايدذ .حىنكع قةرزدعن كعحعش قةرزداردعن بعر نةرسة ظالغانلعق ظةمةس
صذلدعن كعحعؤاتقانلعق ؤة صذلنع (بةدةلسعز) ظعشلةتكةنلعك هئسابلعنعدذ.
شذنعثدةك يةنة ظةضةر قةرزدارنعث ظعككع شئرعكنعث بعرعنعث ظىستعدة ،ظذ
قةرزدار ظذ ظعككع شئرعككة قةرزدار بولذص قئلعشتعن بذرذن ظالعدعغان قةرز
صذلع بولغان ؤة قةرزدار شئرعك ظأزعنعث قةرزدارنعث ظىستعدعكع هةسسعسعنع
قةرزدار بعلةن ظذنعث قةرز صذلعغا هئساصالشقان بولسا( ،بذ هالدعمذ يةنة بعر
شئرعك ظذ شئرعكتعن بعر نةرسة تةلةص قعلمايدذ) .حىنكع قةرزدار شئرعك
قةرزداردعن ظأزعنعث هةسسعسعنع ظالغان ظةمةس ظذنعثغا قةرزعنع تألعضةن
هئسابلعنعدذ .ظةضةر ظعككع شئرعكنعث بعرع ظذ قةرزدارغا ،ظذ قةرزدار ظذ ظعككع
شئرعككة قةرزدار بولذص بولغاندعن كئيعن قةرزضة كعرعص قالغان ؤة قةرزدار
شئرعك ظأزعنعث قةرزدارنعث ظىستعدعكع هةسسعسعنع قةرزدار بعلةن ظذنعث
قةرز صذلعغا هئسابالشقان بولسا ،بذ هالدا قةرزدار شئرعك قةرزدارغا قةرزعنع
تألعضةن ظةمةس قةرزداردعن ظأزعنعث هةسسعسعنع ظالغان هئسابلعنعدذ( .شذثا
يةنة بعر شئرعك ظذ شئرعكتعن ظذ قةرزدار بعلةن هئسابلعشعص ظذنعثغا بةرضةن
صذلنعث يئرعمعنع تةلةص قعالاليدذ).
ظةضةر ظعككع شئرعكنعث بعرع قةزردارنعث ظىستعدعكع ظأزعنعث
هةسسعسعنعث بعر قعسمعنع كةحىرىم قعلعؤاتقان بولسا ،قالغان قعسمع ظذنعث
هةسسعسع سىصىتعدذ تذرعدذ .مةسعلةن :ظعككع شئرعكنعث بعر ظادةمنعث
ظىستعدة  20سوم صذلع بولغان ،ظعككع شئرعكنعث بعرع ظأزعنعث هةسسعسع
بولغان  10سذمنعث يئرعمعنع كعحعؤاتقان بولسا ،ظذنعث قةزرداردعن بةش سوم
صذلعنع تةلةص قعلعش هةققع بولعدذ .هةسسعسعنع كعحعؤاتمعغان يةنة بعر
شئرعك قةرزداردعن ظأزعنعث هةسسعسع بولغان  10سوم صذلنع تةلةص قعلعدذ.
شذنعثدةك يةنة قةرزدار شئرعك قةرزدار بعلةن هئسابلعشعص بولغاندعن كئيعن
قةرزدار شئرعكنعث هةسسعسعدعن ظاشقان صذل قةرزدارنعث ظىستعدة ظذنعث
هةسسعسع سىصىتعدذ تذرعدذ( .مةسعلةن :ظعككع شئرعكنعث بعر ظادةمنعث
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ظىستعدة  20سوم صذلع بولغان ،ظةمما ظذ ظادةمنعث ظذ ظعككع شئرعكنعث
بعرعدة بةش سوم قةرز صذلع بولغان ؤة قةرزدار شئرعك ظأزعنعث هةسسعسعدعن
بةش سومنع ظذ ظادةمنعث قةرزعضة هئسابلعؤاتقان بولسا ،ظذ شئرعكنعث قالغان
بةش سوم صذلنع ظذ ظادةمدعن تةلةص قعلعش هةققع بولعدذ).
قةرزداردعن ظأزعنعث هةسسعسعضة هئسابالص بعر نةرسعنع قةرزدارغا
بعلدىرمةي ظئلعؤالغان ،ياكع ظذنعثدعن بعر نةرسعنع ظعجارعضة ظالغان بولسا،
بذ ظأزعنعث هةسسعسعنع قولعغا تاصشذرذص ظالغان هئسابلعنعدذ .شذثا ظعككع
شئرعكنعث بعرع قةرزداردعن بعر نةرسعنع قةرزدارغا بعلدىرمةستعنال ظئلعؤالغان،
ظاندعن ظذنع يوقذتذص قويغان بولسا ،ظذ نةرسعضة يةنة بعر شئرعكمذ شئرعك
بولعدذ .حىنكع ظذ نةرسعنع قةرزدارغا بعلدىرمةستعنال ظئلعؤالغان شئرعك ،ظذ
نةرسعنعث (ظةضةر يىتىص كةتسة) ظذنع تألةص بئرعش مةسظذلعيعتعنعث ظذنعث
ظىستعضة يىكلةنضةنلعك سةؤةبع بعلةن ظذ نةرسعنع ظئلعؤالغان ؤاقتعدعن
تارتعص ظذنعثغا ظعضة بولغان هئسابلعنعدذ .شذنعثدةك يةنة ظعككع شئرعكنعث
بعرع ظأز هةسسعسعضة هئسابالص قةرزداردعن بعر ظأينع بعر يعللعق ظعجارعضة
ظالغان ؤة ظذنعثدا ظولتذرغان بولسا( ،بذ هالدعمذ ظذ ظأيضة ظذنعث يةنة بعر
شئرعكعمذ شئرعك بولعدذ).
ظةمما ظأيلعنعش ؤة جاندعن باشقا يةرلةرضة قةستةنلعك بعلةن قعلعنغان
جعنايةت ظىحىن كئلعشعم تىزىشىش صذلنع بةدةلسعز ظعشلةتكةنلعك هئسابلعنعدذ.
مةسعلةن :ظعككع شئرعكنعث بعرع قةرزدار ظايالنع ظأز هةسسعسعضة هئسابالص
ظأز نعكاهعغا ظالغان بولسا ،بذ كىحلىك رعؤايةتكة ظاساسةن صذلنع بةدةلسعز
ظعشلةتكةنلعك هئسابلعنعدذ( .يةنع بذ هالدا يةنة بعر شئرعكع ظذنعثدعن بعر
نةرسة تةلةص قعاللمايدذ) .ظةمما ظذ شئرعك قةرزدار ظذ ظايالغا (ظذنعث تويلذقع
ظىحىن) مةلذم معقداردا صذل بةرضةن ؤة بذ صذلنع ظذنعث قةرز صذلعغا هئساصلعغان
بولسا( ،بذ هالدا يةنة بعر شئرعكع ظذ شئرعكتعن ظايالنعث تويلذقع ظىحىن ظذ
ظايال بعلةن هئسابالشقان صذلنعث يئرعمعنع تةلةص قعلعدذ) .حىنكع ظايالمذ ظذ
شئرعكتعن (تويلذقعنع) ظالغان ؤة ظذ شئرعكمذ ظذ ظايالدعن ظأز هةسسعسعنع
ظالغان بولعدذ .ظةضةر ظعككع شئرعكنعث بعرع قةرزدارنعث جئنعغا ظةمةس
باشقا يةرلعرعضة قةستةنلعك بعلةن جعنايةت ظأتكىزضةن ،ظذنعثغا ظأتكىزضةن
بذ جعنايعتع ظىحىن دعيةت تألةش الزعم بولغان ،ظاندعن ظذ شئرعك قةرزدارنعث
ظىستعدعكع ظأزعنعث هةسسعسعنع ظذنعث ظىحىن تألةص بئرعدعغان دعيةت صذلغا
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هئسابلعغان بولسا ،بذمذ صذلنع بةدةلسعز ظعشلةتكةنلعك هئسابلعنعدذ( .يةنع
بذ هالدا يةنة بعر شئرعكع ظذ شئرعكتعن بعر نةرسة تةلةص قعاللمايدذ).
بعر نةرسعنع سئتعص ظئلعص صذلعنع ظالدعدعن ظأتكىزىص قويغان ظعككع
ظادةمنعث بعرع ،سئتعص ظئلعص صذل ظأتكىزىص قويغان نةرسعنعث بعر قعسمعنع
(صىتىشكةن ؤاقتعدعن) بذرذن تاصشذرذص بئرعشكة كئلعشكةن بولسا ،بذ هالدا
بذ كئلعشعمنع ظذ ظعككع ظادةمنعث يةنة بعرع قوبذل قعلسا ،بذ كئلعشعم
ظذ ظعككع ظادةمنعث هةر ظعككعسعضة هئساب بولعدذ((( .ظةضةر ظذ ظعككع
ظادةمنعث يةنة بعرع ظذ كئلعشعمنع قوبذل قعلمعسا ،ظذ كئلعشعم ظئتعبارغا
ظئلعنمايدذ ؤة ظذ سودا ظأزعنعث بذرذنقع هالعتعدة قئلعص قالعدذ .حىنكع،
(ظعككع ظادةمنعث بعرع كئلعشعم تىزىش ظارقعلعق ؤاقتع كئلعشتعن بذرذن
تاصشذرذص ظالغان نةرسعنع تةث ظالماستعن) كئلعشعم تىزضةن ظادةمنعث ظذ
نةرسعنع ظأزع يالغذز ظئلعشع سئتعص ظالغان ،ظةمما تئخع قولغا تاصشذرذص
ظالمعغان نةرسعنع بألىشىش هئسابلعنعدذ .بذنداق قعلعش توغرا ظةمةس.
(شذثا ظعككع ظادةمنعث يةنة بعرع ظذ كئلعشعمنع قوبذل قعلمعسا ،ظذ كئلعشعم
ظئتعبارغا ظئلعنمايدذ) .ظةمما ظذ ظعككع ظادةم ،هةممة نةرسة ظارعلعرعدا ظورتاق
شئرعكلةردعن بولغان بولسا ،بذ هالدا ظذ كئلعشعم مةيلع يةنة بعرع قوبذل
قعلسذن ،مةيلع قعلمعسذن توغرا بولعدذ.
باالغةتكة يةتمعضةن كعحعك بالعنعث بعر مال ـ مىلىكنعث ظأزعنعث
ظعكةنلعكع هةققعدة ضذؤاهحعلعرع بولغان ؤة كعحعك بالعنعث قولعدعكع ظذ
مال ـ مىلىك ،مئنعث مال ـ مىلكىم ظعدع ،دةص دةؤا قعلغان ظادةمنعث قولعدا
هئحقانداق صاكعتع بولمعغان بولسا ،بذ هالدا ظذ مال ـ مىلىكنعث ظىستعدة (يةنع
كعحعك بالعنعث ظذ مال ـ مىلىكنع ظذ ظادةمضة بئرعش هةققعدة) كئلعشعم تىزىش
توغرا ظةمةس .ظةمما كعحعك بالعنعث ظذ مال ـ مىلىكنعث ظأزعنعث مال ـ مىلكع
ظعكةنلعكعنع ظعسصاتاليدعغان هئحقانداق صاكعتع بولمعغان ؤة دةؤاضةرنعث ظذ
مال ـ مىلىكنعث ظأزعنعث مال ـ مىلكع ظعكةنلعكعنع ظعسصاتاليدعغان صاكعتع
بولسا ،بذ هالدا ظذ مال ـ مىلىك ظىستعدة كئلعشعم تىزىش توغرعدذر.
ظةضةر دةؤا قعلعشعص قالغان ظعككع تةرةص ظىستعدعن دةؤا قعلعنغان
ظادةمنعث قةسةم قعلعشعغا ؤة ظةضةر ظذ ظادةم قةسةم قعلسا ظىستعدعن
((( يةنع ظذ ظعككعسع سئتعص ظئلعص صذل ظأتكىزىص قويغان نةرسعدعن بالدذر تاصشذرذص ظالغعنعنعمذ ظوتتذرعسعدا باراؤةر بألعشعدذ ؤة
قالغعنعغعمذ تةث ظعضة بولعدذ .ت.
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قعلعنغان دةؤادعن خاالس بولذص كئتعدعغانلعقعغا كئلعشعم تىزىشكةن ،ظاندعن
ظىستعدعن دةؤا قعلعنغان ظادةم ظىستعدة دةؤاضةرنعث مةيلع ظاز بولسذن ،مةيلع
كأص بولسذن ،هئحبعر نةرسعسعنعث يوقلذقع هةققعدة قةسةم قعلغان بولسا ،ظذ
كئلعشعم توغرا دةص ظئتعبارغا ظئلعنمايدذ ؤة دةؤاضةر ظأزعنعث دةؤاسعدا قئلعص
قالعدذ .ظةضةر دةؤاضةر ظأزعنعث دةؤاسع ظىحىن صاكعت كأرسةتسة ،ظذنعث صاكعتع
قوبذل قعلعنعدذ .ظةضةر دةؤاضةر صاكعت كأرسةتمةي ظىستعدعن دةؤا قعلعنغان
ظادةمنع قازعنعث يئنعدا قةسةم قعلدذرذشنع خالعسا ،ظذنعث ظذنداق قعلعش
هةققعمذ بار بولعدذ.
ظةضةر دةؤا قعلعشعص قالغان ظعككع تةرةص دةؤاضةرنعث ظأزعنعث قعلغان
دةؤاسعدا هةقلعق ظعكةنلعكع هةققعدة قةسةم قعلعشعغا ،ظةضةر دةؤاضةر
شذنداق دةص قةسةم قعلسا ،ظىستعدعن دةؤا قعلعنغان ظادةمنعث دةؤاضةر دةؤا
قعلغان نةرسعنع تألةص بئرعدعغانلعقع توغرعسعدا كئلعشعم تىزىشكةن بولسا،
(((
بذ كئلعشعممذ توغرا دةص ظئتعبارغا ظئلعنمايدذ.
مةجبذرالشنعث بايانع
<مةجبذرالش> دئضةن سأز مةنا جةهةتتعن ظعنساننع يامان كأرىدعغان بعر
ظعشنع ياكع خالعمايدعغان بعر ظعشنع قعلعشقا زذرالش ،دئضةنلعك بولعدذ.
<مةجبذرالش> دئضةن سأزدعن ظعستعاله جةهةتتعن زذرالنغذحعنع
رازعلعقعسعز زذرلعغذحع ظذنعثدعن تةلةب قعلغان ظعشنع قعلعشقا ظئلعص
كئلعدعغان ،زورالنغذحعدا قورقذنحع صةيدا قعلعشقا سةؤةبحع بولعدعغان
زورلعغذحعدا كأرىلضةن بعر ظعش ـ هةرعكةت مةقسةت قعلعنعدذ.
زورلعغذحعدا كأرىلضةن بذ ظعش ـ هةرعكةت هأكمعمذ بولعدذ .مةسعلةن :بعر
ظادةم ظعككعنحع ظادةمنع بعر كعشعنع ظألتىرؤئتعشقا بذيرذغان ظةمما ظذنعثغا
تةهدعد سالمعغان بولسا ،لئكعن ،ظذ كعشعنع ظألتىرىشكة بذيرذلغان ظادةم
(ضةرحة ظذنع شذ ظعشقا بذيرذغان ظادةم ظذنعثغا تةهدعد سالمعغان بولسعمذ)
ظةضةر ظذ كعشعنع ظألتىرؤاتمعسا ،شذ ظعشقا بذيرذغان ظادةمنعث ظأزىنع
ظألتىرؤاتعدعغانلعقعنع ياكع بعرةر ظذستذغانلعرعنع حانعؤاتعدعغانلعقعنع
((( «رةددذلمذهتار» 4 ،ـ توم 483 ،ـ بةت.
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بعلعدعغان بولسا ،بذمذ ظذ ظادةمنع ظذ كعشعنع ظألتىرؤئتعشقا مةجبذرلعغانلعق
هئساصلعنعدذ .شذنعثدةك يةنة زورلعغذحعدا كأرىلضةن ظذ ظعش ـ هةرعكةت
بعر ظادةمضة (ظةضةر سةن صذكذنع ظادةمنع ظألتىرؤاتمعساث ياكع صذكذنع
ظعشنع قعلمعساث ظذنداق قعلعمةن ـ مذنداق قعلعمةن دئضةنضة ظوخشاش) سأز
ظارقعلعق سئلعنغان تةهدعدنعمذ ظأز ظعحعضة ظالعدذ.
مةجبذرالشنعث تىرلعرع
مةجبذرالش ظعككع تىرلىك بولعدذ:
 1ـ قاتتعق مةجبذرالش .بذ ،ظألتىرؤئتعشكة ،بعرةر ظذستذغاننع
كئسعؤئتعشكة ياكع ناهايعتع قاتتعق ظورذشقا تةهدعد سئلعش ظارقعلعق
بولعدذ.
 2ـ يةثضعل مةجبذرالش .بذ تىرمعضة تاشالشقا ،باغالص قويذشقا ؤة يةثضعل
ظورذشقا تةهدعد سئلعش ظارقعلعق بولعدذ.
مةيلع قاتتعق مةجبذرالش بولسذن ،مةيلع يةثضعل مةجبذرالش بولسذن،
هةر ظعككع مةجبذرالش بعر ظعشنع قعلعشقا مةجبذرالنغان ظادةمنعث رازعلعقعنع
يوقعتعدذ .لئكعن قاتتعق مةجبذرالش ،مةجبذرالنغذحعغا (ظأزعنع) ساقالشنع
الزعم قعلعدذ ؤة ظذنعث تالالش هوقذقعنع صىتىنلةي يوق قعلعدذ.
مةجبذرالشنعث هأكمع بولسا ،ظةضةر بعر ظادةم قاتتعق مةجبذرلعنعش
ظارقعلعق بعرةر ظعشنع قعلعشقا مةجبذرالنغان بولسا ،ظادةم ظألتىرؤئتعشكة
ياكع مال ـ مىلىكلةرنع ظوغعرالشقا ظوخشاش مةجبذرالنغذحع مةجبذرلعغذحعنعث
قولعدعكع بعرةر سايماننعث ظورنعدا قوللعنعشقا بولعدعغان ظعشالردا،
(مةجبذرالنغذحع قعلغان) ظعشنعث مةسظذلعيعتع خذددع مةجبذرلعغذحع ظأزع
قول تعقعص قعلغانغا ظوخشاش مةجبذرلعغذحعنعث ظىستعضة يىكلعنعدذ .ظةمما
سأز قعلعشقا ؤة بعرةرسعنعث نئنعنع يةؤةلعشقا ظوخشاش مةجبذرالنغذحع
مةجبذرلعغذحعنعث قولعدعكع بعر سايماننعث ظورنعدا قوللعنعشقا بولمايدعغان
خذددع
ظعشالردا( ،مةجبذرالنغذحع قعلغان) ظعشنعث مةسظذلعيعتع
مةجبذرالنغذحع ظأز ظعختعيارلعقع بعلةن قعلغانغا ظوخشاش مةجبذرالنغذحعنعث
ظىستعضة يىكلعنعدذ .حىنكع ظعنسان باشقعسعنعث تعلع بعلةن سأزلعمةيدذ ؤة
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ظاش ـ تاماقنع باشقعسعنعث ظئغعزع بعلةن يئمةيدذ .شذثا سأز قعلغانغا ؤة
بعرةرسعنعث ظاش ـ نئنعنع يئؤالغانغا ظوخشاش ظعشالرنعث مةسظذلعيعتع،
(ضةرحة مةجبذرلعنعش ظارقعلعق بولسعمذ) سأز قعلغان ظادةمنعث ؤة ظذنع
يئؤالغان ظادةمنعث ظأزعضة يىكلعنعدذ .لئكعن بعرسعنعث ظاش ـ نئنعنع
يئؤعلعشتا (ضةرحة يئؤالغانلعق مةسظذلعيعتع مةجبذرلعنعش ظارقعلعق بولسعمذ
مةجبذرالنغان ظادةمنعث ظىستعضة يةكلةنضةن تةقدعردعمذ) ،مةجبذرالنغذحع
بعرسعنعث ظاش ـ نئنعنع يوق قعلعؤئتعش ظىحىن مةجبذرلعغذحعنعث قولعدا
بعرةر سايماننعث ظورنعدا قولالنغانلعقع ظىحىن بعرسعنعث ظاش ـ نئنعنع يوق
قعلعؤئتعش مةسظذلعيعتع مةجبذرلعغذحعنعث ظىستعضة يىكلعنعدذ( .يةنع
ظذنع تألةص بئرعش مةجبذرلعغذحعنعث ظىستعضة يىكلعنعدذ) .شذثا بعر ظادةم
قذلعنع ظازات قعلعؤئتعشقا مةجبذرلعنعص ظذنع ظازات قعلعؤاتقان بولسا ،قذل ظذ
ظادةم خذددع ظذنع ظأز ظعختعيارلعقع بعلةن ظازات قعلعؤاتقاندةك ظازات بولذص
كئتعدذ((( ؤة ظذنع ظازات قعلعؤاتقانلعق هوقذقع ظذ ظادةمضة تةؤة بولعدذ(((.
ظةمما ظذ ظادةمنع قذلعنع ظازات قعلعؤئتعشقا مةجبذرلعغان كعشعضة ،ظذ قذلنعث
ظذ ظادةمنعث قولعدعن حعقعص كئتعشكة سةؤةبحع بولغانلعق مةسظذلعيعتع
يىكلعنعدذ .شذثا قذلعنع مةجبذرعي هالدا ظازات قعلعؤاتقان ظادةم ظذنعث صذلعنع
(((
ظأزعنع مةجبذرلعغان ظذ كعشعدعن ظالعدذ.
مةجبذرلعنعشنعث شةرتلعرع
مةجبذرلعنعشنعث ؤذجذدقا حعقعشع ظىحىن تأؤةندعكع سةؤةبلةرنعث
تئصعلعشع شةرتتذر:
مةجبذرلعغان ظادةم مةيلع ظةمةلدار بولسذن ،مةيلع ظةمةلدار بولمعسذن،
تةهدعد سالغان ظعشنع قعالاليدعغان ظادةم بولذشع ؤة قئحعص كئتعص بولسعمذ
مةجبذرالنغان كعشعنعث ظأزعنع ظذ ظادةمنعث تةهدعدعن مذداصعظة قعلعشتعن
ظاجعز هالةتكة حىشىص قئلعشع شةرتتذر .بذ ظعمام ظةبذيىسىف بعلةن ظعمام
((( حىنكع قذل ظازات قعلعش ضةص قعلعش ظارقعلعق بولعدذ .ت.
((( يةنع بعر قذلنع ظازات قعلعؤاتقان ظادةمضة ظذنع ظازات قعلعؤاتلعق هوقذقع بئرعلعدذ .ظةضةر ظازات قعلعنعص كةتكةن قذل ظألىص قالسا
ؤة ظذنعث بعرةر معراسخورلعرع بولمعسا ،ظذ ظادةم مةزكذر هوقذق بعلةن ظذنعثغا معراسخورلذق قعالاليدذ .ت.
((( «رةددذلمذهتار» 5 ،ـ توم 80 ،ـ بةت.
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مذهةممةدنعث كأز قارعشعدذر .ظةمما ظعمام ظةبذهةنعفة (اهلل تةظاال ظذنعثغا
رةهمةت قعلسذن!)« :مةجبذرلعنعش صةقةت ظةمةلدارالر ؤة باشلعقالر ظارقعلعقال
ؤذجذدقا حعقعدذ .حىنكع تةهدعد سالغان ظعشالرنع قعلعش صةقةت كىح ـ
قذؤؤةت ظارقعلعق بولعدذ .كىح ـ قذؤؤةت صةقةت باشلعقالر ؤة ظةمةلدارالرنعث
قولعدعدذر» دئدع .ظعمام ظةبذهةنعفة بعلةن ظعككع ظعمامنعث ظارعسعدعكع بذ
ظعختعالصنعث سةؤةبع بولسا ،دةلعل ـ صاكعتنعث صةرقلعق بولغانلعقع ظةمةس دةؤر
ؤة زاماننعث ظأزضعرعشعدذر .حىنكع ظعمام ظةبذهةنعفةنعث زامانعدا ظةمةلداردعن
باشقا ظادةمنعث قولعدا بعرةر ظادةمنع بعر ظعشقا مةجبذرلعغذدةك كىح ـ قذؤؤةت
يوق ظعدع .ظةمما ظعمام ظةبذيىسىف بعلةن ظعمام مذهةممةدنعث زامانعدا دةؤر
ظأزضةردع ،جاهان بذزذلدع ؤة ظعشالر قولعدا ظازراق كىحع بار ظادةملةرنعث
دعضعنعدةك مئثعشقا باشالندع .شذثا مةجبذرلعغان ظادةم مةيلع ظةمةلدار
بولسذن ،مةيلع باشقا ظادةم بولسذن ،تةهدعد سالغان ظعشنع قعالاليدعغان ظادةم
بولسا ،مةجبذرلعنعش ؤذجذدقا حعقعدذ .بذ هةقتة صةتعؤا ظعمام ظةبذيىسىف بعلةن
ظعمام مذهةممةد (اهلل تاظاال ظذالرغا رةهمةت قعلسذن!) نعث كأز قارعشع بويعحة
(((
بئرعلعدذ.
 2ـ مةجبذرالنغان كعشعنعث تةهدعد قعلعنغان ظعشنعث شذ ؤاقعتنعث ظأزعدة
ظأزعضة ظعجرا قعلعنعشعدعن ظةندعشع قعلعشع شةرتتذر .بذنعثدا ظذنعث كىحلىك
ضذمان قعلعشع يئتةرلعكتذر .شذثا مةجبذرلعغذحع ظةضةر ظذ كعشعضة :ظةضةر
سةن بذ ظعشنع قعلمعساث مةن سئنع ظةتة ظذرعمةن ،دئضةن بولسا ،بذ هالدا ظذ
كعشع مةجبذرالنغان هئسابالنمايدذ.
 3ـ تةهدعد سئلعنغان ظعش ظألتىرؤئتعشكة ياكع بعرةر ظذستذغعنعنع
كعسعؤئتعشكة ،ياكع مال ـ مىلكعنع تارتعؤئلعشكة ظوخشاش ظعش بولذشع الزعم.
حىنكع مال ـ مىلىكمذ ظعنساننعث هاياتعنعث بعر قعسمعدذر .ياكع رازعلعقعنع
يوقعتعص غةم ـ قايغذغا حىشىرعدعغان ظعش بولذشع الزعم .بذ ،ظعنسان تةهدعد
قعلعنعدعغان ظةث ظاددعي ظعشتذر .رازعلعقعنع يوقعتعص غةم ـ قايغذغا حىشىرعدعغان
ظعشنعث دةرعجعسع بعر ظادةمدعن يةنة بعر ظادةمضة صةرقلعق بولعدذ .مةسعلةن:
يىز ـ ظايرذيلذق ظادةم ،ظذنعثغا ظازراققعنا يولسذز ضةصمذ ظئغعر كئلعص غةم ـ
قايغذ قعلعشقا باشاليدذ .ظةمما ظاؤام ـ خةلق بولسا (ظذنداق ضةصلةرضة ظةمةس)
قاتتعق ظورذلذشقا دذحار بولذشتعن غةم ـ قايغذ حىشعدذ.
((( «رةددذلمذهتار» 5 ،ـ توم 80 ،ـ بةت.
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 4ـ مةجبذرالنغان ظادةمنعث تةهدعد قعلعنعص مةجبذرالنغان ظعشنع
قعلعشتعن بذرذندعن باشالص باش تارتعص كةلضةن بولذشع شةرت .ظذنعث
تةهدعد قعلعنعص مةجبذرالنغان ظعشنع قعلعشتعن باش تارتعشع ،مةجبذرالنغان
ظعش ظأزعنعث هةققع بولغانلعقع ظىحىندذر .مةسعلةن :بعر ظادةمنعث،
ظورنعغا بةدعلعنع بئرعدعغان ظعش بولسعمذ ظأز مال ـ مىلكعنع بذزذؤئتعشقا
مةجبذرالنغانلعقعغا ظوخشاش( .ظذ ظادةم بذ ظعشنع قعلعشتعن باش تارتعشع ظذ
مال ـ مىلىكنعث ظأزعنعث بولغانلعقع ظىحىندذر) .ياكع باشقا بعرسعنعث هةققع
بولغانلعقع ظىحىندذر .مةسعلةن :باشقا بعرسعنعث مال ـ مىلكعنع بذزذؤئتشعقا
مةجبذرالنغانغا ظوخشاش .ياكع شةرعظةتنعث هةققع بولغانلعقع ظىحىندذر.
مةسعلةن :هاراق ظعحعشقا ياكع زعنا قعلعشقا مةجبذرالنغانغا ظوخشاش.
مةجبذرلعنعشنعث هأكمع
مةجبذرالش مةيلع قاتتعق بولسذن ،مةيلع يةثضعل بولسذن ،مةجبذرالنغان
ظادةمدة رازعلعقنع يوقعتعدذ .شذثا مةجبذرالنغان ظادةم بعر نةرسة ساتسا ياكع
سئتعص ظالسا ،ياكع ظعجارعضة قويسا ،بذ ظعشالر كىحضة ظعضة بولمايدذ .حىنكع
ظذ ظادةمنعث بذالرنع بذزذش ياكع كىحضة ظعضة قعلعش هوقذقع بار .حىنكع ظذ
سودا ـ سئتعقتا ،ياكع ظعجارعدة رازع بولذشتعن ظعبارةت ظذنعث توغرا بولذشع
ظىحىن تئصعلعش الزعم بولغان بعر شةرت تئصعلمعغاندذر .اهلل تاظاال سودا ـ
سئتعقنعث ظعككع تةرةصنعث رازع بولذشذص قعلعشعنعث الزعم ظعكةنلعكع
هةققعدة مذنداق دئدع» :ظع مأمعنلةر! بعر-بعرعثالرنعث ماللعرعنع
(ظوغرعلعق ،خعيانةت قعلعش ،بذالش ،جازانعخورلذق ،قعمار ظويناش قاتارلعق)
ناهةق يول بعلةن يئؤالماثالر ،ظعككع تةرةص رازع بولذشذص قعلعشقان سودا -
سئتعق ظارقعلعق ظئرعشعلضةن نةرسة بذنعثدعن مذستةسنا .سعلةر ظأزةثالرنع
(يةنع بعر-بعرعثالرنع) ظألتىرمةثالر ،اهلل هةقعقةتةن سعلةرضة ناهايعتع
مئهرعباندذر(((«
رازعلعق شةرتع تئصعلمعسعمذ قعلعنغان ظعجارعدة ياكع سودا ـ سئتعقتعمذ
خذددع باشقا شةرتلةر تئصعلماي قعلعنغان سودا ـ سئتعقالرغا ظوخشاش
سئتعلغان نةرسعنع ياكع صذلنع قولغا تاصشذرذص ظئلعش بعلةن ظذ نةرسة ياكع
((( سىرة نعسا  29ـ ظايةت.
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صذل شذنداق قعلغان ظادةمنعث مال ـ مىلكع هئسابلعنعدذ .مةسعلةن :بعر
نةرسة سئتعشقا مةجبذرالنغان ظادةم (ظذ نةرسعنع رازعلعقع يوق مةجبذر هالدا
ساتقانلعقع ظىحىن ظذ سودا ـ سئتعق كىحضة ظعضة بولمعسعمذ ،لئكعن) ظذ
ظادةم ظةضةر صذلنع ظأز ظعختعيارلعقع بعلةن قولعغا تاصشذرذص ظالسا ،ظذ سودا
ـ سئتعق كىحضة ظعضة بولعدذ .بعر نةرسة ظئلعشقا مةجبذرالنغان ظادةمنعث
هأكمعمذ ظذنعثغا ظوخشاش.
مةجبذرالنغان ظادةم قعلغان سودا ـ سئتعقمذ ،سودا ـ سئتعق قعلعشقا شةرتع
توشقان ظادةم تةرعصعدعن قعلنغانلعقع ظىحىن (توغرا بولذش شةرتعضة توشذش
شةرتع بعلةن) كىحضة ظعضة بولعدذ .بعر سودا ـ سئتعقنعث شةرتكة توشمعغعنع
بولعدذ ؤة شةرتكة توشقعنع بولعدذ .مةجبذرالنغان هالدا قعلعنغان سودا ـ
سئتعق شةرتكة توشمعغان سودا ـ سئتعقالردعندذر .حىنكع سودا ـ سئتعقنعث
توغرا بولذش شةرتلعرعدعن بعرع بولسا ،ظعككع تةرةصنعث سودا ـ سئتعقنع
رازع بولغان هالدا قعلعشعدذر .بذ شةرت سودا ـ سئتعقنع مةجبذرالنغان هالدا
قعلغان ظادةمدة تئصعلمايدذ .ظةضةر سودا ـ سئتعقنع مةجبذرالنغان هالدا قعلغان
ظادةمدة (خذددع يذقعرعدا بايان قعلعص ظأتكعنعمعزدةك صذلنع ظئلعش جةريانعدا
بوالمدذ) بذ شةرت تئصعلسا ،ظذ سودا ـ سئتعق توغرا هئسابلعنعدذ ؤة ظذنع
توغرا دةص ظئتعبارغا ظئلعش الزعمدذر.
ظةضةر مةجبذرالنغان تةرةص بعر نةرسة ساتقان ظادةم بولغان ؤة ظذ ساتقان
نةرسعنعث صذلعنع مةجبذرالنغان هالدا ظالغان بولسا ،بذ هالدا ظذ سودا ـ سئتعق
(ظذ نةرسعنع سئتعص ظالغان كعشع ظىحىن) توغرا سودا ـ سئتعق هئسابلعنعدذ.
ظةمما ظذ نةرسعنع مةجبذرعي ساتقان ظادةمنعث ظذنع قايتذرؤئلعش هةققع بولعدذ.
ظةضةر ظذ نةرسعنع ساتقان صذل ظذنعث قولعدعن (ظذنعث قةستةنلعكعسعز) يىتىص
كةتكةن بولسا ،ظذ ظادةم ظذ صذلنع تألةص بةرمةيدذ .حىنكع ظذ سودا ـ سئتعق ظذ
ظادةم ظىحىن شةرتعضة توشمعغان سودا ـ سئتعق بولغانلعقع ظىحىن صذل ظذنعث
قولعدا (بعر نةرسة ساتقان صذل سىصىتعدة ظةمةس) ظامانةت سىصىتعدة تذرعدذ.
ظةضةر مةجبذرالنغان تةرةص ظذ نةرسعنع ظالغذحع كعشع بولغان ؤة ظذ نةرسعنع
سئتعؤئلعص قولعغا مةجبذرعي ظالغان بولسا ،بذ هالدا سودا ـ سئتعق (ظذنع
ساتقان ظادةم ظىحىن) توغرا سودا ـ سئتعق هئسابلعنعدذ .ظةمما ظذ نةرسعنع
مةجبذرعي ظالغان ظادةمنعث ظذنع قايتذرذص بئرعص صذلعنع قايتذرؤئلعش هةققع
بولعدذ .ظةضةر ظذ نةرسة ظذنعث قولعدعن ظذنعث قةستةنلعكعسعز يىتىص كةتكةن
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بولسا ،ظذ كعشع ظذ نةرسعنع تألةص بةرمةيدذ .حىنكع ظذ نةرسة شةرتعضة
توشمعغان سودا ـ سئتعق بعلةن ظئلعنغانلعقع ظىحىن ظذنعث قولعدا (سئتعص
ظالغان نةرسة سىصىتعدة ظةمةس) ظامانةت سىصىتعدة تذرعدذ.
بذ يةردة شذنع بايان قعلعص ظأتىشكة توغرا كئلعدذكع ،مةجبذرالنغانلعق
سةؤةبع بعلةن توغرا بولذش شةرتعضة توشمعغانلعقع ظىحىن توغرا ،دةص ظئتعبارغا
ظئلعنمايدعغان سودا ـ سئتعق ،توغرا بولذش شةرتعضة توشمعغانلعقع ظىحىن
توغرا دةص ظئتعبارغا ظئلعنمايدعغان باشقا سودا ـ سئتعقالردعن تأؤةندعكع تأت
خعل ظعشتا صةرقلعق بولعدذ:
 1ـ يذقعرعدا بايان قعلعنغعنعدةك مةيلع صذل بولسذن ،مةيلع سئتعلغان
نةرسة بولسذن ،مةجبذرالنغان ظادةمنعث قولعدا ظامانةت سىصىتعدة تذرعدذ.
 2ـ ظذ سودا ـ سئتعق ،مةجبذرالنغان تةرةصنعث ظأزعنعث بذ سودا ـ سئتعققا
قوشذلغانلعقعنع سأز ظارقعلعق ظعصادعلةش( ،ظةضةر مةجبذرالنغان تةرةص ساتقان
ظادةم بولسا) ،صذلنع ظأز ظعختعيارلعقع بعلةن ظئلعش ؤة (ظةضةر مةجبذرالنغان
تةرةص سئتعص ظالغان كعشع بولسا) ،سئتعص ظالغان نةرسعنع قولعغا ظأز
ظعختعيارلعقع بعلةن ظئلعش بعلةن ظذ سودا ـ سئتعق توغرا دةص ظئتعبارغا
ظئلعنعدعغان هالةتكة كئلعدذ .ظةمما توغرا بولذش شةرتعضة توشمعغانلعقع
ظىحىن توغرا دةص ظئتعبارغا ظئلعنمايدعغان باشقا سودا ـ سئتعقالر بولسا،
ظعككع تةرةص بذ سودا ـ سئتعقالرنع توغرا دةص ظئتعبارغا ظالغان تةقدعردعمذ ظذ
سودا ـ سئتعقالر توغرا دةص ظئتعبارغا ظئلعنعدعغان هالةتكة كةلمةيدذ .حىنكع
بذ سودا ـ سئتعقالرنعث توغرا بولماسلعقعنعث سةؤةبع بولسا ،شةرعظةتنعث
هةققعضة ظاالقعدار بولغانلعقع ظىحىندذر.
 3ـ نةرسعسعنع مةجبذرعي هالدا ساتقان ظادةم ،ظذ نةرسعنع قايتذرذص
ظئلعؤاالاليدذ .ظةضةر ظذ نةرسة قولدعن قولغا ظأتىص (باشقا ظادةملةرنعث قولعغا
ظأتىص) كةتكةن تةقدعردعمذ ظذنع قايتذرذص ظئلعؤاالاليدذ .حىنكع ظذ نةرسعنع
قايتذرؤئلعش شةرعظةتنعث هةققع ظةمةس ظذنعث هةققعدذر.
 4ـ ظةضةر ظذ نةرسعنع سئتعص ظالغان ظادةم ظذ نةرسة ظىستعدة ظذنع
قايتذرذص بةرضعلع بولمايدعغان بعر ظعش قعلغان بولسا ،مةسعلةن :سئتعص
ظئلعنغان نةرسة قذل بولغان ؤة سئتعص ظالغان ظادةم ظذنع ظازات قعلعؤةتكةن
بولسا ،بذ هالدا ظذنع مةجبذرعي هالدا ساتقان كعشع ظذنع سئتعص ظالغان
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ظادةمدعن قذلنع قولعغا تاصشذرذص ظالغان كىننعث ياكع ظازات قعلعؤةتكةن
كىننعث باهاسع بويعحة صذل ظالعدذ.
ظةضةر بعر كعشع بعر نةرسعسعنع سئتعص بئرعشكة مةجبذرلعنعص ظذنع
سئتعص بةرضةن ؤة ظذ نةرسة ،ظذنع سئتعص ظالغان ظادةمنعث قولعدا يوق بولذص
كةتكةن بولسا ،سئتعص ظالغان ظادةم ظذ نةرسعنع شةرتعضة توشمعغان سودا
بعلةن سئتعؤئلعص ظأز ظعختعيارلعقع بعلةن قولعغا تاصشذرذص ظئلعص ظذنعثغا
ظعضة بولغانلعقع ظىحىن ظذنعث بةدعلعنع ساتقان كعشعضة تألةص بئرعشع الزعم.
ظذنع سئتعشقا مةجبذرالنغان كعشع ظذ نةرسعنعث بةدعلعنع خالعسا ظأزعنع
مةجبذرلعغان ظادةمدعن ظالعدذ ،خالعسا ظذنع سئتعص ظالغان ظادةمدعن ظالعدذ.
ظةضةر ظذ كعشع ظذ نةرسعنعث بةدعلعنع ،ظأزعنع مةجبذرلعغان ظادةمدعن ظالسا،
ظذ ظادةم بئرعص ظذنعثغا بةرضةن صذلنع ظذ نةرسعنع سئتعص ظالغان ظادةمدعن
ظالعدذ .حىنكع مةجبذرلعغان ظادةم ظذ نةرسعنعث بةدعلعنع تألةص بئرعش
بعلةن ظذ نةرسعضة ظعضة بولغان هئسابلعنعدذ .شذثا ظذ خذددع ظذ نةرسعنعث
مةجبذرالنغان ظعضعسعضة ظوخشاشتذر .ظذ ظادةم ظذ نةرسعضة ،ظذنعث بةدعلعنع
ظذنع مةجبذرعي هالدا سئتعص بةرضةن ظادةمضة تألةص بةرضةن ؤاقتعدعن باشالص
ظعضة بولعدذ .ظةضةر ظذ نةرسعنع مةجبذرعي هالدا سئتعص بةرضةن كعشع ،ظذنعث
بةدعلعنع ظذنع سئتعص ظالغان ظادةمدعن ظالسعمذ بولعدذ.
يامان ظعشالرنع قعلعشقا مةجبذرلعنعشنعث هأكمع
يامان ظعشالرنع قعلعشقا مةجبذرلعنعش تأؤةندعكعدةك بعر نةححة تىرلىك
بولعدذ:
 1ـ مةجبذرالنغان يامان ظعشنع قعلعشقا رذخسةت قعلعنعدذ .ظةمما
ظذنع (مةجبذرالنسعمذ) قعلمعسا ،قعلمعغانلعق ظىحىن ساؤاب بئرعلعدذ.
ظذالر مةسعلةن :كاصعرلعققا ظئلعص بارعدعغان سأزلةرنع قعلعشقا ،صةيغةمبةر
ظةلةيهعسساالمغا تعل تةككىزىشكة ،ناماز ظوقذماسلعققا ؤة قذرظاندا بويرذلغان
ظعشالرنع قعلماسلعققا مةجبذرالنغانغا ظوخشاش ظعشالردذر( .مةجبذرالنسعمذ
مةجبذرالنغان ظعشنع قعلمعسا ساؤاب بئرعلعدذ .ظةمما قعلسا ظذنعثغا هئح
ضذناه بولمايدذ) .اهلل تاظاال ،دعندعن يئنعشقا زورلذنذص دعندعن يانغان ظادةم،
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دعندعن يئنعؤالغان ظادةم (يةنع كاصعر ظادةم) هئسابالنمايدعغانلعقع هةققعدة
مذنداق دئدع» :كعمكع اللةغا ظعمان ظئيتقاندعن كئيعن ظعمانعدعن يئنعؤالسا،
 قةلبع ظعمان بعلةن مذستةهكةم تذرسعمذ مةجبذرالش ظاستعدا (ظاغزعدعال)ظعماندعن يانغانلعقعنع بعلدىرضةنلةر بذنعثدعن مذستةسنا -كذفرع بعلةن
كأثلع ظازادة بولسا (يةنع ظعختعيارعي يوسذندا مذرتةد بولغان بولسا) ،ظذ
اللةنعث غةزعصعضة دذحار بولعدذ ؤة حوث ظازابقا قالعدذ(((«
يةنع كعمكع شذ ظعشالرنعث بعرةرسعنع قعلعشقا مةجبذرلعنعص قئلعص ظذنع
قعلعص سالسا ،ظذنعثغا بذ ظايةتنعث كأرسةتمعسع بويعحة هئحقانداق ضذناه
بولمايدذ .يةنع كاصعرلعققا ظئلعص بارعدعغان سأزلةرنع قعلعشقا مةجبذرلعنعص
ظذ سأزنع قعلغان ظادةم ،اهلل تاظاالنعث غةزعصعضة دذحار بولعدعغانالرنعث
قاتارعغا كعرمةيدذ.
بذ ظايةتنعث ظةممار ظعبنع ياسعرنعث هةققعدة حىشكةنلعكع مةشهذردذر.
بذ هةقتة ظةبذظذبةيدة ظعبنع مذهةممةد ظعبنع ظةممار ظعبنع ياسعر مذنداق
دةيدذ :مذشرعكالر ظةممارنع تذتذؤئلعص ظذنع قاتتعق قعيعن ـ قعستاققا ظالدع.
هةتتا ظةممار مذشرعكالر ظذنعثدعن تةلةص قعلغان بةزعبعر نةرسعدة ظذالرغا
يئقعنالشتع (يةنع ظةممار مذشرعكالر ظذنعثدعن دئيعشنع تةلةص قعلغان
بةزع سأزلةرنع دئدع) .كئيعن ظةممار صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث يئنعغا
شعكايةت قعلعص كةلدع .صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم ظذنعثغا« :قةلبعثنع
قانداق هئس قعلعؤاتعسةن؟» دئدع .ظةممار« :ظعمان بعلةن مذستةهكةم
تذرغانلعقعنع هئس قعلعؤاتعمةن» دئدع .صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم« :ظةضةر
ظذالر (سئنع ظازابالشتعن) قايتسا ،سةنمذ دئضةن سأزىثدعن قايتعؤالساث
بولعدذ» دئدع .بذ ،ظارعلعقتعن هةدعسنع رعؤايةت قعلغان بعر ساهابة حىشىص
قالغان هةدعستذر .بذ هةدعسنع رعؤايةت قعلغان ظادةملةر ،ظعشةنحعلعك
شةرتلعرعنعث دةرعجعسعضة توشقان ظادةملةردذر .بذ هةدعسنع تةبرانعي
رعؤايةت قعلدع .تةبرانعي يةنة ظعبنع ظابباستعن بذنعثغا ظوخشاش ظذزذن بعر
هةدعسنع رعؤايةت قعلدع .ظةمما ظذ هةدعس توغرذلذق دةرعجعسعضة يةتمعضةن
هةدعستذر .ظعبنع ظابباسنعث رعؤايةت قعلغان هةدعسعدة مذنداق بايان قعلعندع:
«مذشرعكلةر ظةممارنع ،ظذنعث دادعسع ياسعرنع ؤة ظانعسع سىمةييةنع،
سذهةيلعنع ،بعاللنع ،خةببابنع ،ظةبذهذزةيصعنعث ظازات قعلعؤاتقان قذلع
((( سىرة نةهل  106ـ ظايةت.
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سالعمنع (اهلل تاظاال ظذالردعن رازع بولسذن!) ظازابلعدع .ظةممارنعث دادعسع
ياسعر ؤة ظانعسع سىمةيية (ظازابتا) ظألدع .قالغانالر بةرداشلعق بةردع».
ظعمام تةبةرعي بذ هةقتة ظةلع ظعبنع ظةبذتةلهةدعن ظعبنع ظابباسنعث
مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ« :اهلل تاظاال مةزكذر ظايعتعدة
ظعمان ظئيتعص بولذص ظذنعثدعن يئنعؤالغان ظادةمضة اهلل نعث غةزعصعنعث
بولعدعغانلعقعنع ،ظةمما ظعماندعن يئنعشقا مةجبذرالنغان ظادةم ،دأشمعنعدعن
قوتذلذش ظىحىن ظعماندعن يانغانلعقعنع تعلع بعلةنال ظعصادعلةص دعلع بعلةن
ظعماندا مذستةهكةم تذرغان ظادةمضة هئحقانداق ضذناه بولمايدعغانلعقعنع
خةؤةر بةردع .هةقعقةتةن اهلل تاظاال بةندعلةردعن ظذالرنعث دعللعرعدعكع
(((
نةرسعضة قارعتا هئساب ظالعدذ».
 2ـ قعلعشقا رذخسةت قعلعنغان ؤة مةجبذرلعنعص تذرذص قعلمعسا
ضذناهكار بولعدعغان يامان ظعشالر .بذالر هاراق ظعحعشكة ،قان ظعحعشكة
ياكع ظألىك هايؤاننعث ياكع توثضىزنعث ضأشعنع يعيعشكة ظوخشاش
ظعشالردذر .ظةضةر بعر ظادةم تىرمعضة تاشالشقا ياكع باغالص قويذشقا ياكع
يةثضعل ظورذشقا ظوخشاش يةثضعل تةهدعد ظاستعدا بذالرنعث بعرةرسعنع
قعلعشقا مةجبذرالنسا ،ظذ ظادةمنعث مةجبذرالنغان ظعشنع قعلعشع توغرا
ظةمةس .حىنكع يةثضعل تةهدعدلةر بئسعمع بعلةن ظذ ظعشالرنع قعلعشقا
رذخسةت يوق .لئكعن شذنداق بولسعمذ بعر ظادةم مةزكذر تةهدعد ظاستعدا
هاراق ظعحكةن بولسا ،ظذنعثغا هاراق ظعحكةنلعكنعث جازاسع بئرعلمةيدذ.
ظةضةر ظذ ظادةم ظألتىرؤئتعشكة ياكع بعرةر ظذستذغعنعنع كئسعؤئتعشكة ياكع
ناهايعتع قاتتعق ظورذشقا ظوخشاش قاتتعق تةهدعد ظاستعدا ظذ ظعشالرنعث
بعرةرسعنع قعلعشقا مةجبذرالنسا ،ظذنعث ظذ ظعشنع قعلعشعغا يول قويذلعدذ.
بةلكع ظذنعث ظذ ظعشنع قعلعشع صةرزدذر .حىنكع زأرىر تئصعلعص قالغاندا
مةزكذر ظعشالرنع قعلعش هااللدذر .شذثا ظذ ظادةم ظةضةر مةجبذر قعلعنسعمذ
ظذ ظعشنع قعلماي سةؤر قعلعص ظاخعرع ظألىص كةتسة ،ظذ ظادةم بذنداق قعلعش
بعلةن ضذناهكار بولعدذ .حىنكع قعلعشقا يول قويذلغان بعر ظعشنع قعلعشتعن
باش تارتعش ظارقعلعق جاندعن ياكع بعرةر ظذستذغاندعن ظايرعلعص قئلعش
هارامدذر .لئكعن مةزكذر ظعشالرنع قعلعشتعن باش تارتقان ظادةم شذنداق
قعلعش ظارقعلعق كاصعرالرنعث تئخعمذ ظاححعغعنع كةلتىرىشنع خالعغان
((( «فةتهذلبارع» 12 ،ـ توم 313 ،ـ بةت.
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بولسا ،بذ مةقسةت بعلةن ظذنعث ظذ ظعشالرنع قعلعشتعن باش تارتعشع ضذناه
هئسابالنمايدذ .شذنعثدةك يةنة ظةضةر ظذ ظادةم مةجبذرلعنعص قالغان ؤاقعتتا،
ظذ ظعشالرنع قعلعشنعث دذرذس ظعكةنلعكعنع بعلمعضةن ؤة (شذنعث بعلةن
ظذ ظادةم ظذ ظعشالرنع قعلعشتعن باش تارتقان بولسا) ،بذ هالدعمذ ظذ ظادةم
(((
بعلمعضةنلعكع ظىحىن ظذ ظعشالرنع قعلماسلعق بعلةن ضذناهكار بولمايدذ.
كاصعرلعققا ظئلعص بارعدعغان سأزلةرنع قعلعشقا مةجبذر قعلعنعص
(ظازابقا دذحار بولسعمذ) سةؤر قعلعص ظذنع دئمعسة ،اهلل تاظاال ظذنعثغا
ساؤاب بئرعدذ .بذ هةقتة خةبباب ظعبنع ظةرس مذنداق دةيدذ :بعز صةيغةمبةر
ظةلةيهعسساالمنعث قئشعغا شعكايةت قعلغعلع كةلسةك ،ظذ كةبعنعث سايعسعدا
توصعنع ياستذق قعلعص يئتعؤاتقان ظعكةن .بعز ظذنعثغا :دذظا قعلعص بعزضة
غةلبة تةلةص قعلمامسةن؟ دئسةك .صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم« :سعلةردعن
ظعلضعرع ظأتكةن ظىممةتلةردعن كاصعرالر مأمعنلةرنع تذتذص كئلعص
زئمعننع كوالص ظذالرنع شذ يةرضة تاشاليتتع .ظاندعن هةرة ظئلعص كئلعص
ظذالرنعث باشلعرعنعث ظىستعلعرعضة قويذص هةرعدةص ظذالرنع ظعككع صارحة
قعلعؤعتةتتع ؤة تأمىر تاغاقالر بعلةن ظذالرنع تاراص ظذالرنعث ضأشلعرعنع
ظذستعخانلعرعدعن ظايرعؤعتةتتع .شذنداق ظازابالرمذ ظذالرنع دعنعدعن
ياندذرؤئتةلمعضةن ظعدع .اهلل نعث نامع بعلةن قةسةمكع ،اهلل ظعسالم دعنعنع
ظةلؤةتتة ظىستىنلىككة ظعضة قعلعدذ .هةتتا سةنظادعن هةزرمةؤتكعحة((( ظذالغ
بعلةن سةصةر قعلغان كعشعلةر صةقةت اهلل تاظاالدعن ؤة قويلعرعنع بأرعلةرنعث
يةص كئتعشعدعن قورققاندعن باشقا هئحنعمعدعن قورقمايدذ .لئكعن سعلةر
(((
ظالدعراص كئتعؤاتعسلةر» دئدع.
ظعبنع بةتتال (اهلل تاظاال ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!) مذنداق دئدع:
«ظالعمالر ،كاصعرلعققا ظئلعص بارعدعغان سأزنع قعلعشقا ظألىم بعلةن
تةهدعد قعلعنغان ظادةم (ظذ سأزنع قعلماي) ظألىمنع تاللعسا ،ظذنعث اهلل
تاظاالنعث ظالدعدا كاصعرلعققا ظئلعص بارعدعغان سأزنع قعلعص بئرعص جعنعنع
قذتذلدذغان ظادةمضة قارعغاندا ساؤابعنعث كاتتا بولعدعغانلعقعغا ،ظةمما
كاصعرلعققا ظئلعص بارعدعغان سأزنع قعلعشقا ظةمةس توثضىز ضأشع يعيعشكة
((( «رةددذلمذهتار» 5 ،ـ توم 83 ،ـ بةت.
((( <سةنظا>  -يةمةننعث صايتةختع< .هةزرمةؤت> دئضةن يةمةن شةهعرعنعث شةرقعغة ،دئثعز قعرغعقعغا يئقعن بعر شةهةر .ت.
((( ظعمام بذخارع رعؤايعتع.
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ؤة هاراق ظعحعشكة ظوخشاش ظعشالرنع قعلعشقا مةجبذرالنغان ظادةمنعث بذ
ظعشالرنع (قعلعشتعن باش تارتقعنعغا) قارعغاندا ،ظذالرنع قعلعشع ياخشع
بولعدعغانلعقعغا بعرلعككة كةلدع .مالعكعي مةزهعصعدعن بةزعلعرع :كاصعرلعققا
ظئلعص بارعدعغان سأزنع قعلعشقا ظةمةس (توثضىز ضأشع يعيعشكة ؤة هاراق
ظعحعشكة ظوخشاش) ظعشالرنع قعلعشقا مةجبذرالنغان ظادةم ،ظةضةر بذ
ظعشالرنع قعلعشتعن باش تارتسا ضذناهكار بولعدذ .بذ ظادةمنعث هالع خذددع
(ظاحلعقتعن) ظألىم ضعرداؤعغا كعلعص قئلعص ظألىك هايؤاننع يعيعشكة مةجبذر
بولذص قالغان ،ظةمما ظذنع يئمعضةن ظادةمنعث هالعغا ظوخشاش( .يةنع ظةضةر
بذ ظادةم ظألىك هايؤاننع يئمةي ظألىص كةتسة ،ضذناهكار بوالتتع .شذنعثدةك
(((
ظذ ظادةممذ ضذناهكار بولعدذ) دئدع».
بعر ظادةمضة هةتتا ظذنع ظألتىرؤئتعشكة ياكع بعرةر ظذستذغعنعنع
كئسعؤئتعشكة ياكع كأزعضة ياكع جعنسعي ظةزاسعغا قاتتعق ظورذشقا،
ياكع صىتىن مال ـ مىلكعنع ظئلعؤئلعشقا ظوخشاش ظعشالر بعلةن تةهدعد
قعلعنمعغذحة ظذنعث كاصعرلعققا ظئلعص بارعدعغان سأزلةرنع قعلعشعغا يول
قويذلمايدذ.
مذسذلمان ظادةمنعث ياكع (ظعسالم دألعتع بعلةن كئلعشعم تىزىص
ظعسالم دألعتعدة) ياشايدعغان كاصعرنعث مال ـ مىلكعضة زعيان سئلعشقا
قاتتعق مةجبذرالنغان كعشعضة ،مةجبذرالنغان ظعشنع قعلعشقا رذخسةت
قعلعنعدذ .ظةضةر ظذ كعشع قاتتعق مةجبذرالنسعمذ ظذنعثغا سةؤر قعلعص
مةجبذرالنغان ظعشنع قعلمعسا ،ظذنعثغا ظةسلع قاظعدعنع تذتقانلعقع ظىحىن
ساؤاب بئرعلعدذ .حىنكع باشقعالرنعث مال ـ مىلكعنع ظئلعؤئلعش زذلذمنعث
قاتارعدعندذر .زذلذمنعث هاراملعقع خذددع كاصعرلعققا ظئلعص بارعدعغان سأزنع
قعلعشنعث هاراملعقعغا ظوخشاش (قاتتعق تةهدعد ظاستعدا قالمعغانغا قةدةر)
كأتىرىلىص كةتمةيدذ ؤة ظذ هارامنع قعلعشقا رذخسةت قعلعنمايدذ .شذنعث
ظىحىن ظالعمالر« :باشقعالرنعث مال ـ مىلكعنع يئؤعلعش هاراق ظعحكةندعن
(((
قاتتعق هارامدذر» دةيدذ.
ظةضةر بعر ظادةم ظاح قئلعص باشقعالرنعث مال ـ مىلكعضة قول ظذزارتقان
ؤة مال ـ مىلىكنع ظئلعشقا ظذنعث ظعضعسع يول قويمعغان ؤة شذنعث بعلةن ظذ
((( «فةتهذلبارع» 12 ،ـ توم 317 ،ـ بةت.
((( «رةددذلمذهتار» 5 ،ـ توم 84 ،ـ بةت.
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ظادةم ظذ مال ـ مىلىكتعن ظالماي ظاحلعقتعن ظألىص كةتكةن بولسا ،بذ هالدا
(ظألىص كةتكةن) ظذ ظادةم ضذناهكار بولعدذ.
ظةضةر بعر ظادةم زعنا قعلعشقا مةجبذرالنغان بولسا ،ظذنعثغا زعنا
قعلعشقا رذخسةت قعلعنمايدذ .لئكعن ظذ ظادةم (ظةضةر زعنا قعلعص سالسا)
ظذنعثغا ظعستعهسانغا ظاساسةن جازا بئرعلمةيدذ .ظةضةر ظايال زعنا قعلعشقا
قاتتعق مةجبذرالنغان بولسا ،ظذنعثغا زعنا قعلعشقا رذخسةت قعلعنعدذ.
س :بذ هالدا ظايال زعنا قعلعش بعلةن ظايال ضذناهكار بوالمدذ؟
ج :ظةضةر ظايال ظأزعنع تذتذص بئرعشكة مةجبذرالنغان ؤة ظأزعنع تذتذص
بةرضةن بولسا ،بذ هالدا ظايال ضذناهكار بولعدذ .ظةمما مةجبذرالنسعمذ
ظأزعنع تذتذص بةرمعضةن ؤة شذ هالةتتة تذرذص ظةر ظذنعث بعلةن جعنسعي ـ
مذناسعؤةت ظأتكىزضةن بولسا ،بذ هالدا ظايال ضذناهكار بولمايدذ.
بذنعثغا ظعالؤة قعلعص ظعمام بذخارع (اهلل تاظاال ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!)
لةيستعن نافعظنعث مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ« :ظةبذظذبةيدنعث
قعزع سةصعيةنعث خةؤةر قعلعشعحة ،خةلعصعنعث قذللعرعدعن بعر قذل ظولجا
ظئلعنغان بعر حأرة بعلةن جعنسعي ـ مذناسعؤةت ظأتكىزمةكحع بولعدذ( .بذ
حأرة ظذنداق قعلعشقا ظذنعمايدذ) .ظذ قذل ظذ حأرة بعلةن مةجبذرعي هالدا
جعنسعي ـ مذناسعؤةت ظأتكىزعدذ .شذنعث بعلةن ظأمةر ظذ قذلنع قامحعاليدذ
ؤة ظذنع صالعؤئتعدذ .ظةمما حأرة ظذ ظعشقا مةجبذرعالنغانلعقع ظىحىن ظذنع
(((
قامحعلعمايدذ».
ظةضةر بعر ظادةم بةححعؤازلعق قعلعشقا مةجبذالنغان بولسا ،ظألتىرىلضةن
تةقدعردعمذ ظذ ظادةمنعث ظذنداق قعلعشعغا رذخسةت قعلعنمايدذ .حىنكع
بةححعؤازلعق قعلعشنعث (يةنع ظادةمنعث ظارقا تةرعصعضة كئلعشنعث)
هاراملعقع زعنانعث (يةنع ظايالنعث ظالدا تةرعصعضة كئلعشنعث) هاراملعقعدعن
ظئغعردذر .حىنكع بعر ظادةمنعث ظارقا تةرعصعضة كئلعش هئحبعر يول بعلةن
يولغا قويذلمعغان بعر ظعشتذر .ظةمما ظايالنعث ظالدا تةرعصعضة كئلعش بولسا،
نعكاه يولع بعلةن يولغا قويذلغاندذر.
ظةضةر بعر ظادةم باشقا بعرسعنعث مال ـ مىلكعضة زعيان سئلعشقا
((( ظعمام بذخارع رعؤايعتع.
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مةجبذرالنغان ؤة ظذنعثغا زعيان سالغان بولسا ،مال ـ مىلىكنعث ظعضعسع مال
ـ مىلكعنع شذ ظعشقا مةجبذرلعغان ظادةمضة تألعتعدذ .حىنكع مةجبذرالنغان
ظادةم مةجبذرلعغذحعنعث قولعدعكع بعر سايماننعث ظورنعدعدذر .شذثا
مةجبذرالنغان ظادةمنعث قعلغان ظعشع ظذنع مةجبذرلعغذحعنعث ظىستعضة
يىكلعنعدذ .شذنعث بعلةن مةزكذر ظعشنع مةجبذرلعغذحع خذددع ظأزع قول
سئلعص قعلغاندةك هئسابلعنعدذ .شذثا مال ـ مىلىكنعث زعيعنعنع تألةص
بئرعش ظذنعث ظىستعضة بولعدذ .ظةمما يئيعشكة ،جعنسي ـ مذناسعؤةت قعلعشقا
ؤة ضةص قعلعشقا ظوخشاش بعر ظادةم يةنة بعر ظادةم ظىحىن سايماننعث ظورنعدا
بولذشقا بولمايدعغان ظعشالردا ،بذالرنعث مةسظذلعيعتع (مةجبذرالنغان هالدا
قعلسعمذ) قعلغان ظادةمنعث ظىستعضة يىكلعنعدذ .حىنكع ظذ ظعشالرنع
قعلغان ظادةم ظأزعنعث دعنعغا جعنايةت قعلغان هئسابلعنعدذ ؤة بعر ظادةم
باشقا بعرسعنعث دعنعغا جعنايةت ظأتكىزىلمةيدذ .شذثا مذسذلمان بعر ظادةم
ظوتصةرةس كاصعرنع بعر قوينع بذغذزالشقا مةجبذرلعغان بولسا ،بذغذزالش
ظعشع قويغا زعيان سئلعش جةهةتتعن ظذنع بذغذزالشقا مةجبذرلعغان
مذسذلمان ظادةمنعث ظىستعضة يىكلعنعدذ .شذثا ظذ قوينع ظذ مذسذلماننعث
تألةص بئرعشع الزعم .ظةمما بذغذزالش ظعشع ظذ قوينعث ضأشعنعث دعندا
هاالل بولذشع جةهةتتعن ظذ مذسذلماننعث ظىستعضة يىكلةنمةيدذ (شذثا ظذ
(((
قوينعث ضأشع يئيعلمةيدذ).
ظةضةر بعر ظادةم بعر كعشعنع ظألتىرؤئتعشكة مةجبذرالنغان ؤة ظذنع
ظألتىرؤةتكةن بولسا ،بذنعث قعساسع ظةضةر ظذنع مةجبذرلعغان ظادةم
باالغةتكة يةتكةن ظادةم بولسا ،مةجبذرلعغان ظادةمدعن ظئلعنعدذ .حىنكع
قاتعل ظذ ظادةمنعث قولعدعكع بعر سايماننعث ظورنعدعدذر .ظعمام شافعظعي
(اهلل تاظاال ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!)« :قعساس هةم مةجبذرلعغذحعدعن
ؤة هةم مةجبذرالنغذحعدعن ظئلعنعدذ» دئدع .ظعمام ظةبذيىسىف (اهلل تاظاال
ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!)« :هةر ظعككعسعدعن قعساس ظئلعنمايدذ .حىنكع
(جعنايةتنعث كعمنعث ظىستعضة يىكلعنعدعغانلعقع) ظئنعق ظةمةس .لئكعن
ظادةم ظألتىرؤئتعشكة مةجبذرلعغان ظادةمنعث ظىح يعل ظعحعدة (ظألتىرىلضةن
ظادةمنعث) دعيعتعنع بئرعشع الزعمدذر» دةيدذ.
((( «رةددذلمذهتار» 5 ،ـ توم 85 ،ـ بةت.
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مةجبذرلعنعش ظاستعدا قعلغان بولسعمذ توغرا بولعدعغان ظعشالرنعث
بايانع

بعر ظايال بعلةن نعكاه قعلعشقا ياكع ظايالعنع تاالق قعلعؤئتعشكة ياكع
قذلعنع ظازات قعلعؤئتعشكة ياكع روزا تذتذشقا ،سةدعقة بئرعشكة ظوخشاش
ياخشع ظعشالرنع قعلعشقا ؤةدة بئرعشكة مةجبذرالنغان ظادةمنعث قعلغان
نعكاهع ياكع قعلغان تالعقع ياكع قذلعنع ظازات قعلعؤئتعشع ،ياكع بةرضةن
ؤةدعسع توغرا دةص ظئتعبارغا ظئلعنعدذ .حىنكع ياخشع ظعشالرنع قعلعشقا
ؤةدة بئرعش (ؤةدة بئرعص بولذص كئيعن بذزماقحع بولسا) بذزذشنع قوبذل
قعلمايدعغان ظعشالردعندذر .شذثا ظذنعثدا مةجبذرالشنعث ظةسعرع كأرىلمةيدذ.
ظذ هةم حاخحعقعمذ راستنعث ظورنعدا قوبذل قعلعنعدعغان ظعشالرنعث قاتارعندذر.
مةزكذر ظعشالرنع قعلعشقا مةجبذرالنغان ظادةم ،بذ ظعشالردعن تارتقان زعيعنعنع
مةجبذرلعغان ظادةمدعن ظالمايدذ .حىنكع دذنيادا بذ ظعشالرنعث مةسظذلعيعتع
بذالرنع قعلعشقا مةجبذرلعغان ظادةمدعن سورالمايدذ .شذنداق بولغان ظعكةن
بذ ظعشالرنعث مةسظذلعيعتع ظذ ظادةمدعن ظاخعرةتتعمذ سورالمايدذ.
شذنعثدةك يةنة قةسةم قعلعشقا ياكع ظايالعنع ظانعسعنعث ظذحعسعغا
ظوخشذتذشقا مةجبذرالنغان ظادةمنعث قعلغان قةسةمع ياكع ظايالعنع ظانعسعنعث
ظذحعسعغا ظوخشذتذشع توغرا دةص ظئتعبارغا ظئلعنعدذ .حىنكع بذ ظعككع
ظعشمذ مةجبذرالش ظأزعنعث تةسعرعنع كأرسىتةلمةيدعغان ظعشالردعندذر .شذثا
بذ ظعككع ظعش (قعلعص بولذص كئيعن بذزذؤاتسا) بذزذشنع قوبذل قعلمايدعغان
ظعشالرنعث قاتارعندذر.
ظايالعنع مةجبذرعي هالدا تاالق قعلعؤةتكةن ظادةمنعث ظايالع بعلةن
تةكرار يئنعشعشع توغرعدذر .حىنكع يئنعشعش نعكاهنع داؤامالشتذرذشتعن
ظعبارةتتذر .شذثا يئنعشعش نعكاهنعث قاتارعدعن هئسابلعنعدذ .شذنعثدةك
يةنة بعر ظادةمنعث مةجبذرعي هالدا ظايالعغا يئقعنحعلعق قعلماسلعققا ظعحكةن
قةسعمعمذ ؤة (ظذنعثغا توختذتذص بئرعلضةن تأت ظاي مذددةت ظعحعدة ظايالعغا
يئقعنحعلعق قعلعشقا) قايتعشعمذ توغرعدذر((( .حىنكع ظايالعغا يئقعنحعلعق
((( اهلل تاظاال ظايالعغا يئقعنحعلعق قعلماسلعققا قةسةم ظعحكةن ظادةم هةققعدة مذنداق دئدع» :ظاياللعرعغا يئقعنحعلعق قعلماسلعققا قةسةم
ظعحكةن كعشعلةر تأت ظاي كىتعدذ؛ ظةضةرظذالر (بذ مذددةت ظعحعدة ظاياللعرعغا يئقعنحعلعق قعلعشقا ) قايعتسا( ،ظاياللعرعغا يامانلعق
قعلغان ضذناهعنع ) اهلل هةقعقةتةن مةغصعرةت قعلغذحعدذر .اهلل ناهايعتع مئهرعباندذر« سىرة بةقةر  226ـ ظايةت.
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قعلماسلعققا ظعحعلضةن قةسةم ،شذ ؤاقعتنعث ظأزعدة قةسةم ،كةلضىسعدة تاالق
هئسابلعنعدذ .ظايالعغا يئقعنحعلعق قعلماسلعققا قةسةم ظعحكةن ظادةمنعث
(ظأزعضة توختذتذص بةرضةن مذددةت ظعحعدة ظايالعغا يئقعنحعلعق قعلعشقا)
قايتعشع ،نعكاهنع داؤامالشتذرذشتعن ظعبارةت بولغان يئنعشعشقا ظوخشايدذ.
ظةضةر ظايالعغا يئقعنحعلعق قعلماسلعققا قةسةم ظعحكةن ظادةم( ،ظذ ظادةمضة
توختذتذص بئرعلضةن مذددةت ظعحعدة ظايالعغا يئقعنحعلعق قعلعشقا) قايتماي،
ظايالع صىتىنلةي تاالق بولذص كةتكةن بولسا ،بذ هالدا ظذ ظادةمضة تويلذقنعث
يئرعمعنع بئرعش الزعم بولعدذ ؤة ظذ ظادةم تويلذقنعث صذلعنع ظأزعنع ظايالعغا
يئقعنحعلعق قعلماسلعققا قةسةم ظعحعشكة مةجبذرلعغان ظادةمدعن ظالمايدذ.
حىنكع ظذ ظادةم (ظةضةر ظايالع بعلةن ظايرعلعص كةتمةسلعكنع خالعسا ،ظأزعضة
توختذتذص بئرعلضةن مذددةت ظعحعدة ظايالعغا يئقعنحعلعق قعلعص) ظذنعث
بعلةن ظايرعلعص كةتمةيتتع.
شذنعثدةك يةنة بعر ظادةمنعث مةجبذرعي هالدا ظايالعنع ظذنعثغا بةرضةن
تويلذقنع قايتذرذص ظئلعش شةرتع بعلةن تاالق قعلعؤئتعشعمذ توغرا ،دةص
ظئتعبارغا ظئلعنعدذ .حىنكع ظذنداق قعلعش ظةر تةرةصتعن تاالق قعلغانلعق ياكع
قةسةم قعلغانلعق هئسابلعنعدذ .حىنكع بذمذ مةجبذرالش ظأزعنعث تةسعرعنع
كأرسىتةلمةيدعغان ظعشالردعندذر.
ظعستعهسانغا ظاساسةن ظةضةر ظعسالم دعنعغا كعرعشكة مةجبذرالنغان
ظادةم (ظعسالم دألعتع بعلةن كئلعشعم تىزىص ظعسالم دألعتعدة) ياشايدعغان
كاصعر بولغان تةقدعردعمذ ،مةجبذرعي هالدا ظعسالم دعنعغا كعرضةن ظادةمنعث
ظعسالمع توغرا دةص ظئتعبارغا ظئلعنعدذ .حىنكع ظعسالم (باشقا دعنالر) ظذنعثدعن
ظىستىن ظةمةس ،ظذ (باشقا دعنالردعن) ظىستىن بولعدعغان دعندذر .مةجبذرعي
هالدا ظعسالم دعنعغا كعرضةن ظادةمنعث ظعسالمع ،دذنيادعكع هأكىملةردة توغرا
دةص ظئتعبارغا ظئلعنعدذ .ظةمما ظذ ظادةم ظأزع بعلةن اهلل تاظاالنعث ظارعسعدعكع
ظاالقعدا مذسذلمان هئسابالنمايدذ.
ظةضةر بعر ظادةم مةجبذرعي هالدا نعكاهقا ؤةكعل قعلعنغان بولسا ،ظذنعث
ؤةكعللعكع توغرا دةص ظئتعبارغا ظئلعنعدذ ؤة ظذنعث ؤةكعللعكع ظاستعدا
قعلعنغان نعكاه ،توغرا نعكاه هئسابلعنعدذ .شذنعثدةك يةنة ظةضةر بعر
ظادةم مةجبذرعي هالدا (بعر كعشع تةرعصعدعن ظذ ظادةمنعث) ظايالعنع تاالق
قعلعؤئتعشكة ،ياكع قذلعنع ظازات قعلعؤئتعشكة ؤةكعل قعلعنغان بولسا ،بذ
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ؤةكعللعكمذ ظعستعهسانغا ظاساسةن توغرعدذر( .يةنع ظذ ؤةكعل بئرعص ظذ
ظادةمنعث ظايالعنع تاالق قعلعؤةتسة ،ظذ ظايال تاالق بولذص كئتعدذ ياكع
قذلعنع ظازات قعلعؤةتسة ،ظذ قذل ظازات بولذص كئتعدذ) .ظةمما قعياسقا ظاساسةن
مةجبذرلعنعش ظاستعدا قعلعنغان ؤةكعللعك توغرا بولمايدذ .حىنكع ؤةكعللعك
خذددع سودا ـ سئتعق ظعشلعرعغا ظوخشاش حاخحاق بعلةن ظةمةلدعن قالعدذ.
(يةنع بعر ظادةم بعر كعشعضة حاخحاق قعلعص مةن سئنع صذكذنع ظعشنع
قعلعشقا ؤةكعل قعلدعم دئضةن بولسا ،بذ ؤةكعل قعلغانلعق هئسابالنمايدذ).
شذنعثدةك يةنة مةجبذرلعنعش بعلةنمذ ظةمةلدعن قالعدذ .ظةمما مةجبذرعي هالدا
قعلعنغان ؤةكعللعكنعث ظعستعهسان قاظعدعسعضة ظاساسةن توغرا بولذشعنعث
سةؤةبع بولسا ،مةجبذرعي هالدا سودا ـ سئتعق قعلغان ظادةمنعث سودا ـ سئتعقع
صىتىنلةي توغرا بولمعغان سودا ـ سئتعق ظةمةس صةقةت توغرا بولذش شةرتعضة
توشمعغان سودا ـ سئتعق هئسابلعنعدذ( .حىنكع بعز يذقعرعدا بايان قعلعص
ظأتكىنعمعزدةك سودا ـ سئتعقنعث توغرا بولذشع ظىحىن سودا ـ سئتعق هةر
ظعككع تةرةصنعث رازعلعقع بعلةن بولذشع شةرتتذر) .شذنعثدةك مةجبذرلعنعش
ظاستعدا تةيعنلةنضةن ؤةكعللعكمذ توغرا دةص ظئتعبارغا ظئلعنعدذ .مةجبذرعي
هالدا تةيعن قعلعنغان ؤةكعللعك توغرا بولذش شةرتعضة توشمعسعمذ ،لئكعن
ظذنعث بذ شةرتلةرضة توشمعغانلعقع ؤةكعللعكنع ظادا قعلعشقا تةسعر قعاللمايدذ.
حىنكع ؤةكعللعك ،بعر ظادةمضة بعر كعشعنعث ظأزعنعث هةققعنع ظأتىنعص
بئرعشتعن ظعبارةت ظعشتذر( .بذنعثغا ظوخشاش ظعشنعث بةزع شةرتلةرضة
توشمعغانلعقع ،ظذنعثغا هئحقانداق تةسعر قعاللمايدذ) .ظذنداق ظعكةن ظةضةر
مةجبذرعي هالدا قعلعنغان ؤةكعللعك خاتا دةص قارالمعسا ،ؤةكعلنعث قعلغان
ظعشلعرع كىحضة ظعضة بولعدذ.
مةجبذرلعنعش ظاستعدا قعلغان ظةمما توغرا بولمايدعغان ظعشالرنعث
بايانع

بعر ظادةمنعث مةجبذرعي هالدا قةرزدارعدعن قةرز صذلعنع كةحىرؤعتعشع
ياكع ظذنعث جئنعغا ،ياكع مال ـ مىلكعضة كئصعل بولغان ظادةمنعث كئصعللعكعنع
ظةمةلدعن قالدذرؤئتعشع توغرا دةص ظئتعبارغا ظئلعنمايدذ .حىنكع ،قةرزنع
كةحىرؤعتعش ياكع كئصعللعكتعن قالدذرذش حاخحاق بعلةن توغرا دةص ظئتعبارغا
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ظئلعنعدعغان ظعشالر ظةمةس( .يةنع بعر ظادةم بعر كعشعضة حاخحاق قعلعص مةن
سةندعن قةرز صذلذمنع كةحىرؤةتتعم دئسة ،بذ كةحىرؤعتعش توغرا ظةمةس .ياكع
ظذ مةن سئنعث مئنعث ظىستىمدعكع بولغان كئصعللعكعثنع ظأتىؤةتتعم دئسة،
بذمذ توغرا ظةمةس) .حىنكع بذ ظعشالر مةيلع قةرزنع كةحىرؤعتعش بولسذن،
مةيلع كئصعللعكتعن قالدذرؤئتعش بولسذن (قارشع تةرةصتعكع ظادةمنع)
مةسظذلعيةتتعن ظادا ـ جذدا قعلغانلعقعنع ظعقرار قعلعش هئسابلعنعدذ .شذثا
بذ ظعشالردا مةجبذرلعنعش تةسعرعنع كأرسعتعدذ .شذنعثدةك يةنة مةجبذرعي
هالدا كئصعل بولذشنع ياكع هاؤالعنع قوبذل قعلعشمذ توغرا ظةمةس.
ظةضةر بعر ظادةم قوشنعدارحعلعق ياكع شئرعكحعلعك هةققعنع تةلةص
قعلماي تذرذشقا مةجبذرالنغان ؤة ظذ ظادةم شذنداق قعلغان بولسا ،بذ هالدا ظذ
ظادةمنعث ظذ نةرسعضة قوشنا بولذص ظولتذرغانلعق سىصىتع بعلةن ظذ نةرسعنع
ظئلعش هةققع بعكار بولذص كةتمةيدذ .شذثا ظذ ظادةم ظةضةر ظىستعدعكع تةهدعد
ظاياغالشقاندعن كئيعن ظأزعنعث ظذ هةققعنع تةلةص قعلسا ،ظذ هةق ظذنعث
بولعدذ .ظةضةر ظىستعدعكع تةهدعد ظاياغالشقاندعن كئيعن ظأزعنعث ظذ هةققعنع
تةلةص قعلمعسا ،ظذ هةق ظذنعثغا بئرعلمةيدذ .ظةضةر ظذ ظادةم ظأزعنعث ظذ
هةققعنع تةلةص قعلغاندعن كئيعن ظذنع تاصشذرذص بئرعشكة مةجبذرالنغان
بولسا ،بذ هالدعمذ ظذنعث ظذ هةققع بعكار بولذص كةتمةيدذ.
ظةضةر بعر ظادةمنعث قةلبع ظعمان بعلةن مذستةهكةم تذرغان بولسا،
ظذ مةجبذرالش ظاستعدا ظاغزعدعال ظعماندعن يانغانلعقعنع ظعصادعلةش بعلةن
ظعماندعن يئنعؤالغان هئسابالنمايدذ .حىنكع ظعماندعن يئنعؤئلعش بعز يذقعرعدا
بايان قعلعص ظأتكىنعمعزدةك ظئتعقادقا ظاالقعدار ظعشتذر .شذثا ظةضةر ظذنعث
قةلبع ظعمان بعلةن مذستةهكةم تذرغان بولسا ،ظذ ظعماندعن يئنعؤالغان
هئسابالنمايدذ .ظذنعث بعلةن ظايالعنعث ظارعسعدعكع نعكاهقا هئحقانداق
تةسعر يةتمةيدذ .حىنكع ظذ ظادةم <كاصعر بولذص كةتتع> دةص قارالمايدذ.
ظةضةر ظذ ظادةمنعث ظايالع ظذنعث ظئتعقادعنع ظالماشتذرغانلعقعنع (يةنع ظذنعث
كاصعر بولذص كةتكةنلعكعنع) دةؤا قعلغان ؤة ظةر بذنعثغا ظعنكار قعلغان
بولسا ،ظعستعهسانغا ظاساسةن ظةرنعث سأزع ظئتعبارغا ظئلعنعدذ .قعياسقا
ظاساسةن ظايالنعث سأزع ظئتعبارغا ظئلعنعص ظةر ـ ظايالنعث ظايرعلعص
كئتعشع الزعم ظعدع .حىنكع كاصعرلعققا ظئلعص بارعدعغان سأزنع ظئغعزدعن
حعقعرعش ظةر ـ ظايالنعث ظايرعلعص كئتعشعضة سةؤةب بولعدعغان ظعشالرنعث
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قاتارعدعندذر .شذثا بعر ظادةم كاصعرلعققا ظئلعص بارعدعغان سأزنع مةيلع ظأز
ظعختعيارلعقع بعلةن ظئغعزعدعن حعقارسذن ،مةيلع مةجبذرعي هالدا ظئغعزعدعن
حعقارسذن خذددع تاالق سأزعضة ظوخشاش ظذنعث بعلةن ظايالعنعث ظارعسعنعث
ظايرعلعص كئتعشع الزعم ظعدع .ظةمما ظذ ظادةمنعث ظايالع ظذنعث ظئتعقادعنع
ظالماشتذرغانلعقعنع (يةنع ظذنعث كاصعر بولذص كةتكةنلعكعنع) دةؤا قعلغان ؤة
ظةر بذنعثغا ظعنكار قعلغان ؤاقتعدا ،ظعستعهسانغا ظاساسةن ظةرنعث سأزعنعث
ظئتعبارغا ظئلعنعشعنعث سةؤةبع بولسا ،كاصعرلعققا ظئلعص بارعدعغان سأز
ظةسلعدة ظةر ـ ظايالنعث ظارعسعنع ظايرعؤئتعش ظىحىن صةيدا قعلعنمعغاندذر.
ظةر ـ ظايالنعث ظارعسع صةقةت ظئتعقادنعث ظأزضىرىشع بعلةن ظايرعلعص كئتعدذ.
بعر ظادةمنعث مةجبذرعي هالدا ظئغعزعدعن كاصعرلعققا ظئلعص بارعدعغان سأزنع
حعقعرعشع ظذنعث ظئتعقادعنعث ظأزضىرىص كةتمعضةنلعكعنعث دةلعل ـ صاكعتعدذر.
شذثا ظذنعث مةجبذرعي هالدا ظئغعزعدعن كاصعرلعققا ظئلعص بارعدعغان سأزنع
حعقعرعشع سةؤةبعدعن ظذنعث بعلةن ظايالعنعث ظارعسع ظايرعؤئتعلمةيدذ ؤة
ظذنعث كاصعر بولذص كةتكةنلعكعضة هأكىم قعلعنمايدذ.
ظةضةر بعر ظةر ظايالعغا ،هةتتا ظذ ظايال ظأزعنعث تويلذقلعرعنع ظةرضة
سوؤغات قعلعص بئرعؤئتعش ظىحىن ظذرذدعغانلعقع بعلةن تةهدعد سالغان ؤة
ظايال مةجبذرعي هالدا تويلذقلعرعنع ظةرضة سوؤغات قعلعص بئرعؤةتكةن بولسا،
ظةضةر ظةر ظايالعنع ظذرذشقا كىحع يئتعدعغان ظةر بولسعمذ ظذ توغرا بولغان
سوؤغات ،دةص ظئتعبارغا ظئلعنمايدذ .ظةضةر ظذ ظةر ظايالعغا( ،ظةضةر ظايال
تويلذقلعرعنع بةرمعسة) ظأزعنعث ظذنع تاالق قعلعؤعتعدعغانلعقع ياكع ظىستعضة
خوتذن ظالعدعغانلعقع ،ياكع حأرة سئتعص ظالعدعغانلعقع بعلةن تةهدعد سالغان
بولسا ،بذ ظعشالر ظذ ظايالغا سئلعنغان تةهدعد ،دةص قارالمايدذ( .يةنع ظةضةر
ظايال بذ ظعشالردعن قورقذص تويلذقعنع ظئرعضة سوؤغات قعلعؤةتكةن بولسا ،بذ
توغرا دةص قارالغان سوؤغا ـ ساالم هئسابلعنعدذ) .حىنكع (ظةر تةهدعد قعلعش
يىزىسعدعن ظايالعغا دئضةن) مةزكذر ظعشالرنعث هةممعسع ظعسالم دعنعدا قعلعش
توغرا بولغان ظعشالردذر .ظعسالم دعنعدا قعلعش توغرا بولغان ظعشالرنع قعلعش
تةهدعد سئلعش هئسابالنمايدذ.
ظةضةر بعر كاصعر بعر مذسذلمانغا :مئنعث (بعرةر قئتعم) جعنسعي
ـ مذناسعؤةت ظأتكىزىشىم ظىحىن حأرةثنع ماثا بةرضعن ،مةن ساثا
(مذسذلمانالرنعث ظةسعرعدعن)  1000ظةسعرنع قايتذرذص بعرةي ،دئضةن بولسا،
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ظذ مذسذلماننعث حأرعسعنع (كاصعرنعث ظذنعث بعلةن جعنسعي ـ مذناسعؤةت
ظأتكىزىشع ظىحىن ظذ كاصعرغا) بئرعشع توغرا ظةمةس .حىنكع كاصعرنعث ظذ
سأزع هةتتا ظذ مذسذلماننعث حأرعسعضة ظذنعث بعلةن جعنسعي ـ مذناسعؤةت
ظأتكىزىشكة رذخسةت بئرعشعنعث توغرا بولذشع ظىحىن تةهدعد هئسابالنمايدذ.
شذثا ظذ مذسذلمان حأرعسعنع ظذ كاصعرغا بئرعشكة مةجبذرالنغان بولمايدذ.
ظةمما ظةسعرلةرنعث ظعشعغا كةلسةك ،اهلل تاظاال ظذالرنع قذتذلدذرذشقا ؤة
ظذالرغا كةلضةن ظةزعيةتلةرضة ظذالرغا سةؤر قعلعش كىحع ظاتا قعلعشقا قادعردذر.
شذنعثدةك يةنة ظةضةر بعر كاصعر مذسذلمان بعر ظايالغا :سةن ظأزةثنع ماثا
تذتذص بةرضعن (يةنع مئنعث سةن بعلةن جعنسعي ـ مذناسعؤةت ظأتكىزىشىمضة
يول قويغعن) ،مةن ساثا مذسذلمانالرنعث ظةسعرلعرعنع تاصشذرذص بعرةي (يةنع
قويذص بعرةي) ،ظةضةر ظذنداق قعلمايدعغان بولساث ،مةن ظذالرنعث هةممعسعنع
ظألتىرؤاتعمةن ،دةص تةهدعد سالغان بولسا ،بذ هالدعمذ ظذ ظايالنعث ظأزعنع
ظذنعث جعنسعي ـ مذناسعؤةت ظأتكىزىشعضة تذتذص بئرعشع توغرا ظةمةس.
ظةضةر ظذ ظادةم ظذ ظايالغا :سةن ظأزةثنع ماثا تذتذص بةرضعن ،ظةضةر ظذنداق
قعلمايدعغان بولساث ،مةن سئنع ظألتىرؤاتعمةن ،دةص تةهدعد سالغان بولسا،
بذ هالدا ظذ ظايالنعث ظأزعنع ظذنعثغا تذتذص بئرعشعضة يول قويذلعدذ .ضةصنع
يئغعنحاقالص ظئيتعشقا توغرا كةلسة ،بعر مذسذلماننعث اهلل تاظاال حةكلعضةن
هارام ظعشالرنع قعلعص سالماسلعق شةرتع بعلةن ظأزعنع مذسذلمان قئرعندعشع
ظىحىن صعدا قعلعشع الزعم .ظةضةر بعر ظادةمنعث ظأزعنع مذسذلمان قئرعندعشع
ظىحىن صعدا قعلعش ظىحىن اهلل تاظاال حةكلعضةن هارام ظعشالرنع قعلعشقا
توغرا كةلسة ،بذ هالدا ظذنعث بذ صعداكارلعقنع قعلعشع الزعم ظةمةس .ظةمما
صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث« :زذلذم قعلغذحع ياكع زذلذمغا ظذحرعغذحع
قئرعندعشعثغا ياردةم قعلغعن« دئضةن هةدعسعضة كةلسةك ،بذ هةدعس هةممة
ظادةمنع ظأز ظعحعضة ظالمايدذ .حىنكع بارلعق ظالعمالرنعث بعرلعككة كةلضةن
قارعشع بويعحة :قئرعندعشعغا ياردةم قعلعشقا قادعر بواللمعغان ظادةم بذ
هةدعسنعث بذيرذقعنعث ظعحعضة كعرمةيدذ .ظةضةر بعر ظادةم اهلل تاظاال هارام
قعلغان ظعشالرنع قعلماستعن قئرعندعشعغا ياردةم قعلعشقا قادعر بواللمعسا،
ظذ قئرعندعشعغا ياردةم قعلعشقا قادعر بواللعغان ظادةم هئسابالنمايدذ .حىنكع
بذ يةردة (اهلل تاظاال هارام قعلعص حةكلعضةن ظعشالرنع قعلماي) دعنغا ياردةم
قعلعش بعلةن (اهلل تاظاال هارام قعلعص حةكلعضةن ظعشالرنع قعلعص تذرذص)
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قئرعندعشعغا ياردةم قعلعشتةك بعر ـ بعرعضة زعت ظعككع ظعش بعر يةرضة
كةلدع .بذ هالدا (اهلل تاظاال هارام قعلعص حةكلعضةن ظعشالرنع قعلماي) دعنغا
(((
ياردةم بئرعش قئرعندعشعغا ياردةم بئرعشتعن مذهعمدذر.
ظةضةر قازع بعر ظادةمنع ظوغرعلعق قعلغانلعقعغا ياكع بعرةرسعنع قةستةن
ظألتىرؤاتقانلعقعغا ،ياكع بعر ظادةمنعث قولعنع قةستةن كعسعؤاتقانلعقعغا
ظعقرار قعلعشقا مةجبذرلعغان ،ظذ ظادةم ظأزعنعث شذنداق قعلغانلعقعغا ظعقرار
قعلغان ؤة شذنعث بعلةن ظذ ظادةمنعث (قعساس ظىحىن) قولع كعسعؤئتعلضةن،
ياكع ظألتىرىلضةن بولسا ،بذ هالدا ظةضةر (مةجبذرالش ظاستعدا) ظعقرار قعلغان
ظادةم تةقؤادار (يةنع ظذنداق ظعشالرنع قعلمايدعغان) ظادةم بولسا ،قازعدعن
قعساس ظئلعنعدذ( .يةنع ظةضةر ظذ ظادةمنعث قولع كعسعلضةن بولسا ،قازعنعث
قولع كعسعلعدذ .ظةضةر ظذ ظادةم ظألتىرىلضةن بولسا ،قازعمذ ظألتىرىلعدذ).
ظةضةر ظذ ظادةم بذرذنمذ ظوغرعلعق قعلعش ياكع ظادةم ظألتىرؤئتعش بعلةن
تونذلغان ؤ ظذنعث (قازع مةجبذرالش ظاستعدا ظعقرار قعلدذرغان ظعشالرنع
قعلعص قئلعش) ظئهتعمالع بار ظادةم بولسا ،بذ هالدا ظعستعهسانغا ظاساسةن
قازعدعن قعساس ظئلعنمايدذ .حىنكع ظذنعثدا ظعقرار قعلغان جعنايةتلةرنع
قعلعص قالغانلعق شىبهعسع كأرىلدع .ظةضةر ظذ ظادةمنع (قازع ظةمةس) كىح
بعلةن هوقذققا حعققان هاكعم شذنداق قعلغان بولسا ،ظذنعث ظةهؤالعمذ خذددع
قازعنعث ظةهؤالعغا ظوخشاش بولعدذ.
بعر ظادةم بعر كعشعضة ياكع سةن بذ ظعحعملعكنع ظعحعسةن ،ياكع بذ
نةرسةثنع سئتعص بئرعسةن ،دةص تةهدعد سالغان بولسا ،بذ مةجبذرالش
هئسابلعنعدذ .ظةضةر ظذ ظعحعملعك هاراققا ظوخشاش ظعحعش هاالل ظةمةس
ظعحعملعك بولغان ؤة (ظذ كعشع ظذ نةرسعسعنع ظذ ظادةمضة سئتعص بةرضةن)
بولسا ،ظذ كعشعضة ظىستعدعكع مةجبذرالش ظاياغالشقاندعن كئيعن ظذ سودعنع
بذزذش ياكع بذزماسلعق هةققعدة تالالش هةققع بئرعلعدذ .حىنكع هاراقنعث
هارام ظعكةنلعنع حوقذمدذر ؤة ظذ كعشع ظذ نةرسعنع (مةجبذرلعنعش ظاستعدا)
ساتقانلعقع ظىحىن بذ سودعغا رازع بولمعغان هئسابلعنعدذ( .شذثا ظذنعثغا
ظىستعدعكع مةجبذرالش ظاياغالشقاندعن كئيعن ظذ سودعنع بذزذش ياكع
بذزماسلعق هةققعدة تالالش هةققع بئرعلعدذ).
((( «ظعظالظذسسىنةن» 16 ،ـ توم 309 ،ـ بةت.
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س :ظذ كعشعنعث ظذ نةرسعسعنع سئتعص بةرمةي ظذنعث ظورنعغا هاراقنع
ظعحعص بئرعشعضة بوالمدذ؟
ج :كىحلىك دةص قارالغان رعؤايةتكة ظاساسةن ظذنعث ظذ نةرسعنع سئتعص
بةرمةي ظذنعث ظورنعغا هاراقنع ظعحعص بئرعشعمذ بولعدذ .حىنكع (مةسعلةن
ظذسسذزلذقتعن ظألةي دئضةنضة ظوخشاش) زأرىر تئصعلغاندا هاراق ظعحعشكة
بولعدذ.
ظةضةر بعر ظادةم ظايالعنع تاالق قعلعؤئتعشكة ،ياكع قذلعنع ظازات
قعلعؤئتعشكة ظألىم بعلةن تةهدعد قعلعنغان ،ظذ ظادةم ظايالعنع تاالق ،ياكع
قذلعنع ظازات قعلعؤةتمعضةن ؤة شذنعث بعلةن ظذ ظادةم ظألتىرىلضةن بولسا،
بذ هالدا ظذ ظادةم ضذناهكار هئسابالنمايدذ .حىنكع ظذ ظادةم ظةضةر مال ـ
مىلكعضة زعيان سئلعشقا ظألىم بعلةن تةهدعد قعلعنغان ،مال ـ مىلكعضة زعيان
سئلعنمعغان ؤة شذنعث بعلةن ظألتىرىلضةن بولسا ،ظذ ظادةم شئهعد هئسابلعناتتع،
شذنعثدةك ظةضةر ظذ ظادةم ظايالعنعث ظىستعدعكع ظعضعدارحعلعقعنعث قولعدعن
حعقعص كئتعدعغان ظعشنع قعلعشتعن (يةنع ظايالعنع تاالق قعلعؤئتعشتعن)
باش تارتعص ظألتىرىلضةن بولسا ،ظذ ظادةم ظةلؤةتتة ضذناهكار هئسابالنمايدذ.
شذنعثدةك يةنة ظةضةر ظذ ظادةم يا زعنا قعلعشقا ياكع بعر نةرسعسعنع
سئتعشقا مةجبذرالنغان ؤة بعر نةرسعسعنع ساتقان بولسا ،بذ هالدعمذ ظذ ظادةم
مةجبذرالنغان هئسابلعنعدذ .بذ ،ظةضةر بعرع هارام يةنة بعرعسع هارام ظةمةس
ظعككع ظعشنعث بعرعنع قعلعشقا مةجبذرالنغان بولسا ،ظةهؤال شذنداق بولعدذ.
ظةمما هةر ظعككعسع هارام ظعككع ظعشنعث بعرعنع قعلعشقا مةجبذرالنغان
بولسا ،مةسعلةن :بعر ظادةم كاصعرلعققا ظئلعص بارعدعغان سأزنع قعلعش بعلةن
بعر مذسذلماننع ظألتىرؤئتعشقا مةجبذرالنغان ؤة ظذ ظادةم (مذسذلماننع
ظألتىرؤةتكةن) بولسا ،ظذ ظادةمدعن ظعستعهسانغا ظاساسةن قعساس ظئلعنمايدذ
ؤة ظذنعث ظىح يعلغا قةدةر ظألتىرىلضةن مذسذلماننعث دعيعتعنع بئرعشع الزعم.
بذ ،ظةضةر ظذ ظادةم قةلبع ظعمان بعلةن مذستةهكةم تذرذص مةجبذرالش ظاستعدا
ظاغزعدعال كاصعرلعققا ظئلعص بارعدعغان سأزنع قعلعشنعث بولعدعغانلعقعنع
بعلمةيدعغان بولسا ،ظةهؤال شذنداق بولعدذ .ظةضةر ظذ ظادةم بذنع بعلعص
تذرذص يةنة مذسذلماننع ظألتىرؤةتكةن بولسا ،بعر قاراشقا ظاساسةن :ظذ
ظادةم (قعساس ظىحىن) ظألتىرىلعدذ ،يةنة بعر قاراشقا ظاساسةن :ظذ ظادةم
ظألتىرىلمةيدذ.
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ظةضةر بعر ظادةم زعنا قعلعش بعلةن ظادةم ظألتىرىشكة مةجبذرالنغان بولسا،
بذ ظعككع ظعشنعث هئحبعرعنع قعلمايدذ .حىنكع هةر ظعككع ظعش زأرىر بولذص
قالغاندا قعلعشقا بولعدعغان ظعشالرنعث قاتارعدعن ظةمةس .ظةضةر ظذ ظادةم
زعنا قعلسا ،ظعستعهسانغا ظاساسةن ظذنعثغا زعنانعث جازاسع بئرعلمةيدذ.
لئكعن ظذنعث جعنسعي ـ مذناسعؤةت ظأتكىزضةن ظايالغا تويلذق بئرعشع الزعم.
ظةضةر ظذ ظادةم (مةجبذرالش ظاستعدا) ظادةم ظألتىرؤةتكةن بولسا ،قعساس
ظذنع مةجبذرلعغذحعدعن ظئلعنعدذ .حىنكع قاتعل ظذنع مةجبذرعيالنغان هالدا
ظألتىرضةندذر.
ظةضةر بعر ظادةم ظادةم ظألتىرؤئتعش بعلةن باشقعسعنعث مال ـ مىلكعضة
زعيان سئلعشقا مةجبذرالنغان بولسا ،ظذ ظادةمنعث ظةضةر مال ـ مىلىك (ظادةم
ظألتىرؤةتسة) ظذنعث دعيعتعضة تألةص بئرعدعغان مال ـ مىلىكتعن ظاز بولغان
تةقدعردعمذ مال ـ مىلىككة زعيان سئلعشع توغرا ظةمةس .ظةضةر ظذ ظادةم ظادةم
ظألتىرؤةتسة ،قعساس ظذنع مةجبذرلعغذحعدعن ظئلعنعدذ .ظةضةر ظذ ظادةم مال ـ
مىلىككة زعيان سالغان بولسا ،ظذنعث زعيعنعنع مةجبذرلعغذحعدعن ظالعدذ.
ظةضةر بعر ظادةم هةر ظعككعسع هارام ظةمةس ظعككع ظعشنعث بعرعنع
قعلعشقا مةجبذرالنغان بولسا ،مةسعلةن :توي قعلعص ظايالع بعلةن بعر يةردة
بولذشتعن ظعلضعرع ظذنع تاالق قعلعؤئتعشكة ياكع قذلعنع ظازات قعلعؤئتعشكة
مةجبذرالنغان بولسا ،بذ هالدا ظةضةر ظذ ظادةم قذلعنع ظازات قعلعؤةتكةن
بولسا ،مةجبذرلعغذحع ظذنعثغا قذل ظىحىن ظذنعث بازاردعكع باهاسعدعن
تأؤةنرةك صذل تألةيدذ .ظةضةر ظذ ظادةم ظايالعنع تاالق قعلعؤةتكةن بولسا،
مةجبذرلعغذحع ظذنعثغا ظذنعث ظايالعغا بةرضةن تويلذقنعث يئرعمعنعث صذلعنع
بئرعدذ .ظةضةر ظذ ظادةم ظايالع بعلةن بعرةر قئتعم بعر يةردة بولغان بولسا ،بذ
هالدا مةجبذرلعغذحعغا هئحنةرسة بئرعش الزعم ظةمةس.
كئسةل بعر ظايالنعث ظئرع ظذ ظايالنع هةتتا ظذ ظايال تويلذقعنع ظذنعثغا
سوؤغا ـ ساالم قعلعص بةرمعضىحة ظاتا ـ ظانعسعنعث ظأيعضة كئتعشتعن
حةكلعضةن ؤة شذنعث بعلةن ظذ ظايال بعر قعسعم تويلذقعنع ظئرعضة سوؤغا
ـ ساالم قعلعص بةرضةن بولسا ،ظذنعث قعلغان بذ سوؤغا ـ ساالمع توغرا دةص
ظئتعبارغا ظئلعنمايدذ .حىنكع ظذ ظايال شذنداق قعلعشقا مةجبذرالنغان
ظادةمنعث ظورنعدعدذر.
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بعر ظادةم تئخع قعز بعر قعزعنع ياتلعق قعلغان ؤة قعز ظئرعنعث ظأيعضة
كأحىرىلعدعغان ؤاقعتتا ،ظذ ظادةم هةتتا قعزعنعث ،ظانعسعدعن ظذنعثغا تةؤة
بولغان صىتىن معراسعنع تولذق ظئلعص بولغانلعقعغا بعر نةححة ظادةمنع ضذؤاهحع
قعلغانلعقعغا ظعقرار قعلمعغعحة ظذنع ظئرعنعث ظأيعضة كأحىرىشتعن حةكلعضةن
ؤة شذنعث بعلةن ظذ قعز ظانعسعدعن ظأزعضة تةؤة بولغان صىتىن معراسعنع
تولذق ظئلعص بولغانلعقعغا بعر نةححة ظادةمنع ضذؤاهحع قعلغانلعقعغا ظعقرار
قعلغان ،ظاندعن ظذ قعزنعث كأحىرىلعشعضة رذخسةت قعلغان بولسا ،بذ هالدا
ظذ قعزنعث قعلغان ظعقرارع توغرا دةص ظئتعبارغا ظئلعنمايدذ .حىنكع ظذ قعز
شذنداق قعلعشقا مةجبذرالنغان ظادةمنعث ظورنعدعدذر .شذنعثدةك يةنة يئثع
توي قعلغان بعرةر قعزنع بعر نةرسعنع ساتقانلعقع ياكع سئتعص ظالغانلعقع،
ياكع ظعجارعضة قويغانلعقع هةققعدة ظعقرار قعلعشقا مةجبذرالشنعث هأكمعمذ
خذددع ظذ قعزنع ظانعسعدعن ظأزعضة تةؤة بولغان صىتىن معراسعنع تولذق
ظئلعص بولغانلعقعغا بعر نةححة ظادةمنع ضذؤاهحع قعلغانلعقعغا ظعقرار قعلعشقا
مةجبذرلعغاننعث هأكمعدعدذر .تذيع بولغان مةجبذرالنغان تةرةصنعث قعز
بولذشعال شةرت ظةمةس .قعز ظةمةس سعكعلةك بولسعمذ قعزنعث هأكمعدعدذر.
شذنعثدةك يةنة مةجبذرالش قعزنعث دادعسعغعال خاس ظةمةس .ظاكا ،تاغا
ؤة ظذالرنعث ظوغذللعرعغا ظوخشاش تويع بولغان قعزنع ظئرعنعث ظأيعضة
كأحىرىلىشتعن توسذص قاالاليدعغان هةر قانداق بعر ظادةم بذ هةقتة دادعنعث
(((
هأكمعدعدذر.
باشقعالرنعث مال ـ مىلكعنع ظئلعؤئلعشقا مةجبذرالنغان ظادةم ،مال ـ
مىلىكنع ظالغان ؤاقعتتا ظذنع ظعضعسعضة قايتذرذص بئرعشنع نعيةت قعلسا،
ظذ ظادةم ظذ مالنع تألةص بةرمةيدذ .ظةضةر ظذنداق نعيةت قعلمعسا ،مالنع
تألةص بئرعدذ .ظةضةر مال ظعضعسع بعلةن مةجبذرالنغان ظذ ظادةم ،مالنع ظالغان
ؤاقعتتا ظذنع قايتذرذص بئرعشنع نعيةت قعلغانلعق ياكع قعلمعغانلعق هةققعدة
ظعختعالص قعلعشعص قالسا ،مةجبذرالنغذحعنعث قةسةم ظعحعص تذرذص قعلغان
سأزع ظئتعبارغا ظئلعنعدذ .مال ـ مىلىكنع تألةص بئرعش ظذ ظادةمنعث ظىستعضة
ظةمةس ظذنع مةجبذرلعغان ظادةمنعث ظىستعضة يىكلعنعدذ .شذنعثدةك يةنة
ظةضةر بعر ظادةم ظامانةتنع ياكع سوؤغا ـ ساالمنع قوبذل قعلعشقا مةجبذرالنغان
ؤة ظذ ظادةم :مةن بذالرنع كئيعن ظعضعلعرعضة قايتذرذص بئرعش ظىحىن ظالغان
((( «رةددذلمذهتار» 5 ،ـ توم 88 ،ـ بةت.
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ظعدعم ،دئضةن بولسا ،ظذ ظادةمنعث هأكمعمذ خذددع يذقعرعدا دةص ظأتىلضةن
ظادةمنعث هأكمعضة ظوخشاش.
بعر نةرسة سئتعص ظئلعشقا ياكع سئتعشقا مةجبذرالنغان ظادةم،
مةجبذرلعغان ظادةم ظذنعث بئشعدا تذرذص قاراص تذرغان ؤاقعتتعال مةجبذرالنغان
ظعشنع قعلعدذ .ظةضةر مةجبذرلعغان ظادةم ظذنعث بئشعدا تذرذص قاراص تذرمعغان
بولسا ،مةجبذرالنغذحع ظادةمنعث مةجبذرالنغان شذ ظعشنع قعلعشع توغرا
ظةمةس .حىنكع ظذنعث قئشعدا ظذنع مةجبذراليدعغان كىح يوق ؤة ظذنعث ظذنع
مةجبذراليدعغان ظادةمدعن يعراقلعشعص بعر يةرضة يوشذرنعؤعلعشع مذمكعندذر.
بعر ظادةمنعث بعر كعشعضة( :ظةضةر سةن ظذنداق ظعشنع قعلمعساث) ،مةن
قايتعص كةلضةندعن كئيعن سئنع ظذنداق قعلعمةن ـ مذنداق قعلعمةن ،دةص
تةهدعد سئلعشع بعلةن ظذ كعشع ظذ ظعشنع قعلعشقا مةجبذرالنغانلعق
هئسابالنمايدذ .بعر ظادةمنعث :مةن قايتعص كئلعص سئنع ظذنداق قعلعمةن،
دئضةن سأزع بعلةن مةجبذرالش ؤذجذدقا حعقمايدذ .مانا بعز بذنعث بعلةن
زالعم باشلعقالرنعث ظأزلعرع ياكع ظذالرنعث ظةلحعللعرع ،كعشعلةرنعث نةرسة
ـ كئرةكلعرعنع ناهةق ظئلعؤالعدعغان زالعمالرنعث ظادةملعرعنعث باشلعرعدا
قاراص تذرمعغان ؤاقعتتا ،ظذ ظادةملةرنعث كعشعلةرنعث نةرسة ـ كئرةكلعرعنع
تارتعؤئلعشلعرعغا هئحقانداق ظأزرعلعرعنعث يوقلعقعنع بعلعؤااليمعز.
بعر كعشع ظأزعضة تةؤة تاماقنع يئيعشكة مةجبذرالنغان ؤة (ظذ كعشع
ظذ تاماقنع يئضةن) بولسا ،ظةضةر ظذ كعشع قذرسعقع ظاح بولسا ،ظذ كعشع
تاماقنعث صذلعنع مةجبذرلعغان ظادةمدعن ظالمايدذ .حىنكع تاماق يئضةننعث
صايدعسع ظأزعضة بولدع .ظةضةر ظذ كعشع توق بولسا ،بذ هالدا تاماقنعث صذلعنع
مةجبذرلعغذحع ظادةمدعن ظالعدذ .حىنكع بذ تاماق ظذنعثغا هئحقانداق صايدا
ظئلعص كةلمعدع.
ظةضةر ظعش ظذنداق بولعدعغان بولسا ،ظةضةر تاماق باشقا بعرسعضة تةؤة
بولسا ،تاماقنعث صايدعسع ظذنع يئضةن قذرسعقع ظاح كعشعضة بولسعمذ ،لئكعن
ظذنعث صذلع ظذنع يئيعشكة مةجبذرلعغان ظادةمضة بولعدعغذ؟ دئضةن سذظال
قويذلسا ،مةن ظذ سذظالغا بذ جاؤابنع بئرعمةن :بعر كعشع باشقا بعرسعضة
تةؤة تاماقنع يئيعشكة مةجبذرالنغان ؤاقتعدا ،ظذ كعشع (باشقا بعرسعضة
تةؤة ظةمةس) مةجبذرلعغذحعغا تةؤة تاماقنع يئضةن هئسابلعنعدذ .حىنكع
ظذ تاماقنع يئيعشكة مةجبذرالش ظذ تاماقنع قولغا ظئلعشقا مةجبذرالش
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هئسابلعنعدذ .حىنكع تاماقنع قولغا ظالماستعن ظذنع يئيعش مذمكعن ظةمةس.
تاماقنع يئيعشكة مةجبذرلعغان ظادةم ظذ كعشعضة :خذددع سةن تاماقنع قولذثغا
ظالغعن ؤة ظذنع يعضعن ،دئضةن هئسابلعنعدذ .ظةمما بعر كعشع ظأزعضة تةؤة
تاماقنع يئيعشكة مةجبذرالنغان ؤاقتعدا ،مةجبذرالنغان ظذ كعشع تاماقنع
يةص بولذشتعن ظعلضعرع ،ظذنع تاماق يئيعشكة مةجبذرلعغان ظادةمنع ظذ
تاماقنع قولغا ظالدع ،دئضعلع بولمايدذ .حىنكع تاماق ظأز ظعضعسعنعث قولعدا
بولغانلعقع ظىحىن (ظعضعسع ظذنع يةص بولذشتعن ظعلضعرع) ظذنع تاماقنع
يئيعشكة مةجبذرلعغان ظادةم قولعغا تاصشذرذص ظالدع ،دئيعش مذمكعن ظةمةس.
ظذنداق ظعكةن ظأزعضة تةؤة تاماقنع يئيعشكة مةجبذرالنغان ظادةم تاماقنع
يئضةن ؤاقتعدا( ،مةجبذرلعغذحعغا تةؤة ظةمةس) ظأزعضة تةؤة تاماقنع يئضةن
هئسابلعنعدذ .لئكعن مةجبذرالنغان ظادةم قذرسعقع توق بولسا ،بذ هالدا ظذ
ظادةم ظأزعنعث مال ـ مىلكعضة زعيان سئلعشقا مةجبذرالنغان هئسابلعنعدذ.
شذثا بذ ؤاقعتتا ظذ تاماقنعث صذلعنع مةجبذرلعغان ظادةمنعث تألةص بئرعشع
الزعم.
كىح ـ قذؤؤتع بار بعر ظادةم بعر كعشعضة :يا سةن بذ قورذنع ماثا سئتعص
بئرعسةن ،ياكع مةن بذنع سئنعث ظىستىثدعن دةؤا قعلغان ظادةمضة بذيرذص
بئرعمةن ،دئضةن ؤة شذنعث بعلةن ظذ كعشع ظذ قورذنع ظذ ظادةمضة سئتعص
بةرضةن بولسا ،بذ هالدا ظةضةر ظذ كعشع ظذ ظادةم ظذنعثغا سالغان تةهدعدنع
قعلعدذ ،دةص كىحلىك ضذمان قعلسا ،ظذ مةجبذرعي هالدا بولغان سودا ـ سئتعق
هئسابلعنعدذ.
ظةضةر باشلعق يئتعم بالعنعث مال ـ مىلكعضة قاراشقا ؤةسعيةت قعلعنغان
ظادةمنع ،يئتعم بالعنعث مال ـ مىلكعنع ظأزعضة بئرعشكة مةجبذرلعغان ؤة
ظذ ظادةم يئتعمنعث مال ـ مىلكعنع باشلعققا بةرضةن بولسا ،ظذ ظادةمضة ظذ
مال ـ مىلىكنع تألةص بئرعش الزعم ظةمةس .ظةضةر باشلعق يئتعم بالعنعث
مال ـ مىلكعضة قاراشقا ؤةسعيةت قعلعنغان ظادةمضة( ،ظةضةر ظذ ظادةم ظذ
بالعنعث مال ـ مىلكعنع باشلعققا بةرمعسة) ،ظأزعنعث ظذ ظادةمنعث مال ـ
مىلكعنع ظئلعؤالعدعغانلعقع بعلةن تةهدعد سالغان بولسا ،بذ هالدا ظةضةر
ظذ ظادةم باشلعقنعث ،مال ـ مىلكعدعن بعر قعسمعنع ظئلعؤالعدعغانلعقعنع ؤة
ظأزعضة يةتكىدةك بعر قعسمعنع قويذص قويذدعغانلعقعنع بعلسة ،ظذ ظادةمنعث
ظذ بالعنعث مال ـ مىلكعنع ظذ باشلعققا بئرعشع توغرا ظةمةس .ظةضةر ظذ
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ظادةم يئتعم بالعنعث مال ـ مىلكعنع باشلعققا بةرضةن بولسا ،بذ هالدا ظذ
ظادةمنعث ظذ مال ـ مىلىكنع تألةص بئرعشع الزعم .ظةضةر ظذ ظادةم باشلعقنعث،
(مال ـ مىلكعدعن بعر قعسمعنع ظةمةس) هةممعسعنع ظئلعؤئلعشعدعن قورقسا،
بذ هالدا ظذ ظادةم (بالعنعث مال ـ مىلكعنع باشلعققا بئرعشتة) ظأزرىلىك
هئسابلعنعدذ .ظةضةر باشلعق يئتعم بالعنعث مال ـ مىلكعنع ظأزع قول تئعقعصال
ظئلعؤالغان بولسا ،بذ هالدا ظذ مال ـ مىلىككة قارايدعغان ظادةمضة ظذنع تألةص
(((
بئرعش الزعم ظةمةس.
بعر ظعشنع قعلعشقا بذيرذغان ظادةم تأؤةندعكعدةك ظالتة تىرلىك ظادةم
بولسا ،بذ هالدا ظذ ظعشنعث مةسظذلعيعتع بذيرذغان ظادةمنعث ظىستعضة
بولعدذ:
 1ـ باشلعق .يةنع باشلعق بعر ظادةمنع بعر ظعشقا بذيرذغان بولسا ،ظذ
ظعشنعث مةسظذلعيعتع باشلعقنعث ظىستعضة يىكلعنعدذ.
 2ـ دادا .مةسعلةن :بعر دادا باالغةتكة يةتكةن بالعسعنع ظئتعزلعقعغا ظوت
يئقعشقا بذيرذغان ،باال شذنداق قعلغان ؤة ظوت قوشنعسعنعث ظئتعزلعقعغا
تذتذشذص حعقعص قوشنعسعنعث نةرسة ـ كئرةكلعرعضة كأيدىرؤةتكةن بولسا،
بذ نةرسة ـ كئرةكلةرنع بالعنعث دادعسع تألةص بئرعدذ .حىنكع دادعنعث
بالعغا بةرضةن بذيرذقع توغرعدذر ؤة كىحضة ظعضعدذر .شذثا بالعنعث قعلغان
ظعشلعرعنعث مةسظذلعيعتع خذددع دادا ظأزع قول تعقعص قعلغانغا ظوخشاش
دادعنعث ظىستعضة يىكلعنعدذ .ظةمما ظذ بالعنعث دادعسع ظأيعنعث تئمعنع
يولنعث ظوتتذرسعغا يعقعتعش ظىحىن خةرةت (يةنع ياغاححع) ظعجارعضة ظالغان،
ظذ ياغاححع (ظأينعث تئمعنع يولغا) يعقعتقان ؤة تامنع يئقعتعش جةريانعدا
تام بئسعؤئلعص بعر ظادةم ظألىص قالغان بولسا ،بذنعث مةسظذلعيعتع بالعنعث
دادعسعغا ظةمةس ياغاححعنعث ظىستعضة بولعدذ .يةنع ظألضةن ظادةمنعث دعيعتع
بالعنعث دادعسعغا ظةمةس ياغاححعنعث ظىستعضة يىكلعنعدذ .حىنكع بالعنعث
دادعسعنعث ياغاححعغا( :بذ تامنع يئقعتقعن دئضةن) سأزع بذيرذق ،دةص
قارالمايدذ.
 3ـ خوجايعن .بعر خوجايعن باالغةتكة يةتمعضةن كعحعك بالعنع ياكع
بعر قذلنع ،ظذ قذلنعث خوجايعنعدعن باشقا بعرسعنعث مال ـ مىلكعضة زعيان
((( «رةددذلمذهتار» 5 ،ـ توم 89 ،ـ بةت.
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سئلعشقا بذيرذغان بولسا ،ظذ مال ـ مىلىكنعث زعيعنعنع بذيرذغان خوجايعن
تألةص بئرعدذ .ظةضةر ظذ خوجايعن ظذ قذلنع ،ظذ قذلنعث خوجايعنعنعث مال
ـ مىلكعضة زعيان سئلعشقا بذيرذغان بولسا ،بذ هالدا ظذ مال ـ مىلىكنعث
(((
زعيعنعنع بذيرذق بةرضةن خوجايعننعث تألةص بئرعشع الزعم ظةمةس.
باشقعالرنعث مال ـ مىلكعنع ناهةق ظئلعؤئلعشنعث بايانع
ظةرةبحعدة بذ مةنانع ظعصادعلةيدعغان سأز <غةسعب> دئضةن سأز بولذص،
بذ سأزنعث ظذقذمع :مةنا حةهةتتعن مةيلع مال ـ مىلىك بولسذن ،مةيلع باشقا
نةرسة بولسذن ،بعر نةرسعنع كىح ـ قذؤؤةتكة تايعنعص تذرذص ظئلعؤئلعش،
دئضةنلعك بولعدذ.
ظذ سأزنعث ظذقذمع :ظعستعاله جةهةتتعن كىح ـ قذؤؤةتكة تايعنعص تذرذص
ظئلعؤئلعنغان نةرسة ظىستعدة ،هأكمةن بولسعمذ ناهةق قولنعث بارلعقعنع
ظعسصاتالص تذرذص ظذنعث ظىستعدعكع هةق قولنع يعراقالشتذرذش ،دئضةنلعك
بولعدذ .مةسعلةن :قئشعدا باشقعالرنعث ظامانةتكة قويذص قويذلغان نةرسة ـ
كئرةكلعرع بار ظادةم ظذ نةرسة ـ كئرةكلةرضة تئنعؤالغان بولسا ،ظذ ظادةم ظذ
نةرسة ـ كئرةكلةرنعث ظعضعسعنعث قولعنع ظذ نةرسعنعث ظىستعدعن هأكمةن
يعراقالشتذرغان ؤة (ظذ نةرسعنعث ظىستعدة ظأزعنعث قولعنعث بارلعقعنع
ظعسصاتلعغان) بولعدذ .حىنكع قئشعدا باشقعالرنعث ظامانةتكة قويذص قويذلغان
نةرسة ـ كئرةكلعرع بار ظادةم ،ظذ نةرسة ـ كئرةكلةرضة تئنعؤئلعشتعن ظعلضعرع،
ظذ نةرسة ـ كئرةكلةرنعث ظىستعدة ظذ ظادةمنعث قولع خذددع ظذنعث ظعضعسعنعث
قولعنعث ظورنعدعدذر( .بعز بذنعثدعن كئيعن بذنع ناهةق ظئلعؤئلعنغان نةرسة
ـ كئرةكلةر دئضةن سأز بعلةن ظعصادعلةيمعز).
ظةسلعدة ظذ سأزنعث ظذقذمعدعن :كىحضة تايعنعص تذرذص ظئلعؤالغان نةرسة
ظىستعدة ،ناهةق قولنعث بارلعقعنع ظعسصاتالش ظةمةس ظذنعث ظىستعدعكع هةق
قولنع يعراقالشتذرذش كئرةك ،دئيعش مةقسةت قعلعنعش ظعدع .شذنعث ظىحىن
ظةضةر قولعدا مةرؤايعت بار ظادةمنعث قولعغا ،بعر كعشع ظذرغان ؤة مةرؤايعت
سذغا حىشىص كةتكةن بولسا ،ظذ مةرؤايعتنع ظذنع تذتذص تذرغان ظادةمنعث
((( «رةددذلمذهتار» 5 ،ـ توم 136 ،ـ بةت.
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قولعغا ظذرغان كعشع تألةص بئرعدذ .مانا بذ يةردة مةرؤايعتنعث ظىستعدة
بار دةص ظعسصاتاليدعغان قول يوق((( .ظةضةر بعر ظادةم ناهةق ظئلعؤئلعنغان
باغنعث مئؤعلعرعضة زعيان يةتكىزضةن بولسا ،ظذ ظادةم ظذ مئؤعلةرنع تألةص
بةرمةيدذ .مانا بذ مةسعلعدة (ظذ مئؤعلةرنعث ظىستعدة ناهةق قولنعث بارلعقع
ظعسصاتالنسعمذ ،لئكعن ظذنعثدا) ظذنعث ظىستعدعن هةق قولنع يعراقالشتذرذش
تئصعلمعدع(((.
بذ ظوقذم ظعمام مذهةممةد (اهلل تاظاال ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!) نعث
مةزكذر سأزضة بةرضةن ظذقذمعغا ناهايعتع ظذيغذن كئلعدذ .حىنكع ظعمام
مذهةممةد (اهلل تاظاال ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!) :مةزكذر سأزضة ظوقذم بئرعص:
«ظذ سأزدعن (يةنع <غةسعب> دئضةن سأزدعن) صةقةت ناهةق ظئلعؤئلعنغان
نةرسة ظىستعدعكع هةق قولنع يعراقالشتذرذش ،مةقسةت قعلعنعدذ ».دئضةن.
ظعمام مذهةممةدنعث ظذ سأزضة بةرضةن ظذقذمع باشقا ظعمامالرنعث ظذ سأزضة
بةرضةن ظذقذمعغا ظوخشعمايدذ .باشقا ظعمامالر« :ظذ سأزنعث ظذقذمعدعن
ناهةق ظئلعؤئلعنغان نةرسة ظىستعدعن (هةق قذلنع يعراقالشتذرذش) ؤة ظذنعث
(((
ظىستعدة ناهةق قذلنعث بارلعقعنع ظعسصاتالش مةقسةت قعلعنعدذ» دئدع.
بةزع ظالعمالر« :ناهةق ظئلعؤئلعنغان نةرسعلةر تأؤةندعكعدةك ظعككع
تىرلىك بولعدذ» دئدع:
 1ـ تألةص بئرعشنع الزعم قعلعدعغان نةرسعلةر .بذ نةرسعلةردة ،ظذ
نةرسعلةرنعث ظىستعدعكع هةق قولنع يعراقالشتذرذش شةرتتذر.
 2ـ (تألةص بئرعشنع ظةمةس) ناهةق ظئلعؤئلعنغان نةرسعلةرنعث ظأزلعرعنع
قايتذرذص بئرعشنع الزعم قعلعدعغان نةرسعلةر .بذ نةرسعلةردة ،ظذ نةرسعلةرنعث
ظىستعدة ناهةق قولنعث بارلعقعنع ظعسصاتالش شةرتتذر .مةسعلةن :زئمعنغا
ظوخشاش .زئمعننع ناهةق ظئلعؤئلعش ،ظعمام ظةبذهةنعفة بعلةن ظعمام ظةبذيىسىف
(اهلل تةظاال ظذالرغا رةهمةت قعلسذن!) نعث كأز قارعشعدا( :زئمعننعث ظورنعغا
بعر نةرسة تألةص بئرعشنع ظةمةس) زئمعننعث ظأزعنع قايتذرذص بئرعشنع
((( مانا بذ مةسعلعدة مةرؤايعتنعث ظىستعدة ناهةق بعرةر قولنعث بارلعقع ظعسصاتالنمعدع .حىنكع ،ظذ مةرؤايعتنع هئحكعم قولعغا
ظئلعؤالمعدع .ت.
((( يةنع ظذ مئؤعلةر ظةسلعدعمذ كىحضة تايعنعص تذرذص ظئلعؤئلعنغان باغنعث مئؤعلعرعدذر .باغنع كىحضة تايعنعص تذرذص ظئلعؤالغان
ظادةمنعث قولع ظذ مئؤعلةرنعث ظىستعدعكع هةق قول هئسابالنمايدذ .ت.
((( «رةددذلمذهتار» 5 ،ـ توم 113،ـ بةت.
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الزعم قعلعدذ .ظةمما ظعمام مذهةممةد (اهلل تاظاال ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!):
«زئمعننعث ظورنعغا باشقا نةرسة تألةص بئرعشمذ بولعدذ» دةيدذ.
ظعمام شافعظعي (اهلل تاظاال ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!)« :مةزكذر سأزنعث
ظذقذمعدعن (ناهةق ظئلعؤئلعنغان نةرسعنعث ظىستعدة) صةقةت ناهةق قولنعث
بارلعقعنع ظعسصاتالشال مةقسةت قعلعنعدذ» دئدع.
ظعمام شافعظعي بعلةن باشقا ظعمامالرنعث ظذ سأزنعث ظذقذمع هةققعدعكع
ظعختعالصلعرعنعث مئؤعسع ناهةق ظئلعؤئلعنغان نةرسعلةرضة كئيعن قوشذلغان
نةرسعلةر ظىستعدة كأرىلعدذ .مةسعلةن :بعر ظادةم ناهةق بعر باغنع ظئلعؤالغان،
كئيعن ظذ باغدعكع مئؤعلعك دةرةخلةر مئؤة بةرضةن ،ظاندعن ظذ مئؤعلةر مةيلع
دةرةخلةرنعث ظىستعدة تذرذص بذزذلذص كةتسذن ،مةيلع صذتاص بذلذنغاندعن
كئيعن بذزذلذص كةتسذن ،بذزذلذص كةتكةن بولسا ،هةنةفعي مةزهةصعدعكعلةرنعث
كأز قارعشع بويعحة :ظذ ظادةم بذزذلذص كةتكةن مئؤعلةرنع تألةص بةرمةيدذ(((.
حىنكع (ظذ مئؤعلةرنعث ظىستعدة ناهةق قولنعث بارلعقع ظعسصاتالنسعمذ ،لئكعن
ظذنعثدا) ظذنعث ظىستعدعن هةق قولنع يعراقالشتذرؤئتعش كأرىلمعدع((( .بذ،
ظةضةر باغنع ناهةق ظئلعؤالغان ظادةم ،باغنعث ظعضعسع باغنعث مئؤعلعرعنع
يعغعشنع تةلةص قعلعص كةلضةن ؤاقتعدا ،ظذنع مئؤعلةرنع يعغعشتعن حةكلعمعضةن
بولسا ،ظةهؤال شذنداق بولعدذ .ظةضةر باغنع ناهةق ظئلعؤالغان ظادةم ،باغنعث
ظعضعسع باغنعث مئؤعلعرعنع يعغعشنع تةلةص قعلعص كةلضةن ؤاقتعدا ،ظذنع
مئؤعلةرنع يعغعشتعن حةكلعضةن بولسا ،باغنع ناهةق ظئلعؤالغان ظادةم
مئؤعلةرنع تألةص بئرعدذ .شذنعثدةك يةنة ظةضةر ظذ ظادةم باغنعث مئؤعلعرعضة
قةستةن زعيان سالغان بولسا ،بذ هالدعمذ ظذ ظادةم مئؤعلةرنع تألةص بئرعدذ.
بعر نةرسعنع ناهةقلعق بعلةن ظئلعؤئلعنغان هئسابلعنعشنعث شةرتع
بعر نةرسعنع ناهةقلعق بعلةن ظئلعؤئلعنغان هئسابلعنعش ظىحىن ظذ
نةرسعنعث ظعسالم شةرعظةتعنعث ظالدعدا هأرمعتع بار نةرسة بولذشع (يةنع
ظذ نةرسة ظعسالم دعنعدا هارام قعلعص حةكلةنمعضةن نةرسة بولذشع) شةرتتذر.
((( ظةمما ظعمام شافعظعينعث كأز قارعشع بويعحة :ظذ ظادةم باغنعث مئؤعلعرعنع تألةص بئرعدذ .ت.
((( يةنع ظذ مئؤعلةر ظةسلعدعمذ كىحضة تايعنعص تذرذص ظئلعؤئلعنغان باغنعث مئؤعلعرعدذر .باغنع كىحضة تايعنعص تذرذص ظئلعؤالغان
ظادةمنعث قولع ظذ مئؤعلةرنعث ظىستعدعكع هةق قول هئسابالنمايدذ .ت.
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شذنعث ظىحىن مذسذلماننعث هارعقعنع ظئلعؤئلعش ،ظذنع ناهةقلعق بعلةن
ظئلعؤالغانلعق هئسابالنمايدذ .يةنع ظذنع ظئلعؤالغان ظادةمضة ظذنعث باهاسعدعكع
صذلنع بئرعش ظةمةس صةقةت هاراقنعث ظأزعنع قايتذرذص بئرعش الزعمدذر.
بعلعق ؤة حعكةتكىدعن باشقا ظأزع ظألىص قالغان هايؤانالرنعث ضأشلعرعنع
ظئلعؤئلعشمذ ،ظذالرنع ناهةقلعق بعلةن ظئلعؤالغانلعق هئسابالنمايدذ( .حىنكع
ظعسالم دعنعدا ظأزع ظألىص قالغان هايؤانالرنعث ضأشعنعث هئحقانداق هأرمعتع
يوق) .شذنعثدةك يةنة بوغذص ظألتىرىلضةن هايؤان ،ظذرذص ظألتىرىلضةن
هايؤان( ،ظئضعزدعن) يعقعلعص ظألضةن هايؤان ،هايؤانالر (تةرعصعدعن ظىسىص)
ظألتىرىلضةن هايؤانالرغا ظوخشاش (ظعسالم دعنعدا ضأشعنعث هأرمعتع
بولمعغان) هايؤانالرنعث ضأشلعرعنع ظئلعؤئلعشمذ ،ظذالرنع ناهةقلعق بعلةن
ظئلعؤالغانلعق هئسابالنمايدذ .ظوغرعالنغان نةرسة ظذنعث ظةسلعنع ظئتعبارغا
ظئلعص تذرذص ناهةق ظئلعؤئلعنغان نةرسعلةرنعث قاتارعدعن هئسابلعنعدذ.
ظذنعث ظةسلع بولسا ،ظذنعث ظةسلعدعكع هةقعقع ظعضعسعنعث قولعنع ظذنعث
ظىستعدعن يعراقالشتذرذشتذر .لئكعن بذ يعراقالشتذرذش ظوغرعلعقتا مةخصعي
هالدا كأرىلعدذ.
(رذخسةتسعز باشقا بعرعنعث) قولعنع ظعشلعتعش ياكع ظذلذغعنعث
ظىستعضة بعر نةرسة ظارتعش ،ظذنع ناهةق ظئلعؤالغانلعق هئسابلعنعدذ .حىنكع
شذنداق قعلغان ظادةم ،ظذ نةرسة ظىستعدعن ظذنعث هةقعقعي ظعضعسعنعث قولعنع
يعراقالشتذردع .ظةمما (ضعلةمضة ؤة كعضعزضة ظوخشاش) نةرسعلةرنعث ظىستعدة
رذخسةتسعز ظولتذرذش ،ظذ نةرسعلةرنع ناهةق ظئلعؤالغانلعق هئسابالنمايدذ.
حىنكع ظذ نةرسعنعث ظىستعدة ظولتذرغان ظادةم ،ظذنعثدعن ظعضعسعنعث قولعنع
يعراقالشتذرغانلعق هئسابالنمايدذ .شذثا ظذ نةرسعنعث ظىستعدة ظولتذرغان
ظادةم ،ظذ نةرسعضة ظولتذرذش جةريانعدا زعيان يةتكىزمعضةنال بولسا ،ظذ ظادةمضة
(ظذ نةرسعنعث ظىستعدة ظولتذرغانلعقع ظىحىنال) بعر نةرسة تألةص بئرعش الزعم
ظةمةس .شذنعثدةك يةنة ظةضةر بعر ظادةم بعر ظعنساننعث قورذسعغا كعرعص
ظذنعث نةرسة ـ كئرةكلعرعنع ظالغان ؤة كئيعن ظذنعثغا تئنعؤالغان بولسا ،ظذ
ظادةم ظذ نةرسعنع تألةص بئرعدذ .ظةضةر ظذ قورذغا كعرضةن ظادةم ظذنعث ظعحعدعن
بعرةر نةرسعنع باشقا يةرضة يأتكىمعضةن ؤة تئنعؤالمعغان ،ياكع بعرةر نةرسعنع
قورذدعن تئشعغا ظاحعقمعغان بولسا ،ظذ ظادةم قورذنعث ظعحعضة كعرعص بعرةر
نةرسعنع بذزذص حاحمعغانال بولسا ظذنعث قورذنعث ظعحعضة كعرضةنلعكع بعلةن
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ظذنعثغا بعر نةرسة تألةش الزعم بولمايدذ.
ظةضةر بعر ظذالغ ظعككع ظادةمنعث ظارعسعدا شئرعك بولغان ؤة ظعككع
شئرعكنعث بعرع ظذالغنعث ظىستعضة (يةنة بعر شئرعكعنعث رذخسعتعسعز) بعر
نةرسة ظارتقان بولسا ،بذمذ ظذ ظذالغنع ناهةق ظئلعؤالغانلعق هئسابلعنعدذ.
حىنكع بعر شئرعكنعث ظذالغنعث ظىستعضة بعر نةرسة ظارتقانلعقع يةنة بعر
شئرعكنعث قولعنع ظذنعثدعن يعراقالشتذرغانلعق هئسابلعنعدذ .شذثا ظذالغقا
بعر نةرسة ظارتقان شئرعك يةنة بعر شئرعككة ظذنعث ظذالغدعكع نئسعؤعسعنع
تألةص بئرعشع الزعم .ظةضةر ظذ شئرعك ظذ ظذالغقا (ظورنعدا تذرغذزذص) مئنعص
ظاندعن ظذنعثدعن حىشىص يةنة ظورنعدا قويذص قويغان بولسا ،بذ هالدا ظذ
شئرعك يةنة بعر شئرعكعضة ظذنعث ظذالغدعكع نئسعؤعسعنع تألةص بئرعشع
الزعم ظةمةس .حىنكع شئرعك ظذالغنع ظورنعدعن باشقا يةرضة يأتكعمعضةنلعكع
ظىحىن ظذنع ظذالغنع ناهةق ظئلعؤالغان ،دةص دئضعلع بولمايدذ .ظةضةر ظذ شئرعك
ظذالغنع ظورنعدعن باشقا يةرضة يأتكىمةي تذرذص ظعشلةتكةن بولسا ،بذ هالدعمذ
ظذنع ظذالغنع ناهةق ظئلعؤالغان ،دةص دئضعلع بولماسلعقع الزعم .لئكعن ظذالغ
مئنعص ـ حىشىش جةريانعدا ظألىص قالغان بولسا ،ظذنع ظورنعدعن باشقا يةرضة
يأتكعمعضةن بولسعمذ ،ظذالغ ظذنعث مئنعص ـ حىشىشع سةؤةبع بعلةن ظألىص
قالغانلعقع ظىحىن ظذنعث يةنة بعر شئرعكعضة ظذنعث ظذالغدعكع نئسعؤعسعنع
تألةص بئرعشع الزعم.
ناهةق بعر نةرسعنع ظئلعؤئلعش صةقةت ظذ يةردعن ـ بذ يةرضة يأتكىلىدعغان
نةرسعلةر ظىستعدة ؤذجذدقا حعقعدذ .شذثا بعر ظادةم بعر كعشنعث بعر صارحة
يئرعنع ظئلعؤالغان ؤة ظذ يةر ظذ كعشعنعث قولعدا تذرذش جةريانعدا سةل بئسعص
كةتكةنضة ظوخشاش تةبعظعي ظاصةتلةر بعلةن ظعشلةتكعلع بولمايدعغان هالةتكة
كئلعص قالغان بولسا ،ظذ كعشعضة ظذ يةرنع تألةص بئرعش الزعم ظةمةس .ظةمما
ظعمام مذهةممةد (اهلل تاظاال ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!)« :بعز يذقعرعدا بايان
قعلعص ظأتكىنعمعزدةك ظذ كعشع ظذ يةرنع ،ظورنعغا باشقا نةرسعلةر بئرعش
ظارقعلعق تألةص بئرعدذ» دةيدذ .ؤةقصة قعلعنغان ظأي ،ياكع يةر ؤة كعحعك
بالعغا تةؤة يةر ،ياكع ظأي هةققعدة ظعمام مذهةممةدنعث بذ قارعشع بعلةن
صةتعؤا بئرعلعدذ(((.
((( مةسعلةن :بعر ظادةم بعر ظوينع سئتعص ظالغان ،ظاندعن ظذنعث ؤةقصة قعلعنغان ظأي ياكع يئتعم كعحعك بالعغا تةؤة ظأي ظعكةنلعكعنع
بعلضةن بولسا ،ظذ ظادةمضة ظذ ظأينعث ظعجارعسعنع بئرعشع الزعم كئلعدذ .ت.
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يأتكةلمةيدعغان نةرسعلةرنع ناهةق ظئلعؤئلعشنعث بايانع
زئمعندعمذ ناهةق ظئلعؤئلعش ؤذجذدقا حعقعدذ .حىنكع صةيغةمبةر
ظةلةيهعسساالم ظاظعشة (اهلل تاظاال ظذنعثدعن رازع بولسذن!) دعن رعؤايةت
قعلعنغان هةدعستة مذنداق دئدع« :كعمكع بعر غئرعح زئمعننع زذلذم بعلةن
ظئلعؤالعدعكةن ،ظذ بعر غئرعح زئمعن يةتتة قات زئمعننعث تئضعضعحة تعلعنعص
ظذ ظادةمنعث بوينعغا ظئسعص قويذلعدذ (((».مانا بذ هةدعس زئمعنلةردعمذ
ناهةق ظئلعؤئلعش ظعشعنعث ؤذجذدقا حعقعدعغانلعقعنع كأرسعتعص بئرعدذ .بذ
ظىح ظعمام (يةنع ظةبذهةنعفة ،ظةبذيىسىف ؤة مذهةممةد قاتارلعق) ظعمامالرنعث
كأز قارعشعدذر .لئكعن ظذالر زئمعننع ناهةق ظئلعؤئلعش ،زئمعننع ناهةق
ظئلعؤالغان ظادةمنعث ظذنع تألةص بئرعشعنع الزعم قعالمدذ ياكع قعلمامدذ؟
دئضةن مةسعلعدة ظعختعالص قعلعشعص قالدع .ظعمام مذهةممةد (اهلل تاظاال
ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!)« :ناهةق ظئلعؤئلعنغان زئمعن ،ظذ ظادةمنعث
ظذنع ظئلعؤئلعشع بعلةنال ظذنعث تألةص بئرعش مةسظذلعيعتعنعث ظعحعضة
كعرعدذ .شذثا ناهةق ظئلعؤئلعنغان زئمعن ،ظذنع ظئلعؤالغان ظادةمنعث قولعدا
تذرذش جةريانعدا (سةل بئسعص كةتكةنضة ظوخشاش) تةبعظعي ظاصةتلةر بعلةن
ظعشلةتكعلع بولمايدعغان هالةتكة كئلعص قالغان بولسا ،ظذ كعشعضة خذددع
يأتكعلعدعغان نةرسعنع تألةص بئرعش الزعم بولغعنعدةك ظذ زئعمعننع تألةص
بئرعش الزعم» دئدع .ظعمام ظةبذهةنعفة ؤة ظعمام ظةبذيىسىف (اهلل تةظاال ظذالرغا
رةهمةت قعلسذن!) مذنداق دةيدذ« :ناهةق ظئلعؤئلعنغان زئمعن ،ظذ ظادةمنعث
ظذنع ظئلعؤئلعشع بعلةنال ظذنعث تألةص بئرعش مةسظذلعيعتعنعث ظعحعضة
كعرمةيدذ .شذثا ناهةق ظئلعؤئلعنغان زئمعن ،ظذنع ظئلعؤالغان ظادةمنعث
قولعدا تذرذش جةريانعدا (سةل بئسعص كةتكةنضة ظوخشاش) تةبعظعي ظاصةتلةر
بعلةن ظعشلةتكعلع بولمايدعغان هالةتكة كئلعص قالغان بولسا ،ظذ كعشعضة ظذ
زئعمعننع تألةص بئرعش الزعم ظةمةس .حىنكع بعر نةرسعنع ناهةق ظئلعؤئلعشنعث
ظأزع ظذنع تألةص بئرعشنع الزعم قعلمايدذ .ظةكسعحة ظذ نةرسعنعث ظأزعنع
قايتذرذص بئرعشنع الزعم قعلعدذ .لئكعن ظذ يةردعن ـ بذ يةرضة يأتكعلعدعغان
نةرسعلةردة ،ظذ نةرسعلةرنعث زعيانغا ظذحراش ظةهؤالع كأص كأرىلعدعغانلعقع
ظىحىن كعشعلةرنعث مال ـ مىلكعنع ساقالص قئلعش يىزىسعدعن ظذالرنع ناهةق
((( ظعمام بذخارع ؤة ظعمام مذسلعم رعؤايعتع.
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ظئلعؤئلعش بعلةنال ،ظذالر ظئلعؤالغان ظادةمنعث تألةص بئرعش مةسظذلعيعتعنعث
ظعحعضة كعرعدذ .ظةمما زئمعن ظذ يةردعن ـ بذ يةرضة يأتكعلعدعغان نةرسعلةرضة
ظوخشعمايدذ .حىنكع زئمعننعث زعيانغا ظذحراش ظةهؤالع ناهايعتع ظاز كأرىلعدذ.
ظاز كأرىلعدعغان ظةهؤالالر هأكىمنعث ظعحعضة كعرمةيدذ .شذثا زئمعننع ،ظذنع
ناهةق ظئلعؤالغان ظادةمنعث مةسظذلعيعتعنعث ظعحعضة كعرضىزىشكة هئحقانداق
هاجةت يوق .مانا بذ ظذ يةردعن ـ بذ يةرضة يأتكعلعدعغان نةرسعلةر بعلةن
زئمعننعث ظارعسعدا بولغان صةرقتذر .بذ صةرق تذرذقلذق زئمعننع تألةص بئرعش
مةسعلعسعدة ظذ يةردعن ـ بذ يةرضة يأتكعلعدعغان نةرسعلةرضة قعياس قعلعش
(((
توغرا ظةمةس».
باشقعالرنعث نةرسة ـ كئرةكلعرعنع ناهةق ظئلعؤئلعشنعث هأكمع
بعر نةرسعنع ،ظذنعث باشقا بعر ظادةمنعث نةرسعسع ظعكةنلعكعنع بعلعص
تذرذص ظئلعؤئلعش ضذناهتذر .ظةضةر ظذ نةرسة ظعشلعتعلعص بولماي ياكع يىتىص
كةتمةي ساق ـ ساالمةت بولسا ،ظعضعسعضة ظذنعث ظأزعنع قايتذرذص بئرعش
الزعمدذر .ظةضةر ظذ نةرسة ظعشلعتعلعص بولغان ياكع يىتىص كةتكةن بولسا،
ظذنعث صذلعنع تألةص بئرعش الزعمدذر .ظةمما ظذ نةرسعنع ناهةق ظئلعؤالغان
ظادةم ،ظذنعث باشقا بعرسعنعث نةرسعسع ظعكةنلعكعنع بعلمعضةن بولسا ،ظةضةر
ظذ نةرسة ظعشلعتعلعص بولماي ياكع يىتىص كةتمةي ساق ـ ساالمةت بولسا،
ظذنعث ظأزعنع ظعضعسعضة قايتذرذص بئرعش الزعم .ظةضةر ظذ نةرسة ظعشلعتعلعص
بولغان ياكع يىتىص كةتكةن بولسا ،ظذنعث صذلعنع تألةص بئرعش الزعم .لئكعن
ظذ ظادةمضة ظذ نةرسعنع ناهةق ظئلعؤالغانلعقع ظذحىن ضذناه بولمايدذ .حىنكع
بذ سةؤةنلعك بعلةن ظأتكىزىلىص قالغان ظعش هئسابلعنعدذ .سةؤةنلعك بعلةن
ظأتكىزىلىص قالغان ظعشقا ضذناه يئزعلمايدذ .بذ هةقتة صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم
مذنداق دئدع« :اهلل تاظاال هةقعقةتةن مئنعث ظىممعتعمنعث سةؤةنلعكتعن ياكع
ظذنتذص قالغانلعقتعن ؤة ياكع مةجبذرالنغانلعقتعن قعلعص سالغان ضذناهلعرعنع
ظةصذ قعلعدذ (((».بذنع اهلل تاظاالنعث بذ ظايعتعمذ كىحلةندىرعدذ» :سعلةر
سةؤةنلعكتعن قعلعص سالغان ظعشالردا سعلةرضة هئح ضذناه بولمايدذ ،لئكعن
((( «ظعظالظذسسىنةن» 16 ،ـ توم 339 ،ـ بةت.
((( بذ هةدعسنع ظعبنع ماجة ؤة ظعبنع هةببان رعؤايةت قعلدع.
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قةستةن قعلغان ظعشعثالردا (سعلةرضة ضذناه بولعدذ) ،اهلل ناهايعتع مةغصعرةت
قعلغذحعدذر ،ناهايعتع مئهرعباندذر(((«
بعر ظادةمنعث نةرسة ـ كئرةكلعرعنع ناهةق ظئلعؤالغان ظادةمدعن ظذ
نةرسعنع باشقا بعرسع ظئلعؤالغان بولسا ،بذ هالدا ظذ نةرسعنعث ظعضعسع
ظذ نةرسعنع بذرذن ظئلعؤالغان ظادةمضة تألةتتىرسعمذ بولعدذ ،ياكع بذرذن
ظئلعؤالغان ظادةمدعن ظئلعؤالغان ظادةمضة تألةتتىرسعمذ بولعدذ.
بذنعثدعن تأؤةندعكع مةسعلعلةر ظعستعسنادذر:
بعر كعشع بعر ظادةمنعث معس ظعبرعقعنع دةز كةتتذرؤاتقان ،ظاندعن ظذ
ظعبرعقنع باشقا بعر ظادةم سذندذرؤاتقان بولسا ،ظعبرعقنع ،ظذنع دةز كةتتذرؤاتقان
ظادةم ظةمةس ظذنع سذندذرؤاتقان ظادةم تألةص بئرعدذ .حىنكع ظعبرعقنعث
ظعضعسعنعث ظعبرعق سذنذص كئتعص بولغاندعن كئيعن ،دةز كةتتذرؤاتقان
ظادةمضة ظذنعث ظوخشذشذشعنع ،ياكع صذلعنع تألةتتىرىش ظىحىن ،ظذنع دةز
كةتكةن هالعتعضة قايتذرذشع مذمكعن ظةمةس .شذنعثدةك يةنة بعر ظادةم بعر
كعشعنعث بعر يةرضة يعغعص قويغان بذغدعيعنعث ظىستعضة سذ حئحعؤاتقان،
ظاندعن يةنة بعر ظادةم كئلعص ظذنعث ظىستعضة سذ حاحقان ؤة بذغداي سىصىتعدعن
تئخعمذ حىشىص كةتكةن بولسا ،بذغداينعث ظعضعسع بذغدايغا كئيعن كئلعص سذ
حاحقان ظادةمدعن ،ظذ ظادةم سذ حاحقان كىننعث باهاسع بويعحة صذل ظالعدذ.
حىنكع بذغداينعث ظعضعسعنعث بذغداينع ،ظذنعثغا بذرذن سذ حاحقان ظادةمضة
ظذنعث ظوخشذشذشعنع ،ياكع صذلعنع تألةتتىرىش ظىحىن ،ظذنع دةسلةص سذ
حئحعلغان هالعتعضة قايتذرذشع مذمكعن ظةمةس.
بعر نةرسعنع ناهةق ظئلعؤالغان ظادةم ،ظذ نةرسعنع ضأرىضة ياكع
ظعجارعضة قويغان ،ياكع بعرسعضة ظأتنة بئرعص تذرغان ،ظاندعن ظذ نةرسة
يوق بولذص كةتكةن بولسا ،ظذ نةرسعنعث ظعضعسع خالعسا ،ظذ نةرسعنع ظذنع
ناهةق ظئلعؤالغان ظادةمضة تألةتتىرعدذ ،خالعسا ظذنع ضأرىضة ياكع ظعجارعضة،
ياكع ظأتنعضة ظئلعص تذرذص يوقذتذص قويغان ظادةمضة تألةتتىرعدذ .ظةضةر بعر
نةرسعنع ناهةق ظئلعؤالغان ظادةم ظذ نةرسعنع بعر كعشعنعث يئنعدا ظامانةتكة
قويذص قويغان ،ظاندعن ظذ نةرسة ظذ ظادةمنعث قئشعدا تذرذص يوق بولذص كةتكةن
بولسا ،ظذ نةرسعنعث ظعضعس خالعسا ،ظذ نةرسعنع ظذنع ناهةق ظئلعؤالغان
((( سىرة ظةهزاب  5ـ ظايةتنعث بعر قعسمع.
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ظادةمضة تألةتتىرعدذ ،خالعسا ظذنع ظامانةتكة ظئلعص يوقذتذص قويغان ظادةمضة
تألةتتىرعدذ .ظةضةر ظذ نةرسعنع ظذنع ظامانةتكة ظئلعص يوقذتذص قويغان ظادةم
تألةص بةرسة ،بذ ظادةم ظذ نةرسة ظىحىن تألةص بةرضةن صذلنع ظذنع ناهةق
ظئلعؤالغان ظادةمدعن ظالعدذ .ظةضةر ظذ نةرسعنع ظذنع ناهةق ظئلعؤالغان ظادةم
تألةص بةرضةن بولسا ،بذ ظادةم ظذ نةرسة ظىحىن تألةص بةرضةن صذلنع هئحكعمدعن
ظااللمايدذ.
ظةضةر بعر نةرسعنع ناهةق ظئلعؤالغان ظادةمدعن ظذ نةرسعنع باشقا بعر
كعشع ظئلعؤالغان ؤة ظذ نةرسة ظذ كعشعنعث قولعدا تذرذص يوق بولذص كةتكةن
بولسا ،بذ هالدا ظةضةر ظذ نةرسعنعث ظعضعسع ظذ نةرسعنع كئيعن ظئلعؤالغان
كعشعضة تألةتتىرسة ،ظذ كعشع ظذ نةرسة ظىحىن بةرضةن صذلنع ظذنع بذرذن
ظئلعؤالغان ظادةمدعن ظااللمايدذ .ظةضةر ظذ نةرسعنعث ظعضعسع ظذ نةرسعنع
بذرذن ظئلعؤالغان ظادةمضة تألةتتىرسة ،بذ ظادةم ظذ نةرسة ظىحىن بةرضةن صذلنع
ظذنع كئيعن ظئلعؤالغان كعشعدعن ظالعدذ.
بذنعثدعن تأؤةندعكع مةسعلة ظعستعسنادذر:
ظةضةر ناهةق ظئلعؤئلعنغان نةرسة ؤةقصة قعلعنغان نةرسة بولغان ،ظذنعث
باهاسع (بذرذنقع ظادةم ظئلعؤالغان ؤاقعتقا قارعغاندا كئيعنكع كعشع ظئلعؤالغان
ؤاقعتتا) يذقعرع بولغان ؤة كئيعنكع كعشع بذرذنقع ظادةمضة قارعغاندا باي
بولغان بولسا ،بذ هالدا ظذ نةرسة كئيعن ظئلعؤالغان كعشعضة تألعتعلعدذ.
مةسعلةن :بعر ظادةم باهاسع  1000سوملذق بعر صارحة ؤةقصة يةرنع ناهةق
ظئلعؤالغان ،ظاندعن ظذ يةرنعث باهاسع  2000سومغا حعققان ؤاقتعدا ،ظذ يةرنع
ظذنعثدعن باشقا بعر ظادةم ناهةق ظئلعؤالغان بولسا ،ؤةقصة يةرضة قارايدعغان
ظادةم ناهةق ظئلعؤئلعنغان زئمعن ،ظذ ظادةمنعث ظذنع ظئلعؤئلعشع بعلةنال ظذنعث
تألةص بئرعش مةسظذلعيعتعنعث ظعحعضة كعرعدذ ،دئضةن ظعمام مذهةممةدنعث
سأزعضة ظاساسةن ،ظةضةر يةرنع كئيعن ظئلعؤالغان ظادةم باي بولسا ،يةرنع
كئيعن ظئلعؤالغان ظادةمنعث صعشعنع تذتعدذ .حىنكع يةرنع ظذنع كئيعن
ظئلعؤالغان ظادةمضة تألةتتىرىش صئقعرالر ظىحىن بةك صايدعلعقتذر .ظةضةر يةرنع
بذرذن ظئلعؤالغان ظادةم كئيعن ظئلعؤالغان ظادةمضة قارعغاندا باي بولسا ،ؤةقصة
يةرضة قارايدعغان ظادةم يةرنع بذرذن ظئلعؤالغان ظادةمنعث صعشعنع تذتعدذ.
حىنكع يةرنع ظذنع بذرذن ظئلعؤالغان ظادةمضة تألةتتىرىش ؤةقصة يةر ظىحىن
صايدعلعقتذر .ظةضةر يةرضة قارايدعغان ظادةم ،يةرنعث صذلعنع ظعككع ظادةمنعث
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بعرعضة تألةتتىرسة ،يةنة بعرع يةرنع تألةص بئرعشتعن خاالس بولعدذ .بذ
خذددع بعر نةرسعنعث ظعضعسع ظذ نةرسعنع ظذنع ظئلعؤالغان ظعككع ظادةمنعث
بعرعضة تألةتتىرسة ،يةنة بعرع ظذ نةرسعنع تألةص بئرعشتعن خاالس بولغانغا
ظوخشاش ظعشتذر.
مةسحعتلةرنعث تاملعرعدعن باشقا تامالرنع يعقعؤاتقان ظادةم ،ظذ
تامالرنعث هةممعسعنع قايتعدعن سئلعشقا ظةمةس صةقةت يئقعؤاتقان يةرنعال
(((
سئلعص بئرعشكة ياكع ظذنعث زعيعنعنع تألةص بئرعشكة بذيرذلعدذ.
ناهةق ظئلعؤئلعنغان نةرسعنعث ظأزعنع قايتذرذص بئرعشنعث الزعم
ظعكةنلعكعنعث بايانع

ظةضةر ناهةق ظئلعؤئلعنغان نةرسة ،ظذنع ظئلعؤالغان ظادةمنعث قولعدا ساق
ـ ساالمةت بولسا ،ظذ ظادةمنعث ظذ نةرسعنعث ظأزعنع ظعضعسعضة قايتذرذص
بئرعشنعث الزعم ظعكةنلعكعنعث دةلعل ـ صاكعتع بولسا ،يةزعد ظةبذلساظعب
رعؤايةت قعلغان صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث« :بعرعثالر مةيلع راسستعن
بولسذن ،مةيلع حاخحاقتعن بولسذن (دعنعي) قئرعندعشعنعث نةرسة ـ
كئرةكلعرعنع ظالمعسذن .ظةضةر بعرعثالر (دعنعي) قئرعندعشعنعث هاسعغا
(((
حاغلعق بعر نةرسعسعنع ظالسا ،ظذنع قئرعندعشعغا قايتذرذص بةرسذن»
دئضةن سأزعدذر.
بذ هةقتة ظعبنع ظأمةر (اهلل تاظاال ظذنعثدعن رازع بولسذن!) مذنداق دةيدذ:
ظةهزاب ظذرذشع بولعؤاتقان كىنلةرنعث بعر كئحعسعدة زةيد ظعبنع سابعت (اهلل
تاظاال ظذنعثدعن رازع بولسذن!) ظذخالص قاصتذ .شذنعث بعلةن ظةممار ظعبنع هةزعم
ظذنعث يئنعغا كئلعص ظذنعث قذرالعنع ظئلعؤاصتذ .صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم زةيد
ظعبنع سابعتقا« :ظع رذقادنعث دادعسع! هةتتا قذرالعث ظئلعص كعتعلضىدةك
(دةرعجعدة ظئغعر) ظذخلذدعثمذ» دةص ظاندعن« :بذ ياشنعث قذرالع هةققعدة
كعمنعث خةؤعرع بار» دئدع .ظةممار قوصذص :ظذنعث قذرالعنع مةن ظالغان
ظعدعم ،دئدع .صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم ظذنعثغا« :قذرالنع ظذنعثغا قايتذرذص
((( «ظعظالظذسسىنةن» 5 ،ـ توم 115 ،ـ بةت.
((( بذ هةدعسنع ظةبذداؤذد ؤة تعرمعزعي رعؤايةت قعلدع ؤة تعرمعزعي بذ ياخشلعق دةرعجعسعضة يةتكةن غةرعب هةدعستذر ،دئدع.
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بةرضعن» دئدع ؤة صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم مأمعن بعر ظادةمنع قورقذتذشتعن
ؤة ظذنعث نةرسة ـ كئرةكلعرعنع مةيلع راستعن بولسذن ،مةيلع حاخحاقتعن
(((
بولسذن ظئلعؤئلعشتعن توسقان.
مانا مةزكذر هةدعس بعلةن بذ ظةسةر ناهةق ظئلعؤئلعنغان نةرسعنعث
ظأزعنع ،ظذنعث ظعضعسعضة قايتذرذص بئرعشنعث الزعم ظعكةنلعكعنع ظوحذق
بايان قعلعص بئرعدذ .بعر نةرسعنع ناهةق ظئلعؤئلعش قذرظان كةرعم ،هةدعس
ؤة ظالعمالرنعث بعرلعكع بعلةن هارام قعلعص حةكلةنضةن ظعشتذر .اهلل تاظاال بذ
هةقتة مذنداق دئدع» :ظع مأمعنلةر! بعر-بعرعثالرنعث ماللعرعنع (ظوغرعلعق،
خعيانةت قعلعش ،بذالش ،جازانعخورلذق ،قعمار ظويناش قاتارلعق) ناهةق يول
(((
بعلةن يئؤالماثالر(((« صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم قذرظان هئيت كىنعدة
سأزلعضةن سأزعدة مذنداق دئضةن» :هةقعقةتةن سعلةرنعث ماللعرعثالرنع
ناهةق ظئلعؤئلعش ؤة قانلعرعثالرنع ؤة ظابرذيعثالرنع (تأكىش) سعلةرنعث
مذشذ كىننعث ،مذشذ شةهةرنعث ؤة مذشذ ظاينعث هأرمعتعنع قعلماسلعق
(((
هارام بولغعنعغا ظوخشاش بعر  -بعرعثالرغا هارامدذر».
شذنعثدةك يةنة بعر نةرسعنع ناهةق ظئلعؤئلعشنعث هارام ظعكةنلعكعضة
ظومذمةن قعلعص هةممة ظالعمالر بعرلعككة كةلدع .لئكعن ظذالر ظذنعث
تةصسعالتعدا ظعختعالص قعلعشعص قالدع .شذثا بعر ظادةمنعث بعر نةرسعنع ناهةق
ظئلعؤالغانلعقع ظعسصاتالنسا ،ظذ نةرسة ظذ ظادةمنعث قولعدا ساق ـ ساالمةت
بولغان بولسعال ،هةممة ظالعمنعث بعردةك قارعشع بويعحة :ظذ ظادةمنعث ظذ
نةرسعنع ظعضعسعضة قايتذرذص بئرعشع الزعم .حىنكع صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم:
«قولغا ظالغان نةرسعنع هةتتا ظعضعسعضة ساق  -ساالمةت قايتذرغانغا
قةدةر ،ظذنع ساق ـ ساالمةت ساقالش شذ كعشعنعث مةجبذرعيتعدذر (((».دئضةن
ؤة حىنكع ناهةق ظئلعؤئلعنغان نةرسعنعث ظعضعسعنعث هةققع ظذ نةرسعنعث
ظأزعضة ؤة ظذنعث ماللعقعغا باغلعقتذر .ظذ ظادةم ظذ نةرسعدعكع هةققعضة صةقةت
ظذ نةرسعنع ظأزعضة قايتذرذص ظئلعش بعلةنال ظئرعشعدذ .شذثا ظذ نةرسة ظذنع
((( بذ ظةسةرنع هاكعم رعؤايةت قعلدع.
((( سىرة نعسا  29ـ ظايةتنعث بعر قعسمع.
((( بذ خوشلذشذش هةجعنعث قذربان هئيت كىنع بولذشع مذمكعن .ت.
((( ظعمام بذخارع ؤة ظعمام مذسلعم رعؤايعتع.
((( بذ هةدعسنع ظعمام ظةهمةد ،ظةبذداؤذد ،تعرمعزع ،نةسةظع ؤة ظعبنع ماجة قاتارلعقالر رعؤايةت قعلدع ؤة هاكعم بذ توغرذلذق
دةرعجعسعضة يةتكةن هةدعستذر ،دئدع.
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ناهةق ظئلعؤالغان ظادةمنعث قولعدا يىتىص كةتسة ،ظذ نةرسعنع ظئلعؤالغان
ظادةمضة ظذنعث بةدعلعنع تألةص بئرعش الزعم .حىنكع اهلل تاظاال مذنداق دئدع:
»بعراؤ سعلةرضة قانحعلعك حئقعلغان بولسا سعلةرمذ ظذنعثغا شذنحعلعك
حئقعلعثالر»)«(1ظةضةر (ظأزةثالرغا يةتكةن زعيان  -زةخمةت ظىحىن)
ظعنتعقام ظالماقحع بولساثالر ،ظأزةثالرغا يةتكةن زعيان  -زةخمةت قانحعلعك
بولسا ،شذنحعلعك ظعنتعقام ظئلعثالر (يةنع ظاشذرذؤةتمةثالر) ،ظةضةر سةؤر
قعلساثالر (يةنع ظعنتعقام ظالماي كةحىرسةثالر) ،بذ سةؤر قعلغذحعالر (يةنع
كةحىرضىحعلةر) ظىحىن (ظةلؤةتتة) ياخشعدذر(((« ناهةق ظئلعؤئلعنغان نةرسة
يوق بولذص كئتعص ظذنعث ظأزعنع قايتذرذص بئرعش مذمكعن بولمعغان ؤاقعتتا،
(((
ظذنعث ماللعقعنعث ظورنعدا تذرعدعغان بعر نةرسة قايتذرذص بئرعش الزعمدذر.
ظةضةر ناهةق ظئلعؤئلعنغان نةرسة ،ظذنعث بعر قعسمعدعن صايدعالنغعلع
بولعدعغان ؤة بعر قعسمعدعن صايدعالنغعلع بولمايدعغان دةرعجعدة قاتتعق
ظأزضعرعص كةتمعضةن بولسا ،ظذ نةرسعنع ظعضعسعضة ظئلعؤالغان ظورنعدا
تذرغذزذصال قايتذرذص بئرعش الزعمدذر .ظةضةر ناهةق ظئلعؤئلعنغان نةرسة
ظذنعث بعر قعسمعدعن صايدعالنغعلع بولعدعغان ؤة بعر قعسمعدعن صايدعالنغعلع
بولمايدعغان دةرعجعدة قاتتعق ظأزضعرعص كةتكةن بولسا ،بذ هالدا ظذ نةرسعنع
ناهةق ظئلعؤالغان ظادةم ظذنع ظأزع ظئلعص قئلعص ظعضعسعضة ظذنعث صذلعنع
بئرعدذ ،ياكع ظذ نةرسعنع ظعضعسعضة قايتذرذص بئرعص ظذنعث زعيعنعنع
تألةص بئرعدذ .بذنعث قايسعسعنع قعلعشنع تالالش ظذ نةرسعنعث ظعضعسعنعث
ظعشعدذر.
ظةضةر ناهةق ظئلعؤئلعنغان نةرسة باهالعق نةرسة(((بولغان ؤة ظذ يوق بولذص
كةتكةن بولسا ،بارلعق ظالعمالرنعث بعردةك قارعشع بويعحة :ظذ نةرسعنع ناهةق
ظئلعؤالغان ظادةمنعث ظذ نةرسعنعث ظعضعسعضة ،ظذ نةرسعنعث ظذنع ظئلعؤالغان
كىنعدعكع باهاسع بويعحة صذل بئرعشع الزعم .ظةمما ظذ نةرسعنع ناهةق ظئلعؤالغان
ظادةم ظذنع ظعشلعتعص كةتكةن بولسا ،ظعمام ظةبذهةنعفة (اهلل تةظاال ظذنعثغا
رةهمةت قعلسذن!) نعث كأز قارعشعدا :ظذ نةرسعنع ناهةق ظئلعؤالغان ظادةم ظذ
نةرسعنعث ظعضعسعضة ،ظذ نةرسعنعث ظذنع ظئلعؤالغان كىنعدعكع باهاسع بويعحة
((( سىرة بةقةر  194ـ ظايةتنعث بعر قعسمع.
((( سىرة نةهل  126ـ ظايةت.
((( «ظعظالظذسسىنةن» 16 ،ـ توم 325 ،ـ بةت.
((( بذنعثدعن قويالرغا ؤة كالعالرغا ظوخشاش حوث ـ كعحعكلعكتة بعر ـ بعرعدعن صةرق ظعتعلدعغان نةرسعلةر كأزدة تذتذلعدذ .ت.
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صذل بئرعدذ .ظةمما ظعمام ظةبذيىسىف ؤة ظعمام مذهةممةدنعث كأز قارعشعدا :ظذ
نةرسعنع ناهةق ظئلعؤالغان ظادةمنعث ظذ نةرسعنعث ظعضعسعضة ،ظذ نةرسعنعث (ظذنع
ظئلعؤالغان كىنعدعكع باهاسع بويعحة ظةمةس) ظذنع ظعشلعتعؤةتكةن كىنعدعكع
باهاسع بويعحة صذل بئرعدذ .مةسعلةن :بعر ظادةم بعر قوينع ناهةق ظئلعؤالغان ؤة
ظذنع بوردعغان ظاندعن ظذنع ظألتىرضةن بولسا ،ظذ ظادةم ظعمام ظةبذهةنعفةنعث كأز
قارعشع بويعحة :قوينعث ظعضعسعضة ،قوينع ظألتىرضةن كىنعدعكع باهاسع بويعحة
ظةمةس ظذنع ناهةق ظئلعؤالغان كىنعدعكع باهاسع بويعحة صذل بئرعدذ .ظةمما
ظعمام ظةبذيىسىف ؤة ظعمام مذهةممةدنعث كأز قارعشع بويعحة :قوينع ظألتىرضةن
كىنعدعكع باهاسع بويعحة صذل بئرعدذ .ظةضةر ظذ قوي ظأزعحة ظألىص قالغان
بولسا ،ظذنع ناهةق ظئلعؤالغان ظادةم قوينعث ظعضعسعضة ظذنع ناهةق ظئلعؤالغان
كىنعدعكع باهاسع بويعحة صذل بئرعدذ.
ظارصا بعلةن ظارعالشتذرذلغان بذغدايغا ؤة زةيتذن يئغع بعلةن ظارعالشتذرذلغان
ياغقا ظوخشاش ظأزعنعث تىرىدعن باشقا تىر بعلةن ظارعالشتذرذلغان تةثتىشلىك
نةرسعلةر((( باهالعق نةرسعلةر هئسابلعنعدذ .يةنع مةسعلةن :بعر ظادةم ظارصا
بعلةن ظارعالشتذرذلغان بذغداينع ناهةق ظئلعؤالغان بولسا ،ظذ ظادةمنعث بذغداينعث
ظعضعسعضة (بذغداينعث تةثتىشع بولغان بذغداي ظةمةس) بذغداينع ظئلعؤالغان
كىنعدعكع باهاسع بويعحة صذل بئرعشع الزعم .مذراببا ،سئرعق ماي ،كأمىر
ؤة ضأشكة ظوخشاش باشقا ـ باشقا سىصةتلعك ظةمما هةممعسع تارازع بعلةن
تارتعلعدعغان نةرسعلةرمذ باهالعق نةرسعلةر هئسابلعنعدذ .يةنع مةسعلةن :بعر
ظادةم بعر كعلو مذراببانع ناهةق ظئلعؤالغان بولسا ،ظذ ظادةمنعث مذراببانعث
ظعضعسعضة( ،مذراببا ظةمةس) مذراببانع ظئلعؤالغان كىنعدعكع باهاسع بويعحة
صذل بئرعشع الزعم.
ظةضةر بعر ظادةم كأمىشتعن سوقذلغان ظىزىكنعث كأزىنع ناهةق ظئلعؤئلعص
ظذنع سذندذرؤةتكةن بولسا ،بذ هالدا ظةضةر كأمىشنعث ظعضعسع خالعسا ظذنع
سذنذق هالةتتة ظالعدذ .ظةضةر خالعسا ظذنع شذ صئتع تاشالص قويذص ظذنعث
باهاسعغا هئسابالص ظالتذن ظالعدذ .حىنكع ظةضةر بعز كأمىشنعث ظعضعسع ظذنعث
باهاسعغا هئسابالص كأمىش ظالعدذ ،دئسةك ،بذ جازانة بولذص قالعدذ .ظةضةر
كأمىشنعث ظعضعسع ظذنعث ظورنعغا ظذنعث ظئغعرلعقعدا كأمىش ظالعدذ ،دئسةك ،بذ
كأمىشنعث ظعضعسعضة قعلعنغان هةقسعزلعك بولعدذ .حىنكع ناهةق ظئلعؤئلعنغان
((( بذالردعن ياثاققا ؤة توخذمغا ظوخشاش حوث ـ كعحعكلعكتة بعر ـ بعرعدعن صةرق ظعتعلمةيدعغان نةرسعلةر كأزدة تذتذلعدذ .ت.
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نةرسة شةكعلضة كعرضىزىلضةن ؤة سىصةت بئرعلضةن كأمىشتذر .ظةمما ظذنعث
ظورنعغا بئرعلعدعغعنع ظذنداق كأمىش ظةمةس.
ناهةق ظئلعؤئلعنغان نةرسعنعث ظأزعنع قايتذرذص بئرعش ظةسلع قاظعدعدذر.
ظذنعث تةثتىشعنع بئرعش ياكع ظذنعث باهاسعدا صذل بئرعش (ظذ نةرسعنعث
مةسظذلعيعتعدعن) قوتذلذشتذر .شذنعث ظىحىن قازع ناهةق ظئلعؤئلعنغان نةرسعنعث
تةثتىشعنع بئرعشكة ياكع ظذنعث باهاسعدا صذل بئرعشكة هأكىم حعقعرعشقا
ظالدعرماسلعقع الزعم .قازع بذنعثغا ظالدعرعماستعن ظةكسعحة ظذ نةرسعنع ناهةق
ظئلعؤالغان ظادةمنع ،هةتتا ظذ ظادةم ظةضةر ظذ نةرسة قئشعدا بولغان بولسا ،ظذنع
ظةلؤةتتة ظاشكارعاليتتع ،دةص بعلضةن مذددةتكة قةدةر سوالص قويعدذ .بذ ظةضةر
نةرسة ـ كئرةكلعرع ناهةق ظئلعؤئلعنغان ظادةم ،ظذ نةرسة ظىحىن ظذنعث باهاسعنع
بئرعشكة حعقعرعلغان هأكىمضة رازع بولمعسا ،ظةهؤال شذنداق قعلعنعدذ( .يةنع
قازع ظذ نةرسعنع ناهةق ظئلعؤالغان ظادةمنع ،هةتتا ظذ ظادةم ظةضةر ظذ نةرسة
قئشعدا بولغان بولسا ،ظذنع ظةلؤةتتة ظاشكارعاليتتع ،دةص بعلضةن مذددةتكة قةدةر
سوالص قويعدذ).
ظةضةر بعر نةرسعنع ناهةق ظئلعؤالغان ظادةم ظذ نةرسعنع ظعضعسعضة قايتذرذص
بةرضةن ،ظذ نةرسة ظعضعسعنعث يئنعدا يىتىص كةتكةنلعكعنع دةؤا قعلغان ؤة ظذ
نةرسعنعث ظعضعسع بولسا ،ظذنعث ظذنع ناهةق ظئلعؤالغان ظادةمنعث قئشعغا
يىتىص كةتكةنلعكعنع دةؤا قعلغان ؤة هةر ظعككع تةرةص صاكعت كأرسةتكةن
بولسا ،ظعمام مذهةممةد (اهلل تاظاال ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!)« :ظذ نةرسعنع
ناهةق ظئلعؤالغان ظادةمنعث صاكعتع قوبذل قعلعنعدذ ،حىنكع ظذ صاكعت بعلةن
ظذ نةرسعنعث ظأز ظعضعسعضة قايتذرذص بئرعلضةنلعكع ظعسصاتلعنعدذ .بذ بعر يات
ظعشتذر .يات ظعشنع دةؤا قعلغان ظادةمنعث صاكعتع قذبذل قعلعنعدذ» دئدع.
ظةمما ظعمام ظةبذيىسىف (اهلل تاظاال ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!)« :ظذ نةرسعنعث
ظعضعسعنعث صاكعتع قوبذل قعلعنعدذ .حىنكع ظذنعث صاكعتعنع قوبذل قعلعش ظذ
نةرسعنع (ظذنع ناهةق ظئلعؤالغان ظادةمنعث) تألةص بئرعشعنع ظعسصاتاليدذ ؤة
قارشع تةرةص بذنعثغا ظعنكار قعلعدذ .ظةسلعدة صاكعت بعر نةرسعنع ظعسصاتالش
ظىحىن قوبذل قعلعنعدذ» دةيدذ .بذ ظعككع ظعمامنعث كأز قاراشلعرعدعن ظعمام
(((
مذهةممةدنعث كأز قارعشع كىحلىكتىر.
((( «رةددذلمذهتار» 5 ،ـ توم 118 ،ـ بةت.
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ظةضةر ظعككع تةرةص ناهةق ظئلعؤئلعنغان ظذ نةرسعنعث باهاسع هةققعدة
ظعختعالص قعلعشعص قالغان ؤة هةر ظعككعسع صاكعت كأرسةتكةن بولسا ،بذ هالدا
ظذ نةرسعنعث ظعضعسعنعث صاكعتع قوبذل قعلعنعدذ.
ظةضةر ظعككع تةرةص ناهةق ظئلعؤئلعنغان نةرسة ظىستعدة ظعختعالص قعلعشعص
قالغان بولسا ،مةسعلةن :بعر نةرسعنع ناهةق ظئلعؤالغان ظادةم :مةن ظئلعؤالغان
نةرسة بذدذر ،دئضةن ،ظذنعث ظعضعسع قوصذص :ياق ،سةن ظئلعؤالغان نةرسة ظذدذر،
دئضةن بولسا ،بذ هالدا ظذ نةرسعنع ناهةق ظئلعؤالغان ظادةمنعث سأزع ظئتعبارغا
ظئلعنعدذ .حىنكع بعر نةرسعنع ناهةق ظئلعؤالغان ظادةم مةيلع ظعشةنحعلعك
ظادةم بولسذن ،مةيلع ظذنداق ظادةم بولمعسذن ،ظالغان نةرسعسعنعث قايسع نةرسة
ظعكةنلعكعنع تةيعن قعلعش ظىحىن ظذنعث سأزع قوبذل قعلعنعدذ.
ظذ يةردعن بذ يةرضة يأتكعلعلمةيدعغان نةرسعدة كأرىلضةن ظذصذراص كئتعشنعث
بةدعلع تألعنعدذ .مةسعلةن :ناهةق ظئلعؤئلعنغان نةرسة ظأي بولغان ؤة ظذنع
ناهةق ظئلعؤالغان ظادةم ظولتذرذص ظذصذراتقان بولسا ،بارلعق ظالعمالرنعث بعردةك
قارعشع بويعحة :ظذ ظادةم ظأينع ظذصذراتقانلعقع ظىحىن ظذنعث بةدعلعنع تألةيدذ.
حىنكع ظذ ظادةم ظأينع ناهةق ظئلعؤالغانلعقع ظىحىن بةدةل تألىمعسعمذ ظةمما ظذنع
ظذصذراتقانلعقع ظىحىن بةدةل تألةيدذ .شذنعثدةك يةنة ظةضةر ناهةق ظئلعؤئلعنغان
نةرسة يةر بولذص ظذنعثغا زعراظةت تئرعغان بولسا ،زعراظةت تئرعش ظارقعلعق يةرنع
ظذصذراتقانلعقع ظىحىنمذ ظذنعث بةدعلعنع تألةيدذ.
ظالعمالر يةرنعث قانحعلعك ظذصذراص كةتكةنلعكعنع ظألحةش هةققعدة ظعختعالص
قعلعشعص قالدع .بعر قعسعم ظالعمالر« :ظذ يةرنعث ،ناهةق ظئلعؤالغان ظادةم ظذنع
ظعشلعتعشتعن بذرذن قانحة صذلغا ظعجارعضة قويذلعدعغانلعقعغا ؤة ظعشلعتعص
بولغاندعن كئيعن قانحة صذلغا ظعجارعضة قويذلعدعغانلعقعغا قارعلعدذ .بذنعث ظارعسعدا
كأرىلضةن صةرق صذل يةرنعث ظذصذراص كةتكةنلعكعنعث بةدعلع ظىحىن بئرعلعدذ(((»
دئدع .يةنة بعر قعسعم ظالعمالر« :بذ ،يةرنعث باهاسعنع ظعتعش بعلةن ظألحىلعنعدذ.
يةنع يةر ظعشلعتعشتعن بذرذن قانحة صذلغا ساتعلعدعغانلعقعغا ؤة ظعشلعتعص بولغاندعن
كئيعن قانحة صذلغا ساتعلعدعغانلعقعغا قارعلعدذ .بذنعث ظارعسعدا كأرىلضةن صةرق
صذل يةرنعث ظذصذراص كةتكةنلعكعنعث بةدعلع ظىحىن بئرعلعدذ» دئدع .ظعككعنحع
((( يةنع يةر ،ظذنع ظعشلعتعشتعن بذرذن  100سومغا ظعجارعضة قويذلعدعغان ؤة ظعشلعتعص بولغاندعن كئيعن  80سومغا ظعجارعضة
قويذلعدعغان بولسا ،يةرنع ناهةق ظئلعؤالغان ظادةم بذنعث ظارعسعدا كأرىلضةن  20سوم صذلنع يةرنعث ظذصذراص كةتكةنلعكعنعث بةدعلع
ظىحىن بئرعدذ .ت.
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قاراش مةنتعقغة ظذيغذن ؤة توغرعغا ظةث يئقعن قاراشتذر .حىنكع بعر نةرسعنع
باهااليدعغان ؤاقعتتا ،ظذ نةرسعدعن كةلضةن صايدا ظةمةس ظذ نةرسعنعث باهاسع
ظئتعبارغا ظئلعنعدذ .يةرنع ناهةق ظئلعؤئلعص ظذنعثغا زعراظةت تئرعغان ظادةم ظعمام
ظةبذهةنعفة ؤة ظعمام مذهةممةدنعث كأز قارعشع بويعحة :كةتكةن ظذرذغ ،يةرنعث
ظذصذراص كةتكةنلعكعنعث بةدعلع ظىحىن يةر ظعضعسعضة بةرضةن صذل ؤة زعراظةتكة
خةجلعضةن صذل ظىحىن يةردعن حعققان مةهسذالتتعن هئسابالص ظاشلعق ظئلعص قئلعص
قالغان قعسمعنع سةدعقة قعلعدذ .ظةمما ظذ ظادةم ظعمام ظةبذيىسىفنعث كأز قارعشع
بويعحة :هئحنةرسعنع سةدعقة قعلمايدذ.
شذنعثدةك يةنة ظذ يةردعن ـ بذ يةرضة يأتكعلعدعغان نةرسعدة كأرىلضةن
ظذصذراص كئتعشنعث بةدعلعمذ تألعنعدذ .مةسعلةن :بعر ظادةم يأتكعلعدعغان بعر
نةرسعنع ناهةق ظئلعؤالغان ؤة ظذ نةرسة مةيلع ظذنعث ؤاستعسع بعلةن بولسذن،
مةيلع باشقا بعرسعنعث ؤاستعسع بعلةن بولسذن ،ظذصذراص كةتكةن بولسا ،ظذ ظادةم
ظذنعث بةدعلعنع تألةص بئرعدذ .حىنكع ظذ ظادةمنعث ظذنع ظئلعؤئلعشع بعلةنال ،ظذنع
تألةص بئرعش مةسظذلعيعتع ظذ ظادةمنعث ظىستعضة يىكلعنعدذ .شذنعث ظىحىن ظذ
ظادةمنعث ظذ نةرسة ظىحىن ،ظذنع ناهةق ظئلعؤالغان كىنعدعكع باها بويعحة صذل
تألةص بئرعشع الزعمدذر .بعز بذ هةقتة يذقعرعدا توختذلذص ظأتتذق.
ناهةق ظئلعؤئلعنغان نةرسعدة كأرىلعدعغان ظذصذراص كئتعشنعث بةدعلعنع
تألةص بئرعشنعث بايانع

ظذصذراص كئتعش تأؤةندعكعدةك تأت خعل بولعدذ:
 1ـ باهاسعنعث تأؤةنلةص كئتعشع بعلةن بولعدذ .ناهةق ظئلعؤئلعنغان
نةرسعنعث ظأزع ،ظةضةر ظذ نةرسة ناهةق ظئلعؤئلعنغان يةرنعث ظأزعدة ظعضعسعضة
قايتذرذص بئرعلسة ،ظذ نةرسعنعث باهاسعنعث تأؤةنلةص كةتكةنلعكع ظىحىن بةدةل
تألةش الزعم ظةمةس.
 2ـ ناهةق ظئلعؤئلعنغان نةرسعنعث بةزع صارحعلعرعنعث يوق بولذص كئتعشع
بعلةن بولعدذ .بذنعثدا يوق بولذص كةتكةن صارحعالر ظىحىن بةدةل تألةص بئرعش
الزعم.
 3ـ مةسعلةن :ظالتذننعث رةثضعنعث ؤة ظاشلعقنعث قذرذقلعقعنعث يوقاص
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كةتكعنعضة ظوخشاش ناهةق ظئلعؤئلعنغان نةرسعنعث مذهعم سىصةتلعرعنعث يوق
بولذص كئتعشع بعلةن بولعدذ .بذنعثدا جازانة كأرىلمةيدعغان مال ـ مىلىكلةردة،
ظذ مال ـ مىلىكلةرنعث ظذصذراص كةتكةنلعكنعث بةدعلعنع تألةص بئرعش الزعم.
 4ـ مةسعلةن :هأنةرؤةن قذلنعث ظذنع ناهةق ظئلعؤالغان ظادةمنعث قولعدا
تذرذص هأنىرعنع ظذنتذص قالغعنعغا ياكع ياش بولذص ظذ ظادةمنعث قولعدا تذرذص
قئرعص قالغعنعغا ظوخشاش ناهةق ظئلعؤئلعنغان نةرسعدة بار بعر مةنانعث يوق
بولذص كئتعشع بعلةن بولعدذ .بذنعثدعمذ بةدةل تألةص بئرعش الزعم.
بذ ظةضةر ناهةق ظئلعؤئلعنغان نةرسعلةردة كأرىلضةن ظذصذراص كئتعش ظاز
بولغان بولسا ،ظةهؤال شذنداق بولعدذ .ظةمما ظذ نةرسعلةردة كأرىلضةن ظذصذراص
كئتعش كأص بولغان بولسا ،بذ هالدا نةرسعنعث ظعضعسع ،خالعسا ظذ نةرسعنع
ظذنعث ظذصذراص كةتكةنلعكع ظىحىن بئرعلضةن بةدةل بعلةن بعللة ظالعدذ ،خالعسا
ظذنع ظالماي تاشالص قويذص ظذنعث باهاسع بويعحة صذل ظالعدذ.
ظةضةر بعر نةرسعنع ناهةق ظئلعؤالغان ظادةم ظذ نةرسعنع ظعجارعضة بةرضةن
ؤة شذنعث بعلةن ظذ نةرسة ظذصذراص كةتكةن بولسا ،ظذ ظادةم ظذ نةرسعنعث
ظعضعسعضة ظذ نةرسعنعث باهاسعنعث تأؤةنلةص كةتكةنلعكع ظىحىن ظةمةس
ظذنعث ظذصذراص كةتكةنلعكع ظىحىن (ظذنعث ظعجارعسعدعن كعرضةن صذلدعن) صذل
تألةص بئرعدذ .ظذنعثدعن ظئشعص قالغان ظعجارة صذلالر سةدعقة قعلعنعدذ .حىنكع
ظذ صذلنعث كئلعش مةنبةظع باشقعسعنعث نةرسعسعنع ظعجارعضة قويذش ظارقعلعق
بولغاندذر .ظةمما ظعمام ظةبذيىسىفنعث كأز قارعشع بويعحة :هئحنةرسة سةدعقة
قعلعنمايدذ .شذنعثدةك يةنة ظةضةر بعر ظادةم ظأتنعضة ظئلعص تذرغان نةرسعنع
ظعجارعضة قويغان ؤة شذنعث بعلةن ظذ نةرسة ظذصذراص كةتكةن بولسا ،بذنعث
هأكمعمذ يذقعرعدعكع مةسعلعنعث هأكمع بعلةن ظوخشاشتذر.
ناهةق ظئلعؤئلعنغان نةرسعنعث ظذنع ناهةق ظئلعؤالغان ظادةمنعث
قعلمعشع بعلةن ظأزضعرعص كئتعشعنعث هأكمع

ناهةق ظئلعؤئلعنغان بعر نةرسة ،ظةضةر ظذنع ناهةق ظئلعؤالغان ظادةمنعث
قعلمعشع بعلةن هةتتا ظذ نةرسعنعث ظعسمعغعحة ظأزضعرعص كةتكةن ؤة ظذ
نةرسعدعن كئلعدعغان مةنصةظةتنعث كأص قعسمع يوق بولذص كةتكةن بولسا،
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ظذ نةرسة ظذنعث ظعضعسعنعث ظعضعدارحعلعقعدعن حعقعص كئتعص ظذنع ناهةق
ظئلعؤالغان ظادةمنعث ظعضعدارحعلعقعنعث ظاستعغا كعرعدذ .لئكعن ناهةق
ظئلعؤالغان ظادةمنعث ظذ نةرسعنعث صذلعنع ظذنعث ظعضعسعضة تألةص بئرعشتعن
بذرذن ظذنعثدعن صايدعلعنعشع هاالل ظةمةس .يذقعرعدا بايان قعلعنغان:
<ظذ نةرسعدعن كئلعدعغان مةنصةظةتنعث كأص قعسمع يوق بولذص كةتكةن>
دئضةن سأزدعن ظذ نةرسعدعن مةقسةت قعلعنغان ظعشنعث كأص قعسمع يوق
بولذص كةتكةن ،دئضةن مةنا كأزدة تذتذلعدذ .شذثا يامبذنع ناهةق ظئلعؤالغان
ظادةم ظذنع ظعرعتعص صذل قويذدعغان قئلعصتا ظةمةس باشقا قئلعصتا قويغان
بولسا ،بذ هالدا ضةرحة ظذنعث ظعسمع ظأزضىرىص كةتكةن بولسعمذ ،لئكعن
ظذنعثدعن كئلعدعغان مةنصةظةت يوق بولذص كةتمعضةندذر .ظذ مةنصةظةت بولسا،
ظذ يامبذنعث صذللذق سىصىتع ؤة ظذنعث زعنةت ظىحىن قوللعنعشقا بولعدعغان
هالعتعدذر .شذنعث ظىحىن ظذ يامبذ (ظةضةر ظذنعث ظعسمع ظأزضعرعص كةتكةن
تةقدعردعمذ) ظعضعسعنعث ظعضعدارحعلعقعدعن حعقعص كةتمةيدذ.
ظةضةر ناهةق ظئلعؤئلعنغان نةرسة ظذنع ناهةق ظئلعؤالغان ظادةمنعث
مال ـ مىلكعضة ،ياكع ناهةق ظئلعؤئلعنغان باشقا نةرسعلةرضة ،هةتتا بعر ـ
بعرعدعن ظايرعغعلع بولمايدعغان دةرعجعدة ظئلعشعص كةتكةن بولسا ،ناهةق
ظئلعؤالغان ظادةم ظذ نةرسعنعث صذلعنع ظذنعث ظعضعسعضة تألةص بئرعدذ ؤة ظذ
نةرسة ظأزعنعث مىلكع هئسابلعنعدذ .لئكعن ظذ ظادةمنعث ظذ نةرسعنعث صذلعنع
ظذنعث ظعضعسعضة تألةص بئرعشتعن ؤة ظعضعسع بذنعثغا رازع بولذشتعن بذرذن
ظذنعثدعن صايدعلعنعشع هاالل ظةمةس.
ظةضةر بعر ظةر هارام صذل بعلةن ظايالعغا تاماق ،ياكع كعيعم ـ كعحةك
ظالغان بولسا ،ظذ ظايالنعث تاماقنع يئيعشع ؤة كعيعم ـ كعحةكنع كعيعشع
(((
توغرعدذر .بذنعث ضذناهع ظةرضة بولعدذ.
باشقا بعرسعنعث قويعنع ناهةق ظئلعؤئلعص ظذنع ظألتىرىص صذشذرغان
ياكع كاؤاص قعلغان ياكع بعرعنعث بذغدعيعنع ناهةق ظئلعؤئلعص ظذنع ظون
قعلغان ياكع ظذرذغنعث ظورنعدا يةرضة حاحقان ياكع ظذنعث تأمىرعنع ظئلعؤئلعص
ظذنعثدعن قئلعح سوققان ،ياكع ظذنعث قاحعسعنع ظئلعؤئلعص ظذنع سئرعققا
بويعغان بولسا ،بذ هالةتلةرنعث هةممعسعدة نةرسعنع ناهةق ظئلعؤالغان ظادةم
((( «رةددذلمذهتار» 5 ،ـ توم 122 ،ـ بةت.
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ظذنعث ظعضعسعضة ظذنعث صذلعنع تألةص بئرعدذ .ظةضةر بعر ظادةم بعر كعشعنعث
ناهايعتع يذغان دةرعخعنعث ظىستعضة ظأي سالغان ؤة ظأينع سئلعش ظىحىن
كةتكةن صذل دةرةخنعث صذلعدعن كأص بولغان بولسا ،بذ هالدا ظأينعث ظعضعسع
دةرةخنعث ظعضعسعضة دةرةخنعث صذلعنع بئرعص دةرةخكة ظعضة بولعدذ.
ظةضةر بعر توخذ بعر مةرؤايعتنع يذتذؤالغانغا ياكع بعر كاال بئشعنع
قازاننعث ظعحعضة كعرضىزضةن ؤة (ظذنعث بئشعنع حعقعرعش ظىحىن قازاننع
حئقعشقا ياكع كالعنع ظألتىرىشكة توغرا كةلضةنضة) ياكع بعر ظادةم تأضعنعث
بالعسعنع بعر كعشعنعث يئنعدا بعر ظوينعث ظعحعدة ظامانةتكةن قويغان
تأضعنعث بالعسع ظذ ظأينعث ظعحعدة حوث بولغان ؤة ظذنع ظأينعث ظعحعدعن
حعقعرعش ظىحىن ظأينعث بعر تئمعنع يعقعشقا توغرا كةلضةنضة ،ياكع بعر تعلال
صذل بعر ظادةمنعث دعؤعتعنعث ظعحعضة حىشىص كةتكةن ؤة تعلالنع ظذ دعؤةتنع
حاقماستعن ظذنعث ظعحعدعن حعقارتعش مذمكعن بولمعغانغا ظوخشاش ظعشالردا
نةرسعسعنعث صذلع كأص تةرةص ،نةرسعسعنعث صذلع ظاز تةرةصكة ظذ تةرةصنعث
نةرسعسعنعث صذلعنع بئرعدذ((( .بذنعث دةلعلع بولسا ،ظئغعر زعياننعث ظالدع،
يةثضعل زعياننع صعدا قعلعش بعلةن ظئلعنعدذ ،دئضةن قاظعدعدذر.
ظةضةر بعر ظادةم بعر مةراؤيعتنع يذتذؤالغان ،ظاندعن ظذ ظادةم ظألىص
قالغان بولسا( ،مةرؤايعتنع حعقعرعش ظىحىن) ظذنعث قذرسعقع يئرعلمايدذ.
حىنكع ظادةمنعث هأرمعتع مةرؤايعتنعث هأرمعتعدعن كاتتعدذر .لئكعن ظذ
ظادةم قالدذرذص كةتكةن مال ـ مىلىكتعن مةرؤايعتنعث ظعضعسعضة مةرؤايعتنعث
صذلع بئرعلعدذ .ظعمام شافعظعي (اهلل تاظاال ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!):
«بذنع ،بالعنع حعقعرعش ظىحىن بالعنعث ظانعسعنعث قذرسعقعنع يئرعشقا
بولعدعغانلعقعغا قعياس قعلعص تذرذص مةرؤايعتنع حعقعرعش ظىحىن ظذ ظادةمنعث
قذرسعقعنع يارسا بولعدذ» دئدع .هةنةفعي مةزهةصعدعمذ توغرا دةص قارالغان
رعؤايةتكة ظاساسةن مةرؤايعتنع حعقعرعش ظىحىن ظذ ظادةمنعث قذرسعقعنع
يئرعشقا بولعدذ.
هئلعقع ناهايعتع يذغان دةرةخنعث ظىستعضة ظأي سالغان ظادةمنعث
مةسعلعسعضة كةلسةك ،ظةضةر ظأينع سئلعش ظىحىن كةتكةن صذل دةرةخنعث
((( مةسعلةن :مةرؤايعتنع يذتذؤالغان توخذنعث مةسعلعسعنع معسالغا ظالساق ،ظةضةر توخذنعث صذلع مةرؤايعتنعث صذلعدعن كأص بولسا ،بذ
هالدا توخذنعث ظعضعسع مةرؤايعتنعث ظعضعسعضة مةرؤايعتنعث صذلعنع بئرعدذ .ظةضةر مةرؤايعتنعث صذلع توخذنعث صذلعدعن كأص بولسا ،بذ هالدا
مةرؤايعتنعث ظعضعسع توخذنعث ظعضعسعضة توخذنعث صذلعنع بئرعدذ .باشقا نةرسعلةرنعث هأكمعمذ توخذنعث هأكمعضة ظوخشاش .ت.
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صذلعدعن كأص بولماي ،ظأيضة كةتكةن صذل بعلةن دةرةخنعث صذلع ظوخشاش
بولسا ،بذ هالدا ظةضةر ظأينعث ظعضعسع بعلةن دةرةخنعث ظعضعسع بعر نةرسعضة
كئلعشسة ،ظعش شذ بويعحة بولعدذ .ظةضةر ظذالر بعر نةرسعضة كئلعشةلمعسة،
ظأي دةرةخ بعلةن بعللة ساتعلعدذ ؤة ظذنعث صذلع ظأينعث ظعضعسع بعلةن
دةرةخنعث ظعضعسعضة ،ظذالرنعث نئسعؤعسعضة قارعتا تةقسعم قعلعنعدذ.
س :ظةضةر ظأينعث ظعضعسع ظأيعنع يئقعص دةرةخنع ظعضعسعضة قايتذرذص
بئرعشنع خالعسا ،ظذنعث شذنداق قعلعش هةققع بارمذ؟
ج :ظةضةر قازع ظأينعث ظعضعسعنعث دةرةخنعث ظعضعسعضة دةرةخنعث صذلعنع
بئرعشكة هأكىم حعقعرعص بولغان بولسا ،ظأينعث ظعضعسعنعث ظأينع يئقعشع
توغرا ظةمةس .حىنكع بذ هالدا ظأينع يئقعش مال ـ مىلىكنع بذزذص حئحعش
هئسابلعنعدذ .ظةضةر قازع ظأينعث ظعضعسعنعث دةرةخنعث ظعضعسعضة دةرةخنعث
صذلعنع بئرعشكة هأكىم حعقعرعص بولمعغان بولسا ،بذ هالدا ظأينع يئقعشتا
ظعككع خعل قاراش بار .بعر خعل قاراش :ظأينع يئقعشقا بولعدذ ،دةيدذ .يةنة
بعر خعل قاراش :بولمايدذ ،دةيدذ.
ظةضةر ظالتذن ـ كأمىشنع ناهةق ظئلعؤالغان ظادةم ظالتذندعن تعلال
ؤة كأمىشتعن يامبذ ياكع ظذالردعن قاحا ـ قذحا سوققان بولسا ،ظذ تعلال،
يامبذ ،ياكع قاحا ـ قذحعالر ظذ ظادةمضة تةؤة بولمايدذ .ظذ نةرسعلةر ظالتذن ـ
كأمىشنعث ظعضعسعضة هةقسعز تةؤة بولعدذ .ظذ ظادةمنعث ظالتذندعن تعلال ؤة
كأمىشتعن يامبذ ،ياكع ظذالردعن قاحا ـ قذحا سوققانلعقعغا هئحقانداق ظعش
هةققع بئرعلمةيدذ .حىنكع ظالتذن ـ كأمىشنع ناهةق ظئلعؤالغان ظادةمنعث ظذ
نةرسعلةرنع ياساش ظىحىن ظأزعدعن ظعش ـ ظةمضةكتعن باشقا هئحقانداق نةرسة
كةتمعدع .لئكعن ظذ ظادةم ظةضةر ظذ ظالتذن ـ كأمىشلعنع ظأزعضة تةؤة نةرسعنع
بعزةش ظىحىن ظعشلةتكةن ؤة ظالتذن ـ كأمىشلعنع ظذ يةردعن حعقارسا ظذ نةرسة
بذزذلذص كئتعدعغان ظعش بولسا ،مةسعلةن :ظذ ظادةم ظذ ظالتذن ـ كأمىشلعنع
ظعبرعق ياكع حةينةكنعث تذتقذسعغا ،ياكع ظأينعث ظأضزعسعنع تذتاشتذرذشقا
ظوخشاش ظعشالرغا ظعشلةتكةن بولسا ،بذ هالدا ظعمام ظةبذهةنعفةنعث كأز
قارعشع بويعحة :ظذ ظادةم ظذ ظالتذن ـ كأمىشلةرنع ظئلعؤالغان كىندعن باشالص
ظالتذن ـ كأمىشلةر ظذنعث ظعضعسعنعث مال ـ مىلكع بولذشتعن حعقعص كئتعدذ
(يةنع ظذالرنع ناهةق ظئلعؤالغان ظادةم ظذالرنعث ظعضعسعضة ظذالرنعث صذلعنع
تألةص بئرعدذ) .ظةمما ظعمام ظةبذيىسىف بعلةن ظعمام مذهةممةدنعث كأز
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قارعشعدا :ظذ ظالتذن ـ كأمىشلةر ظذنعث ظعضعسعنعث مال ـ مىلكع بولذشتعن
حعقعص كةتمةيدذ.
ظةضةر بعر ظادةم بعر كعشعنعث قويغا ؤة كالعغا ظوخشاش ضأشع يئيعلعدعغان
هايؤانعنع بذغذزلعغان بولسا ،هايؤاننعث ظعضعسع خالعسا هايؤاننعث ضأشعنع
ظذ ظادةمضة تاشالص بئرعص ظذنعثدعن ظذ هايؤاننعث صذلعنع ظالعدذ .خالعسا
هايؤاننع ظألتىرؤاتقانلعقع ظىحىن ظازراق بةدةل بعلةن بعرضة هايؤاننعث
ضأشعنع ظالعدذ((( .شذنعثدةك يةنة ظةضةر ظذ ظادةم ظذ هايؤاننعث قولعنع ياكع
صذتذنع ظأزىؤةتكةن ياكع ضأشع يئيعلمةيدعغان هايؤاننعث بعرةر ظةزاسعنع
ظأزىؤةتكةن ،ياكع بعر كعيعمنع يئرعم قولالنغذلع بولمايدعغان دةرعجعدة
يعرتعؤةتكةن بولسا ،بذ هالدعمذ بذ نةرعسلةرنعث ظعضعسع خالعسا ظذ نةرسعنع
ظذ ظادةمضة تاشالص بئرعص ظذنعثدعن ظذ نةرسعنعث صذلعنع ظالعدذ .خالعسا ظذ
نةرسعضة زعيان يةتكىزضةنلعكع ظىحىن ظازراق بةدةل بعلةن بعرضة ظذ نةرسعنعث
ظأزعنع ظالعدذ .ظةضةر ظذ ظادةم ظذ كعيعمنع صةقةت قولالنغذلع بولمايدعغان
دةرعجعدة يعرتعؤةتكةن بولسا ،ظذ ظادةم ظذ كعيعمنع تألةص بئرعدذ .ظةمما ظذ
ظادةم ظذنع ظازراق يعرتعؤةتكةن ؤة ظذنعثدعن (بذرذنقعدةكال) صايدعالنغذلع
بولعدعغان بولسا ،بذ هالدا كعيعمنعث ظعضعسع ظذ كعيعمنع سأكةص يئثعالص
قايتا تعكتىرمعضةن ،ياكع جازانعنعث داظعرعسعضة كعرعص قالمايدعغان ظعش
بولسا ،ظذ ظادةم (كعيعمنعث صذلعنعث هةممعسعنع ظةمةس) صةقةت ظذ كعيعمضة
سالغان زعياننعال تألةص بئرعدذ .حىنكع كعيعمنعث ظةسلع شةكلع ظأزضعرعص
كةتمةي ساق ـ ساالمةت باردذر.
ناهةق ظئلعؤالغان يةرضة ظأي سئلعشنعث ياكع كىحةت تعكعشنعث
هأكمع

بعر ظادةم بعر كعشعنعث يعرعضة ظذنعث رذخسعتعسعز ظأي سالغان ياكع
كىحةت تعككةن ؤة يةرنعث باهاسع تعكعلضةن كىحةتنعث ،ياكع ظأينعث
باهاسعدعن جعق بولغان بولسا ،ظذ ظادةم تعكعلضةن كىحعتعنع يذلذؤئلعص،
ياكع ظأينع يعقعؤئلعص يةرنع ظأز ظعضعسعضة قايتذرذص بئرعشكة بذيرذلعدذ.
((( ظةضةر هايؤان ظألتىرىلمةي هايات قالسا ظعدع ظذ ظادةمضة صايدا يةتكىزةتتع .ظذ بةدةل شذ صايدعنعث ظورنعغا بئرعلعدذ .ت.
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ظةضةر كىحةتنع يذلذؤئلعش ،ياكع ظأينع يعقعؤئلعش جةريانعدا يةر زعيانغا
ظذحرايدعغان ظعش بولسا ،يةرنعث ظعضعسعنعث ظأينعث ،ياكع كىحةتنعث صذلعنع
ظذنعث ظعضعسعضة بئرعشع الزعم .يةنع دةسلةص يةر ظذنعث ظىستعدعكع ظأيسعز،
ياكع كىحةتسعز بودعلعدذ ،ظاندعن يةر ظىستىدعكع يئقعشقا تئضعشلعك ظأي،
ياكع يذلذشقا تئضعشلعك كىحةت بعلةن بعرضة يةنة بعر قئتعم بودعلعدذ .بذ
ظعككع بوداشنعث ظارعسعدعن حعققان صةرق صذلنع يةرنعث ظعضعسع ظأينعث،
ياكع كىحةتنعث ظعضعسعضة بئرعدذ.
ظةضةر يةرنع ناهةق ظئلعؤالغان ظادةم ظذ يةرضة زعراظةت تئرعغان بولسا ،بذ
شذ يةرنعث ظأرص ـ ظادعتع بويعحة هةل قعلعنعدذ .مةسعلةن :ظذ يةردة كعشعلةر
يةرنعث ظعضعسعضة ،يةردعن حعققان مةهسذالتتعن ظذنعث يئرعمعنع بئرعدعغان
بولسا ،يةرنع ناهةق ظئلعؤئلعص ظذنعثغا زعراظةت تئرعغان ظادةممذ ،يةرنعث
ظعضعسعضة ظذ يةردعن حعققان مةهسذالتتعن ظذنعث يئرعمعنع بئرعدذ .ظةضةر
ظذ يةردة كعشعلةر يةرنعث ظعضعسعضة ،يةردعن حعققان مةهسذالتتعن ظذنعث
تأتتعن بعرعنع بئرعدعغان بولسا ،يةرنع ناهةق ظئلعؤئلعص ظذنعثغا زعراظةت
تئرعغان ظادةممذ ،يةرنعث ظعضعسعضة ظذ يةردعن حعققان مةهسذالتتعن ظذنعث
تأتتعن بعرعنع بئرعدذ .ظةضةر ظذ يةردة يةر ظعضعسعنعث ،حعققان مةهسذالتنعث
مةلذم بعر قعسمعنع ظأزع ظئلعش شةرتع بعلةن يعرعنع زعراظةت تئرعش ظىحىن
باشقعالرغا بئرعدعغان ظأرص ـ ظادةت بولمعسا ،بذ يةرنع ظئلعؤئلعص ظذنعثغا
زعراظةت تئرعغان ظادةم ظذ يةرنع ناهةق ظئلعؤالغان ظادةم هئسابلعنعدذ .شذنعث
ظىحىن يةردعن حعققان مةهسذالت ظذنعثغا تةؤة بولعدذ ؤة ظذنعث يةرضة زعراظةت
تئرعش ظارقعلعق ظذنع ظذصذراتقانلعقع ظىحىن يةر ظعضعسعضة بةدةل تألةص
بئرعشع الزعم.
يئغعص ظئيتعشقا توغرا كةلسة :ظةضةر ظعضعسعنعث رذخسعتعسعز
تئرعؤئلعنغان يةر ،ظعضعسع تةرعصعدعن زعراظةت تئرعش ظىحىن تةييارالنغان
يةر بولسا ،بذ هالدا (ظةضةر ظذ يةردة يةر ظعضعسعنعث ،حعققان مةهسذالتنعث
مةلذم بعر قعسمعنع ظأزع ظئلعش شةرتع بعلةن يعرعنع زعراظةت تئرعش ظىحىن
باشقعالرغا بئرعدعغان ظأرص ـ ظادةت بولسا) ،ظعش شذ ظأرص ـ ظادةت بويعحة
هةل قعلعنعدذ .ظةضةر ظذ يةر زعراظةت ظىحىن ظةمةس ظعجارعضة قويذش ظىحىن
تةييارالنغان يةر بولسا ،ظذ يةردعن حعققان مةهسذالت ظذ يةرنع تئرعغان ظادةمضة
تةؤة بولعدذ ؤة ظذ ظادةم يةرنعث ظعضعسعضة شذ يةرضة ظوخشاش يةرلةرضة نةححة
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صذل ظعجارة بئرعلعدعغان بولسا ،يةرنعث ظعجارعسع ظىحىن شذ صذلنع بئرعدذ.
ظةضةر ظذ ظادةم يةرنعث ظعجارعسعنع بةرمعسة ،يةرضة زعراظةت تئرعش ظارقعلعق
ظذنع ظذصذراتقانلعقع ظىحىن يةر ظعضعسعضة بةدةل تألةيدذ .ظةضةر ظذ يةر ؤةقصة
يةر بولغان ،بذنع بعر تةرةص قعلعش ظذ يةردة بعر ظأرص ـ ظادةت بولغان ؤة
ظعشنع ظذ ظأرص ـ ظادةت بويعحة بعر تةرةص قعلعش ؤةقصعضة صايدعلعق بولغان
بولسا ،بذ هالدا ظعش شذ ظأرص ـ ظادةت بويعحة بعر تةرةص قعلعنعدذ .ظةضةر
ظعشنع ظذ ظأرص ـ ظادةت بويعحة بعر تةرةص قعلعش ؤةقصعضة صايدعلعق بولمعغان
بولسا ،ظذ ظادةم ؤةقصة يعرعضة قارايدعغانالرغا شذ يةرضة ظوخشاش يةرلةرضة
نةححة صذل ظعجارة بئرعلعدعغان بولسا ،ؤةقصة يةرنعث ظعجارعسع ظىحىن شذ
صذلنع بئرعدذ .حىنكع ظالعمالر ؤةقصة توغرعسعدا« :ؤةقصعضة ظةث صايدعلعق
(((
هأكىم بعلةن هأكىم بئرعلعدذ» دةيدذ.
بعر نةرسعنع ،ظذنع ناهةق ظئلعؤالغان ظادةمدعن ناهةق
ظئلعؤئلعشنعث هأكىملعرع

ظةضةر بعر نةرسعنع كئيعن ناهةق ظئلعؤالغان ظادةم ظذ نةرسعنع ،ظذنع
بذرذن ناهةق ظئلعؤالغان ظادةمضة قايتذرذص بةرضةن بولسا ،ظذ نةرسعنع كئيعن
ظئلعؤالغان ظادةم ظذنع تألةص بئرعش مةسظذلعيعتعدعن خاالس بولعدذ .شذنعثدةك
يةنة ظةضةر ظذ نةرسة كئيعن ظذنع ظئلعؤالغان ظادةمنعث قولعدا يىتىص كةتكةن
ؤة ظذ ظادةم ظذنعث صذلعنع ،ظذنع بذرذن ظئلعؤالغان ظادةمضة تألةص بةرضةن
بولسا ،بذ هالدعمذ ظذ نةرسعنع كئيعن ظئلعؤالغان ظادةم ظذنع تألةص بئرعش
مةسظذلعيعتعدعن خاالس بولعدذ .حىنكع ظذ ظادةم ظذ نةرسعنعث ظورنعغا ظذنعث
صذلعنع تألةص بةردع.
ظةضةر بعر نةرسعنع بذرذن ناهةق ظئلعؤالغان ظادةم ظأزعنعث ظذ نةرسعنع،
ظذنع كئيعن ظئلعؤالغان ظادةمدعن ظئلعؤالغانلعقعنع ظعقرار قعلغان بولسا ،بذ
ظعقرار ظذ نةرسعنعث ظعضعسعنعث هةق ـ هوقذقعغا ظاالقعدار ظعشتا ظئتعبارغا
ظئلعنمايدذ .يةنع ظذ نةرسعنعث ظعضعسع ظذ نةرسعنع ،خالعسا بذرذن ظئلعؤالغان
ظادةمضة تألةتتىرعدذ ،خالعسا كئيعن ظئلعؤالغان ظادةمضة تألةتتىرعدذ .ظةضةر ظذ
((( «رةددذلمذهتار» 5 ،ـ توم 125 ،ـ بةت.
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نةرسعنعث ظعضعسع ظذ نةرسعنع ،ظذنع كئيعن ظئلعؤالغان ظادةمضة تألةتتىرسة،
ظذ نةرسعنع بذرذن ظئلعؤالغان ظادةم ظأزعنعث ظذنع ،كئيعن ظئلعؤالغان ظادةمدعن
ظئلعؤالغانلعقعنع ظعقرار قعلغانلعقع ظىحىن ظذنع كئيعن ظئلعؤالغان ظادةم ظذ
نةرسة ظىحىن تألةص بةرضةن صذلنع ظذنع بذرذن ظئلعؤالغان ظادةمدعن ظالعدذ.
ظةضةر ظذ نةرسعنعث ظعضعسع ،ظذنع بذرذن ظئلعؤالغان ظادةمضة تألةتتىرضةن ؤة
ظذ ظادةم ظذنعث ظىحىن تألةص بةرضةن صذلنع ،ظذنع كئيعن ظئلعؤالغان ظادةمضة
تألةتتىرمةكحع بولسا ،ظذ ظادةمنعث ظذنداق قعلعشقا هةققع يوق .حىنكع
ظذ ظادةم ظأزعنعث ظذنةرسعنع ،كئيعن ظئلعؤالغان ظادةمدعن ظئلعؤالغانلعقعنع
ظعقرار قعلدع .ظةضةر ظذ ظادةم بذ ظعقرارنع قعلمعغان بولسا ظعدع ،بذ هالدا
ظذ ظادةمنعث ظذنعث ظىحىن بةرضةن صذلنع ،ظذنع كئيعن ظئلعؤالغان ظادةمضة
تألةتتىرىش هةققع بار بوالتتع.
بعر نةرسعنع ناهةق ظئلعؤالغان ظادةمدعن ظذ نةرسعنع باشقا بعر ظادةم
ظئلعؤالغان ؤة ظذ نةرسعنعث ظعضعسع ظذ نةرسعنعث بعر قعسمعنع ،ظذنع بذرذن
ظئلعؤالغان ظادةمدعن ،قالغان قعسمعنع ظذنع كئيعن ظئلعؤالغان ظادةمدعن
تألةتتىرىشنع خالعسا ،ظذنعث شذنداق قعلعشقعمذ هةققع بار .ظذ نةرسعنعث
ظعضعسع خالعسا ،ظذ نةرسعنع (ظذ ظعككع ظادةمنعث هةر ظعككعسعضة ظةمةس)
ظذالرنعث بعرعضة تألةتتىرعدذ .ظةضةر ظذ نةرسعنعث ظعضعسع ظذ نةرسعنع
تألةتتىرىش ظىحىن ظعككع كعشعنعث بعرعنع تاللعغان ؤة (ظذنعثدعن ظازراق
صذل ظالغان) بولسا ،ظذ ظادةم تاللعغان ظادعمعنع تاشالص قويذص ظذ نةرسعنعث
صذلعنع يةنة بعر ظادةمضة تألةتتىرةلمةيدذ .يةنع ظذ نةرسعنعث ظعضعسع ظذ
نةرسعنع تألةتتىرىش ظىحىن ظعككع كعشعنعث ظعحعدعن تاللعغان ظادعمع (ظذ
نةرسة ظىحىن ظازراق صذل بئرعص بولغاندعن كئيعن) يوقسذز بولذص قالغان،
ياكع تعجارةتتة زعيان تارتعص ظألىص كةتكةن ؤة شذنعث بعلةن ظذ نةرسعنع
قولغا ظئلعش ظعشع يوققا حعققان بولسا ،بذ هالدا نةرسعنعث ظعضعسع بذرذن
تاللعغان ظادعمعنع تاشالص قويذص ظذ نةرسعنعث صذلعنع يةنة بعر ظادةمضة
تألةتتىرةلمةيدذ .بذ هالدا ظذ نةرسعنعث ظعضعسع ظذنعث صذلعنع يةنة بعر
ظادةمضة تألةتتىرعدذ ،دئضةن قاراشمذ بار< .ظةلفةتةؤا ظةلهعندعية> دئضةن
ظةسةرنعث ظاصتورع <ظةلمذهعت> دئضةن ظةسةردعن بذ سأزنع نةقلة قعلغان:
ظعمام ظةبذهةنعفة ؤة ظعمام مذهةممةد (اهلل تةظاال ظذالرغا رةهمةت قعلسذن!)
نعث كأز قاراشلعرعدا :ظةضةر ظذ نةرسعنعث ظعضعسع ظذ نةرسعنع تألةتتىرىش
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ظىحىن ظعككع كعشعنعث بعرعنع تاللعغان بولسا ،ظذنعث صذلعنع تاللعغان
ظادعمعنع تاشالص قويذص يةنة بعر ظادةمضة تألةتتىرةلمةيدذ .ظعمام ظةبذيىسىف
(اهلل تاظاال ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!)« :بذ ظةضةر ظذ نةرسعنعث ظعضعسع،
تاللعغان ظادةمدعن ظذنعث ظىحىن ظازراق بولسعمذ بعر نةرسة ظالمعغان بولسا،
ظةهؤال شذنداق بولعدذ» دئدع .ظعمام ظةبذيىسىفنعث بذ سأزعدعن ظةضةر ظذ
نةرسعنعث ظعضعسع تاللعغان ظادةمدعن ظذ نةرسة ظىحىن ظازراق صذل ظئلعص
بولغان بولسا ،هةنةفعي مةزهةصعدعكع ظعمامالرنعث بعرلعككة كةلضةن قارعشع
بويعحة :ظذ نةرسعنعث ظعضعسعنعث يةنة بعر ظادةمدعن ظذ نةرسعنع تألةتتىرىش
(((
هوقذقعنعث يوقلذقعنع كأرىؤاالاليمعز.
ظةضةر بعر كعشع بعر نةرسعنع ناهةق ظئلعؤالغان ظادةمدعن ظذ نةرسعنع
ظذنعث ظعضعسعضة قايتذرذص بئرعش ظىحىن ظالغان ،لئكعن ظذ كعشع ظذنعث
ظعضعسعنع تاصالمعغان بولسا ،بذ هالدا ظذ كعشع بعر نةرسعنع ناهةق ظئلعؤالغان
ظادةمدعن ظذ نةرسعنع ناهةق ظئلعؤالغان ظادةم هئسابلعنعدذ .ظةضةر ظذ كعشع
ظذ نةرسعنع ،ظذنع بذرذن ظئلعؤلغان ظادةمضة قايتذرذص بةرسة ،ظذ كعشع بعر
نةرسعنع ناهةق ظئلعؤالغان ظادةمدعن ظذ نةرسعنع ناهةق ظئلعؤالغان ظادةم
هئسابلعنعشتعن حعقعص كئتعدذ.
ناهةق ظئلعؤئلعنغان نةرسعدعن كةلضةن صايدعالرنعث هأكمع
هةنةفعي مةزهةصعدعكعلةرنعث كأز قارعشعدا :ظىح خعل نةرسعدعن باشقا
بعر نةرسعنع ناهةق ظئلعؤالغان ظادةم ،ظذ نةرسعدعن كةلضةن صايدعالر ظىحىن
ظذ نةرسعنعث ظعضعسعضة بةدةل تألعمةيدذ .ظذ ظادةم ظذ نةرسعدعن كةلضةن
صايدعالرنع مةيلع ظأزع تولذق ظالسذن ،مةيلع بذزذؤاتسذن ،ظذ صايدعالر ظىحىن
هئحقانداق نةرسة تألعمةيدذ((( .ظةمما ظذ ظىح خعل نةرسعدة كئيعنكع دةؤعردة
كةلضةن ظالعمالرنعث كأز قارعشع بويعحة :ظذ نةرسعلةرنعث بعرعنع ظئلعؤالغان
ظادةم ظذ نةرسعضة ظوخشاش نةرسعنعث صذلعنع بئرعدذ .ظذ ظىح خعل نةرسة
بولسا ،ؤةقصة قعلعنغان نةرسة ،ظعجارعضة قويذش ظىحىن تةييارالنغان نةرسة
((( «رةددذلمذهتار» 5 ،ـ توم 126 ،ـ بةت.
((( مةسعلةن :بعر ظادةم بعر كعشعنعث كالعسعنع ظئلعؤالغان ؤة ظذنعث سىتىنع سئغعص ظعحكةن بولسا ،ظذ ظادةم ظذنعث سئغعص ظعحكةن سىتع
ظىحىن كالعنعث ظعضعسعضة بعر نةرسة بةرمةيدذ .حىنكع سىت ظئلعؤئلعنغان نةرسعنعث ظأزع ظةمةس ظذنعثدعن كةلضةن صايدعدذر .ت.
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ؤة يئتعم بالعالرنعث نةرسة ـ كئرةكلعرع قاتارلعقالردذر .ظةمما ظعمام شافعظعي
(اهلل تاظاال ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!)« :مةيلع ظذ ظىح خعل نةرسة بولسذن،
مةيلع باشقا نةرسعلةر بولسذن ،ناهةق ظئلعؤئلعنغان هةر قانداق نةرسعدعن
كةلضةن صايدعالرنع ،ظذ نةرسعنع ناهةق ظئلعؤالغان ظادةم تألةص بئرعدذ .يةنع
ظذنعثدعن كةلضةن صايدا ظىحىن بةدةل تألةيدذ» دةيدذ.
هةنةفعي مةزهةصعدعكعلةرنعث :ناهةق ظئلعؤئلعنغان نةرسعدعن كةلضةن
صايدعالر ظىحىن بعر نةرسة تألةص بئرعلمةيدذ ،دئضةن كأز قارعشعنعث دةلعل ـ
صاكعتع بولسا ،صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث« :بعر نةرسعدعن صايدعلعنعش ظذ
نةرسعنع ظأز مةسظذلعيعتعضة ظئلعشنعث بةدعلعضة بولعدذ» دئضةن سأزعدذر.
ناهةق ظئلعؤئلعنغان نةرسعضة ،ظذنع ناهةق ظئلعؤالغان ظادةم مةسظذلدذر.
شذثا ظذ نةرسعدعن كةلضةن صايدا ،ظذ ظادةمضة تةؤة بولعدذ( .يةنع صايدا ظىحىن
ظذ نةرسعنعث ظعضعسعضة بعر نةرسة تألةص بةرمةيدذ) .ظذالرنعث دةلعل ـ
صاكعتع يةنة صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث« :قولغا ظالغان نةرسعنع هةتتا
ظعضعسعضة ساق  -ساالمةت قايتذرغانغا قةدةر ،ظذنع ساق ـ ساالمةت ساقالش
شذ كعشعنعث مةجبذرعيتعدذر» دئضةن سأزعدذر .يةنع بعر نةرسعنع ناهةق
ظئلعؤالغان ظادةمضة ،صةقةت ظالغان نةرسعنع قايتذرذص بئرعش الزعم .بعر
نةرسعنع ناهةق ظئلعؤالغان ظادةم ،ظذ نةرسعنعث صايدعلعرعنع ظةمةس صةقةت
ظذ نةرسعنعث ظأزعنع ظئلعؤالدع .ظذ صايدعالر بولسا كئيعن ظاستا ـ ظاستا صةيدا
بولدع.
ظةضةر بعر يئتعم بالعنعث ظذرذغ ـ تذغقانلعرع ظذ بالعنع هاكعمنعث
رذخسعتعسعز ؤة ظعش ـ هةققع بةرمةستعن خعلمذ ـ خعل ظعشالردا ظعشلةتكةن ؤة
بالعنعث ظذرذغ ـ تذغقانلعرعنعث ظذنعثغا بةرضةن كعيعم ـ كعحةك ؤة تاماقالرنعث
صذلع ظذنعث تىثتىشلعرع ظعشلةص تاصقان ظعش ـ هةققعضة باراؤةر كةلمةيدعغان
بولسا ،ظذ باال باالغةتكة يةتكةندعن كئيعن ظذرذغ ـ تذغقانلعرعدعن ظأزعنعث
تةثتىشع ظعشلةص تاصقان ظعش ـ هةققعنعث معقداردا ظعش ـ هةق بئرعشنع
تةلةص قعالاليدذ.
ظعجارعضة قويذش ظىحىن تةييارالنغان نةرسعدعن ،ظذ نةرسة مةيلع ظأي
بولسذن ،مةيلع باشقا بعر نةرسة بولسذن ،ظعضعسع ظعجارعضة قويذش مةقسعتعدة
ياساتتذرغان ،ياكع سئتعص ظالغان ياكع بعر نةرسعنع (ياساتتذرغان ياكع
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سئتعص ظالغان ؤاقتعدا ظذ مةقسةت بولمعسعمذ لئكعن) ظذنع ظارقعمذ ـ ظارقا
ظىح يعل ظعجارعضة قويغان نةرسعلةر مةقسةت قعلعنعدذ.
ظةضةر مةزكذر ظىح خعل نةرسعلةردعن بعرعنع ناهةق ظئلعؤالغان ظادةم ظذ
نةرسعنع ظعجارعضة قويغان بولسا ،ظذنع ظعجارعضة ظالغان كعشع ظذ ظادةمضة
ظذ نةرسعضة ظوخشايدعغان نةرسعنعث ظعجارعسعنع ظةمةس ظعجارعدة صىتىشكةن
صذلنعال بئرعدذ .حىنكع ظذنع ناهةق ظئلعؤالغان ظادةم ظعجارعدة شذنعثغا
صىتىشتع .ظذ نةرسعنع ناهةق ظئلعؤالغان ظادةمنعث ظذنعث ظعضعسعضة ظذ
نةرسعضة ظوخشايدعغان نةرسعنعث ظعجارعسعنع ظةمةس ظعجارة صذلعنعث ظأزعنع
بئرعشع الزعم .ظةضةر ظذ نةرسعنع ناهةق ظئلعؤالغان ظادةم ظذنع ،ظذنعثغا
ظوخشايدعغان نةرسعنعث ظعجارعسعدعن تأؤةن باهادا ظعجارعضة قويغان
بولسعمذ ،ظذ ظادةم ظذ نةرسعنعث ظعضعسعضة صةقةت ظعجارة صذلعنع قايتذرذص
بةرسة بولعدذ .بذ ،بذرذنقع دةؤعردة ظأتكةن ظعمامالرنعث سأزلعرعدعن حعققان
مةنادذر .ظةمما كئيعنكع دةؤعردة كةلضةن ظعمامالرنعث كأز قارعشع بويعحة :ظذ
نةرسعلةرنعث بعرعنع ظئلعؤئلعص ظذنع ظعجارعضة قويغان ظادةم ،ظذ نةرسعنع
ظذنعثغا ظوخشايدعغان نةرسعنعث ظعجارعسعدعن تأؤةن باهادا ظعجارعضة
قويغان بولسعمذ ،ظذ نةرسعنعث ظعضعسعضة ظذنعثغا ظوخشايدعغان نةرسعنعث
ظعجارعسعنعث معقداردا صذل تألةص بئرعدذ .ظةضةر ظذ ظادةم ظذ نةرسنع ،ظذنعثغا
ظوخشايدعغان نةرسعنعث ظعجارعسعدعن يذقعرع باهادا ظعجارعضة قويغان بولسا،
بذ هالدعمذ ظذ نةرسعنعث ظعضعسعضة ظارتذقعنعمذ قوشذص بئرعدذ .حىنكع
ظارتذقعمذ ظذ ظادةمضة هاالل ظةمةستذر.
ظةضةر بعر نةرسعنع ناهةق ظئلعؤالغان ظادةم قعلغان ظعشعغا صذشايمان
قعلغان ؤة (نةرسعنع قايتذرذص بئرعش ظىحىن ظذنعث ظعضعسعنع ظعزلعضةن،
لئكعن) ظذنع تاصالمعغان بولسا ،ظذ نةرسعنع تاكع ظذنعث ظعضعسعنع تئصعشتعن
ظىمىدع ظىزىلضةنضة قةدةر قئشعدا ساقاليدذ .ظذنعث ظعضعسعنع تئصعشتعن
ظىمىدع ظىزىلضةندعن كئيعن ظذنع ،ظةضةر ظعضعسع قايتعص كةلسة ؤة ظذنع
سةدعقة قعلعؤاتقانلعقعغا رازع بولمعسا ،ظذنع تألةص بئرعش شةرتع بعلةن
(صئقعرالرغا) سةدعقة قعلعؤعتعدذ.
ظةضةر بعر نةرسعنع ناهةق ظئلعؤالغان ظادةم ظذ نةرسعنع يىشىرىص قويغان
ؤة ظذنعث ظعضعسعضة ظذنعث صذلعنع تألةص بةرضةن بولسا ،ظذ نةرسة هةنةفعي
مةزهةصعدعكعلةرنعث كأز قارعشع بويعحة :ظذ ظادةمنعث مىلكع هئسابلعنعدذ.
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ظةمما ظعمام شافعظعينعث كأز قارعشع بويعحة :ظذ نةرسة ظذ ظادةمنعث مىلكع
هئسابالنمايدذ .حىنكع بعر نةرسعنع ناهةق ظئلعؤئلعش ضذناهتذر .بعر
نةرسعنع ضذناه يول بعلةن قولغا كعرضىزىش ،ظذ نةرسعنعث ظذ ظادةمنعث
مىلكع بولذشعغا سةؤةبحع بواللمايدذ .هةنةفعي مةزهةصعدعكعلةرنعث دةلعل
ـ صاكعتع بولسا ،ظذ ظادةم ناهةق ظئلعؤالغان نةرسة ظىحىن ظذنعث ظعضعسعضة
بةرضةن صذلنعث هةممعسع ظذ ظادةمنعث ظأزعنعث صذلع ،ظذ ظادةم ظذ صذلنع ظذ
نةرسعنعث بةدعلعضة بةرضةن بولغاحقا ،ظذ نةرسة ظذ ظادةمنعث ظعضعدارحعلعقعغا
ظأتعدذ .شذنعث بعلةن ظذ نةرسة ظذ ظادةمضة كئلعدعغان زعياننعث ظالدعنع
ظئلعش يىزىسعدعن ظذ ظادةمنعث مىلكع هئسابلعنعدذ((( .ظذ ظادةم ظذ نةرسعضة،
ظذنع ظئلعؤالغان ؤاقتعدعن تارتعص ظعضة بولغان بولعدذ.
بعر نةرسعنع ناهةق ظئلعؤالغان ظادةمنعث ظذ نةرسعضة بولغان
ظعضعدارحعلعقع يئرعم ظعضعدارحعلعقتذر .شذثا ظةضةر بعر نةرسعنع ناهةق
ظئلعؤالغان ظادةم ،ظذ نةرسعنع تألةص بئرعش ظارقعلعق ظذنعثغا ظعضة بولغان
ؤاقعتتا ،ظذ نةرسعنعث بالعسعغا ياكع سىتىضة ،ياكع مئؤعلعرعضة ظوخشاش ظذ
نةرسعضة تةؤة ظةمما ظذنعثدعن ظايرعلعص تذرذدعغان نةرسعلةر ظذ ظادةمضة
تاصشذرذلمايدذ .ظةمما ناهةق ظئلعؤئلعنغان نةرسعنعث حعرايلعقعغا ياكع
سئمعزلعكعضة ظوخشاش ظذ نةرسعدعن ظايرعلعص ظةمةس بذنعث بعلةن بعللة
تذرذدعغان نةرسعلةر ظذنع ظئلعؤالغان ظادةمضة تاصشذرذلعدذ.
ناهةق ظئلعؤئلعنغان نةرسعضة تةؤة بعر نةرسعنعث بار ،ياكع يوقلذقع
هةققعدة ظذ نةرسعنع ظئلعؤالغان ظادةمنعث قةسةم قعلعص تذرذص قعلغان سأزع
ظئتعبارغا ظئلعنعدذ .حىنكع ظذ ظادةم ظذ نةرسعضة تةؤة بعر نةرسعنعث بارلعقعغا
ظعنكار قعلعدعغان ظادةمدذر.
بعز يذقعرعدا بايان قعلعص ظأتكىنعمعزدةك ناهةق ظئلعؤئلعنغان نةرسعضة
كئيعن قوشذلغان نةرسعلةر مةيلع ظذالر هايؤاننعث بالعلعرعغا ياكع سىتىضة،
ياكع مئؤعلةرضة ظوخشاش ظذ نةرسعضة تةؤة ظةمما ظذنعثدعن ظايرعلعص تذرذدعغان
نةرسعلةر بولسذن ،مةيلع ظذالر حعرايلعققا ياكع سئمعزلعككة ظوخشاش ظذ
نةرسعدعن ظايرعلعص ظةمةس بذنعث بعلةن بعللة تذرذدعغان نةرسعلةر بولسذن،
ظذالر ظذ نةرسعنع ظئلعؤالغان ظادةمنعث قولعدا ظامانةت سىصىتعدة تذرعدذ.
((( يةنع ظذ ظادةم ظذ نةرسة ظىحىن ظذنعث ظعضعسعضة صذل بةردع .شذنداق تذرذص ظذ نةرسة ظذنعث مىلكع هئسابالنمعسا ،ظذ ظادةم زعيان
تارتقان هئسابلعنعدذ .بذ زعياننعث ظالدعنع ظئلعش يىزىسعدعن ظذ نةرسة ظذنعث مىلكع هئسابلعنعدذ .ت.
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شذثا ظذ ظادةمضة كئيعن قوشذلغان نةرسعلةرنع تألةص بئرعش الزعم ظةمةس.
لئكعن ظذ نةرسعنع ناهةق ظئلعؤالغان ظادةم ،ظةضةر ظذ نةرسعنعث ظعضعسع
ظذنعثغا كئيعن قوشذلغان نةرسعلةرنع تةلةص قعلعص كةلضةن ؤاقتعدا ،ظذنع ظذ
نةرسعلةرنع ظئلعص كئتعشتعن حةكلعضةن ياكع ظذ نةرسعلةرضة قةستةن زعيان
(((
سالغان بولسا ،بذ هالدا ظذ ظادةم ظذ نةرسعلةرنع تألةص بئرعدذ.
بعر نةرسعنع ناهةق ظئلعؤئلعشقا ظاالقعدار خعلمذ ـ خعل مةسعلعلةر
● بعر ظادةم هةرة ظأتنة ظئلعص تذرغان( ،ظعشلعتعش جةريانعدا) ظذ هةرة
ظأزىلىص كةتكةن ،ظاندعن ظذ ظادةم ظذنع ظعضعسعنعث رذخسعتعسعز ظذالتتذرغان
بولسا ،ظذ هةرعنعث ظعضعسعنعث ظذ هةرعدعكع هةققع تأضةيدذ .حىنكع ظذنع
ظأتنعضة ظئلعص تذرغان ظادةم (ظذنعث ظعضعسعنعث رذخسعتعسعز) ظذنعث ظىستعدة
ظعش ظئلعص باردع( .يةنع ظذنع ظذالتتذردع) .شذثا ظذنع ظأتنعضة ظئلعص تذرغان
ظادةمنعث هةرعنعث ظعضعسعضة ظذنعث سذنذق هالعتعدعكع باهاسع بويعحة صذل
بئرعشع الزعم .حىنكع هةرة ظعشلعتعص تذرذؤاتقان جةريانعدا ظأزىلىص كةتتع.
شذنعث ظىحىن ظذ ظادةمنعث ظىستعضة هةرعنع صىتىنلةي تألةص بئرعش الزعم
بولمايدذ.
● ظةضةر ياغاحنع ناهةق ظئلعؤالغان ظادةم ظذنع ظعشلةتكعلع بولمايدعغان
دةرعجعدة صارحعلعؤاتقان بولسعمذ ،ظذ ظادةم ظذ ياغاحقا ظعضة بواللمايدذ .ظةضةر
ظذ ظادةم ظذ ياغاحنع بعر كعشعضة سوؤغا قعلغان ،ظاندعن ظذ كعشع ظذ ياغاحنع
صارحعلعؤاتقان بولسا ،بذ هالدا ياغاحنعث ظعضعسع ظذ كعشعضة ياغاحنع
تألعتعدذ.
● بعر نةرسعنع ناهةق ظئلعؤالغان ظادةم ،ظذ نةرسعنع ظعجارعضة قويغان،
ظاندعن ظذنعث ظعجارعسعنع ظذ نةرسعنعث ظعضعسعضة بةرضةن ؤة (نةرسعنعث
ظعضعسع ظعجارعنع ظالغان) بولسا ،بذ هالدا ظذ ظادةمنعث ظذ نةرسعنع ظعجارعضة
قويذشع توغرا ظعش قعلغانلعق هئسابلعنعدذ .حىنكع ظذ نةرسعنعث ظعضعسعنعث
ظذ ظادةم بةرضةن ظعجارة صذلنع ظئلعشع ظذ ظادةمنعث ظذ نةرسعنع ظعجارعضة
قويذشقا بةرضةن رذخسعتعدذر.
((( «رةددذلمذهتار» 5 ،ـ توم 126 ،ـ بةت.
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● بعر ناهةق ظئلعؤالغان كعيعمنع بويعغان ياكع ناهةق ظئلعؤالغان
تالقاننع توث ياغ بعلةن ظارعالشتذرغان بولسا ،ظذ نةرسعنعث ظعضعسع خالعسا
كعيعم ظىحىن بذرذنقع ظاق هالعتعدعكع باهاسع بويعحة صذل ظالعدذ ؤة تالقان
ظىحىنمذ ظذنعث بذرذنقع هالعتعدعكع باهاسع بويعحة صذل ظالعدذ .ظةضةر خالعسا
بويالغان كعيعمنع ياكع تذث ياغ بعلةن ظارعالشتذرذلغان تالقاننع قايتذرذص
ظئلعص رةثنعث ؤة ياغنعث صذلعنع تألةص بئرعدذ.
● رذخسةت بئرعش سالغان زعياننع تولذقلعيالمايدذ .يةنع بعر ظادةم
بعر كعشعنعث نةرسعسعضة قةستةن زعيان سالغان ،ظاندعن ظذ نةرسعنعث
ظعضعسع :مةن ظذنعثغا شذنداق قعلعشقا رذخسةت قعلغان ،ياكع مةن بذنعثغا
رازع دئضةن بولسعمذ ،ظذ نةرسعضة زعيان سالغان ظادةم ظذ نةرسعنع تألةص
بئرعشتعن خاالس بولذص كةتمةيدذ .بذنعثدعن ظعمام هةمةؤعي بايان قعلغان
تأؤةندعكع مةسعلة ظعستعسنادذر :ظةضةر حىشىص قالغان نةرسعنع تئصعؤالغان
ظادةم ظذ نةرسعنع سةدعقة قعلعؤاتقان ،ظاندعن ظذ نةرسعنعث ظعضعسع كئلعص ظذ
ظادةمنعث ظذ نةرسعنع سةدعقة قعلعؤاتقانلعقعغا رذخسةت قعلغان بولسا( ،بذ
هالدا ظذ نةرسعنع سةدعقة قعلغان ظادةم ظذ نةرسعنع تألةص بئرعشتعن خاالس
بولذص كئتعدذ) .حىنكع ظذ نةرسعنعث ظعضعسعنعث كئلعص كئيعن ظذ ظادةمضة
رذخسةت بئرعشع خذددع ظذنعثغا ظعشنعث بئشعدعال رذخسةت بةرضةنلعكعنعث
ظورنعدعدذر .بذ هالدا ظذ ظادةمضة رذخسةت ظذ نةرسعنعث ظعضعسع تةرعصعدعن
ظةمةس شةرعظةت تةرعصعدعن كةلضةن هئسابلعنعدذ .شذنعث ظىحىن ظذ نةرسعنعث
ظعضعسعنعث بةرضةن رذخسعتعنعث توغرا بولذشع ظىحىن ظذ نةرسعنعث ،سةدعقة
قعلعنغان صئقعرنعث قولعدا بولذشع شةرت ظةمةس .ظةمما بعر نةرسعنع ،ظذنعث
ظعضعسعنعث رذخسعتعسعز ساتقان ظادةمنعث هأكمع (بعر نةرسعنع تئصعؤالغان
ظادةمنعث ظذ نةرسعنع ،ظذنعث ظعضعسعنعث رذخسعتعسعز سةدعقة قعلغان
ظادةمنعث هأكمعضة ظوخشعمايدذ .يةنع بعر نةرسعنع ،ظذنعث ظعضعسعنعث
رذخسعتعسعز ساتقان ظادةمضة ظذ نةرسعنعث ظعضعسعنعث بةرضةن رذخسعتعنعث
توغرا بولذشع ظىحىن ظذ نةرسعنعث ،ظذنع سئتعص ظالغان ظادةمنعث قولعدا
بولذشع شةرتتذر) .ظةضةر معراسخورالرنعث بعرع باشقا معراسخورالر يوق
ؤاقتعدا ،مئيت قالدذرذص كةتكةن مال ـ مىلىكتعن حعقعرعص زعياصةت بةرضةن،
ظاندعن باشقا معراسخورالر كئلعص بذرذن ظذنعث قعلمعشعغا رذخسةت قعلغان
كئيعن زعياصةتكة كةتكةن حعقعمنع ظذنعثغا تألةتتىرمةكحع بولسا ،ظذالرنعث
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شذنداق قعلعش هةققع بار .حىنكع (معراسخورالرنعث بعرعنعث زعياصةت بئرعش
ظارقعلعق باشقا معراسخورالرغا سالغان) زعيعنع هةتتا رذخسةتنعث كئلعص
ظذ زعياننع تولذقلعشعغا قاراص تذرمايدذ .لئكعن ظاصتذر((( <ظةلظذمادعية>
دئضةن ظةسةرنعث ظاصتورعنعث :رذخسةت بئرعش ظارقعلعق (كةلضةن زعياننع)
تولذقلعيااليدذ ،دئضةنلعكعنع نةقلة قعلدع .بذ سأزضة ظاساسةن :رذخسةت
بئرعش سالغان زعياننع تولذقلعيااليدذ .حىنكع بعر نةرسعضة زعيان سئلعشمذ
قعلعقالرنعث قاتارعدعندذر< .جامعظذلصذسذلةين> دئضةن كعتابنعث ظاصتورع
مذنداق دئدع« :بعر قةرزدار قةزر صذلنع بعر ظادةمدعن قةرز ظعضعسعضة
ظةؤةتكةن ،ظاندعن ظذ ظادةم قةرز ظعضعسعنعث قئشعغا كئلعص قةرزدارنعث صذلنع
ظةؤةتكةنلعكعنع خةؤةر بةرضةن ،قةرز ظعضعسع (ظذ ظادةمنعث قةرز صذلنع ظئلعص
كةلضةنلعكعضة) رازع بولغان ؤة ظذ ظادةمضة :ماثا بذ صذلغا بعر نةرسة سئتعص
ظالغعن ،دئضةن ظاندعن ظذ صذل ظذ ظادةمنعث قولعدا يىتىص كةتكةن بولسا ،بذ
هالدا بعر قعسعم ظعمامالر :يىتىص كةتكةن ظذ صذل قةرزدارغا هئساب بولعدذ،
دئدع .يةنة بعر قعسعم ظعمامالر :ظذ صذل قةرز ظعضعسعضة هئساب بولعدذ،
دئدع .بذ ظعككع قاراشنعث ظعحعدة ظاخعرقع ظعمامالرنعث قارعشع توغرعدذر.
حىنكع قةرز ظعضعسعنعث ظذ ظادةمنعث قةرز صذلنع ظئلعص كةلضةنلعكعضة كئيعن
بولسعمذ رازع بولغانلعقع ،ظذنعث ظذ ظادةمنعث قةرز صذلنع ظئلعص كئلعشعضة
باشتا رازع بولغانلعقعنعث ظورنعدعدذر ».بذ هةقتة يىرضىزىلضةن بذ تةهلعل
رذخسةت بئرعش ظارقعلعق (كةلضةن زعياننع) تولذقلعيااليدذ ،دئضةن قاراشنعث
توغرا ظعكةنلعكعنع كأرسعتعص بئرعدذ .ظةمعلعيةتتعمذ بذ قاراش توغرعدذر.
● بعر ظادةم شةهةردة حعققان ظوتنع ظأحىرىش ظىحىن ظوت حعققان ظأينعث
قوشنعسعنعث تئمعغا حعققان شذنعث بعلةن ظذ تامنعث بعر قعسمع يئقعلعص
كةتكةن بولسا ،ظذ ظادةمضة ظذ تامنع تألةص بئرعش الزعم ظةمةس .حىنكع
ظوت (ظأحىرىلمعسة) هةممة ظادةمضة زعيان سالعدذ .شذثا ظذنع ظأحىرىشىش
هةممة ظادةمنعث مةسظذلعيعتعدذر .ظةضةر ظذ ظادةم ،تامنعث ظعضعسع ياكع
باشلعق ظوت ظذ تامنعث ظعضعسعنعث ظأيعضة تذتذشذص كةتمعسذن ،دةص ظذ
ظادةمنع تامنع يئقعشقا بذيرذشتعن ظعلضعرع تامنع يعققان بولسا ،بذ هالدا
ظذ ظادةم ظذ تامنع تألةص بئرعدذ .لئكعن ظذ ظادةم ضذناهكار بولمايدذ .بذ
هالدا ظذ ظادةمنعث ظةهؤالع خذددع قئشعدعكع هةمراهسعدا يةيدعغان نةرسعلةر
((( بذنعثدعن <رةددذلمذهتار> دئضةن كعتابنعث ظاصتورع كأزدة تذتذلعشع مذمكعن .ت.
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بار حألدة ظاح قالغان ظادةمنعث ظةهؤالعغا ظوخشاش .قئشعدعكع هةمراهسعدا
يةيدعغان نةرسعلةر بار حألدة ظاح قالغان ظادةم ،ظةضةر (هةمراهسع ظذنعثغا
ظأز ظعختعيارلعقع بعلةن يةيدعغان نةرسعلةردعن بةرمعسة) ،ظذ ظذ نةرسعلةرنع
ظذنعثدعن مةجبذرعي ظئلعص يةص كئيعن ظذنعثغا ظذ نةرسعنع تألةص بةرسة
ضذناهكار بولمايدذ .يذقعرعدا بايان قعلعنغان< :ياكع باشلعق ظوت ظذ تامنعث
ظعضعسعنعث ظأيعضة تذتذشذص كةتمعسذن ،دةص ظذ ظادةمنع تامنع يئقعشقا
بذيرذشتعن ظعلضعرع> دئضةن سأزدعن ظةضةر ظذ ظادةم تامنع باشلعقنعث بذيرذقع
بعلةن يعققان بولسا ،ظذ ظادةمضة تامنع تألةص بئرعش الزعم ظةمةسلعكع ظئنعق
حعقعدذ .حىنكع باشلعقنعث هأكىمرانلعقع هةممة ظادةمضة ظومذمعيدذر .ظذنعث
بعر ظادةمضة قعلغان بذيرذقع( ،ظةضةر ظذ ظادةم ظذ بذيرذقنع ظعجرا قعلعش
جةريانعدا بعرةر كعشعضة زعيان سئلعص سالسا) ،ظذ زعياننعث مةسظذلعيعتعنع
ظذ ظادةمدعن كأتىرؤئتعشقا ظةرزعدذ.
● ظذرذش قعلعشتعن باشقا ظعش ظىحىن بعر ظادةمنعث ظأيعضة رذخسةتسعز
كعرعش توغرا ظةمةس .ظةمما دىشمةن بعلةن ظذرذش قعلعش ظىحىن بعر ظادةمنعث
ظأيعضة رذخسةتسعز كعرعش توغرعدذر .مةسعلةن :بعر ظادةم ظأيعدعن دىشمةننع
ظئنعق كأرضعلع بولعدعغان ظعش بولسا ،مذجاهعدالرنعث ظذ ظأيدة تذرذص دىشمةن
بعلةن ظذرذش قعلعشعش ظىحىن ظذ ظأيضة ظذنعث ظعضعسعنعث رذخسعتعسعز
كعرعشعضة بولعدذ .اهلل تاظاال ظأيضة ظذنعث ظعضعسعنعث رذخسعتعسعز كعرعشكة
بولمايدعغانلعقع هةققعدة مذنداق دئدع» :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(((« ظةمما بعر ظادةم بعر
كعشعنعث زئمعنعدعن ظأتمةكحع ياكع ظذ زئمعنغا كئلعص حىشمةكحع بولسا،
بذ هالدا ظةضةر ظذ زئمعننعث ظةتراصعغا تام سذقاص قويذلغان ،ياكع بعر نةرسة
تذتذص قويذلغان بولسا ،ظذ ظادةمنعث ظذ زئمعندعن ظأتىشع ،ياكع ظذ زئمعنغا
كئلعص حىشىشع توغرا ظةمةس .حىنكع ظذ زئمعننعث ظةتراصعغا تام سوقاص
قويذلغانلعقع ،ياكع بعر نةرسة تذتذص قويذلغانلعقع ظذ يةردعن بعرسعنعث
ظأتىشعضة ياكع ظذ يةرضة كئلعص حىشىشعضة رازع بولمعغانلعقعنعث دةلعل ـ
((( سىرة نذر  27ـ ظايةت.
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صاكعتعدذر .ظةضةر ظذ زئمعننعث ظةتراصعغا تام سوقاص قويذلمعغان ،ياكع بعر نةرسة
تذتذص قويذلمعغان بولسا ،بذ هالدا ظذ ظادةمنعث ظذ زئمعندعن ظأتىشع ،ياكع ظذ
زئمعنغا كئلعص حىشىشع ضذناه ظةمةستذر .بذنعثدا ظئتععبارغا ظئلعنعدعغان
نةرسة كعشعلةرنعث بذ هةقتعكع ظأرص ـ ظادةتلعرعدذر .ظةضةر بعر ظادةمنعث
كعيعمع باشقا بعرسعنعث ظأيعضة حىشىص كةتكةن ،ظذ ظادةم كعيعمعنعث حىشىص
كةتكةنلعكعنع ظذ ظأينعث ظعضعسع بعلعص قالسا ،ظأي ظعضعسعنعث ظذ كعيعمنع
ظئلعؤئلعشعدعن قورققان بولسا ،ظذ ظادةمنعث ظذ ظأيضة ظذنعث ظعضعسعنعث
رذخسعتعسعز كعرعشع توغرعدذر .لئكعن ظذ ظادةمنعث (ظأيضة كعرعشتعن
بذرذن) مةهةللعدعكع ياخشع ظادةملةرضة ظأزعنعث ظذ ظأيضة حىشىص كةتكةن
كعيعمعنع ظئلعش ظىحىن كعرعدعغانلعقعنع بعلدىرىص قويذشع الزعم .ظةضةر ظذ
ظادةم كعيعمعنع ظأي ظعضعسعنعث ظئلعؤئلعشعدعن قورقمعسا ،ظذنعث ظذ ظأيضة
ظأينعث ظعضعسعنعث رذخسعتعسعز كعرعشع توغرا ظةمةس .حىنكع ظذ ظادةمنعث
ظأيضة ظأينعث ظعضعسعنعث رذخسعتعسعز كعرعشعضة هئحقانداق بعر زأرىرعيةت
يوق .شذنعثدةك يةنة ظةضةر بعر ظادةم بعر كعشعنعث كعيعمعنع تعقعؤالغان ؤة
ظذ ظادةم ظأزعنعث قورذسعغا كعرعص كةتكةن بولسا ،كعيعمنعث ظعضعسعنعث
كعيعمنع ظئلعص حعقعش ظىحىن ظذ ظادةمنعث قورذسعغا ظذنعث رذخسعتعسعز
كعرعش هةققع بار .حىنكع كعيعمنعث ظعضعسعنعث ظذ ظادةمنعث قورذسعغا
رذخسةتسعز كعرعشعضة زأرىرعيةت بار .ظةضةر بعر ظادةمضة تةؤة (ظعرعققا ياكع
تذربعغا ظوخشاش) سذ ظأتىش ظئغعزع بعر كعشنعث قورذسعدعن ظأتىدعغان
بولسا ،ظذ ظادةم سذ ظأتىش ظئغعزعنع ظوثشعماقحع بولغاندا ،كعشعلةر قورذنعث
ظعضعسعضة :ياكع سةن ظذ ظئغعزنع ظوثشاش ظىحىن بذ ظادةمنع قورذيعثغا
كعرعشكة يول قذيذسةن ،ياكع ظذنع سةن ظوثشايسةن ،دةيدذ .ظةضةر بعر ظادةم
ظأيعنع ظعجارعضة قويذص ظعجارعكةشكة تاصشذرغان بولسا ،ظأينعث ظعضعسعنعث
ظأينعث رئمعنذت قعلعدعغان يةرلعرع بارمذ ،دةص ظأينعث هال ـ ظةهؤالعغا
قاراش ظىحىن ظأيضة ظعجارعكةش رازع بولمعسعمذ كعرعش هةققع بار .بذ ظعمام
ظةبذيىسىف بعلةن ظعمام مذهةممةدنعث كأز قارعشعدذر .ظةمما ظعمام ظةبذهةنعفة
(اهلل تةظاال ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!) نعث كأز قارعشعدا :ظأينعث ظعضعسعنعث
ظأيضة ظعجارعكةشنعث رازعلعقعنع ظالماي تذرذص كعرعش هةققع يوق.
● بعر ظادةم ظأزع ظىحىن بعر يةرضة قةبرع كألعغان ،ظاندعن ظذ قةبرعضة باشقا
بعرسع كئلعص ظألىك قويذؤالغان بولسا ،قةبرعنع كألعغان ظادةمنعث ظألىكنع
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قةبرعدعن حعقعرؤئتعشع ظىحىن قةبرعنع ظئحعش هةققع بار .شذنعثدةك يةنة
ظذنعث قةبرعنع تأزلىؤئتعص ظذنعث ظىستعضة زعراظةت تئرعشقعمذ هةققع بار.
بذ ظةضةر يةر ظذنعثغا قةبرع كألعغان ظادةمضة تةؤة بولسا ،ظةهؤال شذنداق
بولعدذ .ظةضةر يةر هئحكعمضة تةؤة ظةمةس يةر بولسا ،قةبرع كأالتقان ظادةم
ظذنعثغا ظألىك قويذؤالغان ظادةمدعن قةبرع كأالتقانلعقنعث صذلعنع ظالعدذ.
شذنعثدةك يةنة ظةضةر يةر ؤةقصة قعلعنغان يةر بولسا ،بذ هالدعمذ (قةبرع
كأالتقان ظادةم ظذنعثغا ظألىك قويذؤالغان ظادةمدعن قةبرع كأالتقانلعقنعث
صذلعنع ظالعدذ) .ظةضةر يةر كةثرع بولسا ،ظذ يةرضة باشقا بعرسعنعث ظألىك
قويذؤئلعشع خاتا ظةمةس .حىنكع ظأزعضة ظاتاص قةبرع كأالتقان ظادةم ظأزعنعث
قةيةردة ظألىشعنع بعلمةيدذ.
ظةضةر بعر ظادةم ناماز ظوقذش ظىحىن جةينعمازدةك بعر نةرسعنع بعر يةرضة
سالغان ،ظاندعن ظذ يةرضة بعر كعشع كةلضةن بولسا ،ظةضةر يةرضة بعر نةرسة
سالغان ظادةمنعث يئنعدا ظذنع قعستاص سالمعغذدةك دةرعجعدة بوش يةر بولسا،
بذ هالدا كئيعن كةلضةن ظادةمنعث ظذ يةرضة بعر نةرسة سالغان ظادةمنعث
يئنعغا كئلعص تذرذشع توغرعدذر .ظةضةر ظذنعث يئنعدا بوش يةر بولمعسا،
ظذنعث ظذ يةرضة كئلعص تذرذشع توغرا ظةمةس .قونذش ظىحىن بعر يةرضة كئلعص
حىشكةن ،ظاندعن ظذنعث يئنعغا باشقا بعر كعشع كئلعص حىشكةن ظادةمنعث
هأكمعمذ شذنعثغا ظوخشاش.
● تأؤةندعكع بعر نةححة مةسعلعلةردعن باشقا مةسعلعلةردة بعر ظادةمنعث
باشقا بعر كعشعنعث مال ـ مىلكعدة ،ظذ كعشعنعث رذخسعتعسعز ؤة هوقذقسعز
هالدا تةسةررذص قعلعشع توغرا ظةمةس .ظذ بعر نةححة مةسعلعلةر بولسا
بذالردعن ظعبارةتتذر:
 1ـ كئسةل ياتقان ظادةمنعث بالعسعنعث ،ياكع ظذنعث دادعسعنعث كئسةل
ظادةم ظئهتعياجلعق بولغان نةرسة ـ كئرةكلةرنع سئتعص ظئلعش ظىحىن ظذنعث
مال ـ مىلكعدعن ظذنعث رذخسعتعسعز ظئلعشع توغرعدذر .ظةمما (ظذ صذلغا
كئسةل ظئهتعياجلعق بولغان نةرسة ـ كئرةكلةرنع سئتعص ظئلعش ظىحىن)
ظذنعث (كعلعمعضة ،ياكع هارؤعلعرعغا ظوخشاش) نةرسة ـ كئرةكلعرعنع ظذنعث
رذخسعتعسعز ظئلعشع توغرا ظةمةس .شذنعثدةك يةنة سةصةر ظىستعدة كئسةل
بولذص قالغان ظادةمنعث هةمراهلعرعنعثمذ ،ظذ كئسةل ظئهتعياجلعق بولغان
نةرسة ـ كئرةكلةرنع سئتعص ظئلعش ظىحىن ظذنعث مال ـ مىلكعدعن ظذنعث
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رذخسعتعسعز ظئلعشع توغرعدذر .حىنكع ظذ ظادةمنعث سةصةردعكع هةمراهلعرع
خذددع ظذ ظادةمنعث بالعؤاقعلعرعنعث ظورنعدعدذر.
 2ـ قئشعدا بعر كعشعنعث ظامانعتع بار بعر ظادةم ،ظامانةتكة قويذلغان
مال ـ مىلىكتعن ظذ كعشعنعث ظاتا ـ ظانعسعغا ظذ كعشعنعث رذخسعتعسعز
خعراجةت قعلعص بةرضةن ؤة ظذ ظادةم (بذ هةقتة قازعنعث قارعشعنع ظاالي
دئسة) ،قازعنعث قارعشعنع ظااللمايدعغان يةردة بولغان بولسا ،ظعستعهسانغا
ظاساسةن ظذ ظادةم ظذ كعشعنعث مال ـ مىلكعدعن ظذنعث ظاتا ـ ظانعسعغا
خعراجةت قعلعص بةرضةن مال ـ مىلىكنع ظذ كعشعضة تألةص بةرمةيدذ.
 3ـ بعر ظادةم سةصةر ظىستعدة قازا قعلعص كةتكةن ،ظذنعث هةمراهلعرع
ظذنعث نةرسة ـ كئرةكلعرعنع سئتعص ظذنعث صذلعغا ظذنع يةرلعكعدة قويغان
ؤة ظئشعص قالغان قعسمعنع ظذنعث معراسخورلعرعغا تاصشذرذص بةرضةن ،ياكع
ظذ ظادةم ظايلعنعص كةتكةن ؤة ظذنعث هةمراهلعرع (ظذنع ساقايتعش ظىحىن)
ظذنعث مال ـ مىلكعدعن ظعشلةتكةن بولسا ،ظعستعهسانغا ظاساسةن ظذالر ظذ مال
ـ مىلكعنع ظذ كعشعضة تألةص بةرمةيدذ .ظعمام مذهةممةدنعث ظوقذغذحعلعرعدعن
بعرع ظألىص قالغان ؤاقتعدا ،ظعمام مةهةممةد ظذنع يةرلعكعدة قويذش ظىحىن
ظذنعث كعتابلعرعنع ساتقانلعقع ،باشقعالر ظعمام مذهةممةدكة :ظذ ظوقذغذحع
بذنداق قعلعشقا ؤةسعيةت قعلمعغان ظعدع ،دةص ظعتعراز بعلدىرضةندة ،ظعمام
مذهةممةدنعث اهلل تاظاالنعث» :اهلل (يئتعملةرنعث ظعشلعرعنع) بذزغذحع ؤة
تىزضىحعنع بعلعص تذرعدذ(((« دئضةن ظايعتعنع ظوقذص (ظأزعنعث قعلغان
ظعشعنعث توغرا ظعكةنلعكعنع ظعصادعلعضةنلعكع) رعؤايةت قعلعنعدذ .بعر ظعش
ظىحىن بذنعثغا قعياس قعلعنعص حعقعم قعلعنغان صذلنعث دعيانةت جةهةتتعن
(يةنع اهلل تاظاال بعلةن شذنداق قعلغان ظادةمنعث ظارعسعدعكع هأكىمدة)
تألةنمةسلعكع الزعم .ظةمما هأكىم جةهةتتعن (يةنع دذنيادا خةلق ظالدعدا)
تألعنعدذ .شذنعثدةك يةنة ظةضةر تعجارةت قعلعشقا رذخسةت بئرعلضةن بعر قذلنعث
خوجايعنع يولدا ظألىص قالغان ،ظاندعن ظذ قذل (خوجايعنعنع يةرلعكتة قويذش
ظىحىن خوجايعنع ظذنعثغا تعجارةت قعلعش ظىحىن بةرضةن صذلدعن ظعشلةتكةن)
بولسا ،بذ هالدعمذ ظذ قذلغا ظذ صذلنع تألةص بئرعش الزعم ظةمةس.
ظةضةر بعر مةهةللة خةلقع ،قارايدعغان مذظةييةن ظادعمع يوق بعر
((( سىرة بةقةر  220ـ ظايةتنعث بعر قعسمع.
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مةسحعتكة ظذنعث كعرعمعدعن جةينعمازغا ظوخشاش بعر نةرسعلةر ظالغان
بولسا ،دعيانةت جةهةتتعن ظذالرغا ظذ صذلنع تألةص بئرعش الزعم ظةمةس.
شذنعثدةك يةنة ظةضةر حوث معراسخورالر ،بعرةر كعشعنعث قارعشعغا ؤةسعيةت
قعلعنعص تاصشذرذلمعغان كعحعك معراسخورالرغا (ظذالرنعث معراستعكع
هةسسعلعرعدعن) خةجلةص بةرضةن بولسا ،دعيانةت جةهةتتعن ظذالرغعمذ ظذ
صذلنع تألةص بئرعش الزعم ظةمةس .بعر كعشعضة (ظأزعنعث ظعشلعرعنع بعر
تةرةص قعلعشنع) ؤةسعيةت قعلعص قويذص ظألىص كةتكةن ظادةمنعث ظىستعدعكع
قةرزنع ،ظذ كعشع قازعنعث ؤة ظذ ظادةمنعث معراسخورلعرعنعث خةؤعرعسعز
تألةص قويغان بولسا ،دعيانةت جةهةتتعن ظذ ظادةمضة قةرزضة تألةص قويغان
صذلنع تألةص بئرعش الزعم ظةمةس.
ظةضةر بعر ظادةم ظعحعدة ظذتذن بار ظذحاقنعث ظىستعضة قازان قويذص
قويغان ،ظاندعن بعر كعشع كئلعص ظذتذنغا ظوت ياققان ؤة قازاننعث ظعحعدعكع
نةرسة صعشقان بولسا ،ظعستعهسانغا ظاساسةن ظذتذنغا ظوت ياققان ظادةمضة
قازاندعكع نةرسعنع تألةش الزعم ظةمةس .ظةضةر بعر ظادةم باشقا بعرسعنعث
بذغدعيعنع تارتقان بولسا ،ظذ ظادةمضة ظذ بذغداينع تألةص بئرعش الزعم بولعدذ.
ظةضةر بذغداينعث ظعضعسع بذغداينع تىضمةننعث ظىسكىنعنعث ظعحعضة قويغان
ؤة ظذنع تارتعش ظىحىن تىضمةنضة ظعشةكنع باغلعغان ،ظاندعن بعر كعشع
كئلعص ظعشةكنع هةيدعضةن بولسا ،ظعشةكنع هةيدعضةن كعشع تىضمةندعكع
بذغداينع تألةص بةرمةيدذ.
ظةضةر بعر ظادةم باشقا بعرسعنعث كىصىنع كأتىرضةن شذنعث بعلةن ظذ كىص
سذنذص كةتكةن بولسا ،ظذ ظادةمنعث ظذ كىصنع تألةص بئرعشع الزعم .ظةضةر ظذ
كىصنعث ظعضعسع ظذنع كأتىرضةن ؤة كىص ظذنعث قولعدا تذرذص قعصاش بولذص
كةتكةن ،ظاندعن بعرسع كئلعص ظذنعثغا ياردةملةشكةن شذنعث بعلةن كىص
سذنذص كةتكةن بولسا ،بذ هالدا كئلعص ياردةملةشكةن ظادةمضة ظذ كىصنع تألةص
بئرعش الزعم ظةمةس.
ظةضةر بعر ظادةم باشقا بعرسعنعث ظعشعكعضة يىك ظارتقان شذنعث بعلةن
ظذ ظعشةك ظألىص قالغان بولسا ،ظذ ظادةم ظذ ظعشةكنع تألةص بئرعدذ .ظةضةر ظذ
ظعشةكنعث ظعضعسع ظعشةككة بعر نةرسة ظارتقان ،ظذ نةرسة ظعشةكنعث ظىستعدة
تذرماي حىشىص كةتكةن ،ظاندعن باشقا كعشع كئلعص ظذ نةرسعنع ظعشةكنعث
ظىستعضة ظارتقان ؤة شذنعث بعلةن ظعشةك ظألضةن بولسا ،بذ هالدا ظذ كعشعضة
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ظعشةكنع تألةص بئرعش الزعم ظةمةس.
ظةضةر بعر ظادةم باشقا بعرسعنعث قذربانلعق قعلعش ظىحىن باققان قويعنع،
قذربان هئيت كىنلعرع كئلعشتعن بذرذن بذغذزلعغان بولسا ،ظذ قوي قذربانلعققا
هئساب بولمايدذ .شذنعث ظىحىن ظذ ظادةمنعث ظذ قوينع تألةص بئرعشع الزعم.
ظةضةر ظذ ظادةم ظو قوينع قذربان هئيت كىنلعرعنعث ظعحعدة بذغذزلعغان بولسا،
ظذ قوي قذربانلعققا هئساب بولعدذ .شذثا ظذ ظادةمنعث ظذ قوينع تألةص بئرعشع
الزعم ظةمةس .ظةضةر بعر ظادةم بعر تامنع يعقعش ظىحىن سايمان ظئلعص كةلضةن،
ظاندعن باشقا بعر كعشع كئلعص ظذ تامنع يعقعؤاتقان بولسا ،ظعستعهسانغا
ظاساسةن ظذ كعشع ظذ تامنع تألةص بةرمةيدذ .ظةضةر بعر ظادةم كئلعص بعر
قاسساصنعث قويعنع ،ظذ قاسساص قوينعث صذتذنع (ظألتىرىش ظىحىن) باغالص
بولغاندعن كئيعن ظألتىرضةن بولسا ،ظذ ظادةم ظذ قوينع تألةص بةرمةيدذ .ظةضةر
ظذ ظادةم ظذ قوينع ،قاسساص ظذنعث صذتذنع باغالشتعن بذرذن ظألتىرضةن بولسا،
بذ هالدا ظذ ظادةم ظذ قوينع تألةص بئرعدذ.
بذنعثغا ظوخشاش مةسعلعلةردعكع ظةسلع قاظعدة بولسا :قعلعشتا بعر ظادةم
بعلةن يةنة بعر ظادةمنعث ظارعسعدا صةرق يوق ظعشتا ،ظذ ظعشنع بعر ظادةمنعث
ظورنعدا يةنة بعر ظادةمنعث قعلعشع ياردةم هئسابلعنعدذ .ظةضةر ظعش ظذنداق ظعش
بولمعسا ،ظذ ظعشنع بعر ظادةمنعث ظورنعدا يةنة بعر ظادةمنعث قعلعشع ياردةم
هئسابالنمايدذ .مةسعلةن :بعر ظادةم قويعنع بذغذزالص بولذص (تعرعنع سذيذش
ظىحىن) ظاسماققا ظاسقان ،ظاندعن بعر كعشع كئلعص قوينع ظذنعث ظعضعسعنعث
رذخسعتعسعز سويغان بولسا ،سويغان كعشعنعث ظذ قوينع تألةص بئرعشع
الزعم .ظذ كعشعضة قوينع تألةص بئرعشنعث الزعم بولذشعنعث سةؤةبع بولسا،
قوينع سذيذشتا بعر ظادةم بعلةن يةنة بعر ظادةمنعث ظارعسعدا صةرق بولغانلعقع
ظىحىندذر .ظةضةر بعر ظادةم تةخعيع بار بعر ظعشةكنع ناهةق ظعلعؤالغان ،تةخةي
ظعشةككة ظةضعشعص ظذنعث كةينعدعن ماثغان ،ظاندعن تةخةينع بأرة يعضةن
بولسا ،ظذ ظادةمضة تةخةينع تألةص بئرعش الزعم .ظةضةر ظذ ظادةم ظذ تةخةينع
ظأزع هةيدعمعضةن بولسعمذ يةنة ظذ ظادةمضة ظذنع تألةص بئرعش الزعم .حىنكع
ظذ تةخةي ظذنعث كةينعدعن ظانعسعغا ظةضعشعص ماثدع .شذنعثدةك يةنة ظةضةر
بعر ظادةم بعر مذزاينع ناهةق ظئلعؤالغان ؤة شذنعث سةؤةبع بعلةن ظذ موزاينعث
ظانعسعنعث سىتع توختاص قالغان بولسا ،ظذ ظادةم مذزاينعث ظانعسعدا كأرىلضةن
زعيان بعلةن بعللة قوشذص ظذ سىتتع تألةص بئرعدذ.
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سئتعلغان ،لئكعن ظعضعسعنعث مةسلعهةتعنعث صعشعشعغا قاراص قئلعنغان
نةرسعدة ،مةيلع ظذ نةرسعنعث بالعسعغا ياكع سىتىضة ،ياكع مئؤعلعرعضة
ظوخشاش ،ظذ نةرسعضة تةؤة ،ظةمما ظذنعثدعن ظايرعلعص تذرذدعغان نةرسعلةر
بولسذن ،مةيلع حعرايلعقعغا ياكع سئمعزلعكعضة ظوخشاش ظذ نةرسعدعن
ظايرعلعص ظةمةس ،ظذنعث بعلةن بعللة تذرذدعغان نةرسعلةر ،مةسلعهةت صعشعص
بولغذحة بولغان جةريانعدا ظذ نةرسعضة قوشذلغان نةرسة ،ظذ نةرسعنع سئتعص
ظالغان ظادةمضة تةؤة بولعدذ .حىنكع بعر نةرسعنع سئتعص ظئلعش ظذ نةرسعضة
تولذق ظعضة بولذشنعث سةؤةبعدذر .شذثا ظذ نةرسعضة تةؤة هةممة نةرسة ظذ
نةرسعنع سئتعص ظالغان ظادةمضة تةؤة بولعدذ.
(ظةضةر بعر نةرسعنع ناهةق ظئلعؤالغان ظادةم بعلةن ظذ نةرسعنعث
ظعضعسع ظذ نةرسعنعث باهاسعدا ظعختعالص قعلعشعص قالغان) ،ظذ نةرسعنعث
ظعضعسع (ظأزعنعث سأزعنعث توغرذلعقعنع ظعسصاتالص) صاكعت كةلتىرىشتعن
ظاجعز كةلضةن ،ظذ ظادةمنعث قةسةم ظعحعص بئرعشعنع تةلةص قعلغان ،ظةمما
ظذ نةرسعنع ظئلعؤالغان ظادةمنعث قولعدا ظذنعث باهاسعنعث قانحعلعك
ظعكةنلعكعنع كأرسعتعص بئرعدعغان صاكعت بولغان بولسا ،ظذ ظادةمنعث
صاكعتع قوبذل قعلعنمايدذ .ظةكسعحة :ظذ ظادةم قةسةم قعلعص بئرعدذ .حىنكع
ظذنعث كةلتىرضةن صاكعتع ظذ نةرسعنعث ظعضعسع دةؤا قعلغان يذقعرع باهانع
يوققا حعقعرعدذ .يوقعرع باهانع يوققا حعقعرعش ظىحىن كةلتىرىلضةن صاكعت
قوبذل قعلعنمايدذ .بةزع ظعماملعرعمعز« :ظذ نةرسعنع ناهةق ظئلعؤالغان
ظادةمنعث كةلتىرضةن صاكعتع قةسةم ظعحعشنع ظةمةلدعن قالدذرذش ظىحىن
خذددع قئشعدا باشقعالرنعث ظامانةتكة قويذص قويذلغان نةرسة ـ كئرةكلعرع بار
ظادةم كةلتىرضةن صاكعتقا ظوخشاش قوبذل قعلعنعشع الزعم .قئشعدا باشقعالرنعث
ظامانةتكة قويذص قويذلغان نةرسة ـ كئرةكلعرع بار ظادةم ،ظةضةر ظأزعنعث
ظذ نةرسة ـ كئرةكلةرنع ظذالرنعث ظعضعللعرعضة قايتذرذص بةرضةنلعكعنع دةؤا
قعلغان بولسا ،ظذنعث سأزع ظئتعبارغا ظئلعنعدذ .ظةضةر ظذ ظادةم بذ هةقتة
صاكعت ـ كأرسةتسة ،ظذنعث كأرسةتكةن صاكعتع قوبذل قعلعنعدذ» دئدع .يةنة
بعر قعسعم ظعمامالر ناهةق ظئلعؤئلعنغان نةرسعلةرنعث مةسعلعسع بعلةن
ظامانةتكة قويذلغان نةرسعلةرنعث مةسعلعسعنعث ظارعسعنع ظايرعدع .توغرعسع
(((
ظذ ظعككع مةسعلعنعث ظارعسعنع ظايرعشتذر.
((( «رةددذلمذهتار» 5 ،ـ توم 128 ،ـ بةت.
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● بعر نةرسعنع ناهةق ظئلعؤالغان ظادةم ،ظذ نةرسعنع ساتقان ؤة ظذ نةرسعنعث
ظعضعسع ظذ ظادةمضة ظذ نةرسعنعث صذلعنع ،ظذنع ساتقان كىنعنعث باهاسع
بويعحة ظةمةس ظذنع ناهةق ظئلعؤالغان كىنعنعث باهاسع بويعحة تألةتتىرضةن
بولسا ،ظذ ظادةمنعث قعلغان سودعسع كىحضة ظعضة بولعدذ .ظةضةر ظذ نةرسعنعث
ظعضعسع ظذ ظادةمضة ظذ نةرسعنعث صذلعنع تألةتتىرمعضةن بولسا( ،ظذ ظادةمنعث
قعلغان سودعسع كىحضة ظعضة بولمايدذ) .مةسعلةن :ظذ نةرسعنع ناهةق
ظئلعؤالغان ظادةم ظذ نةرسعنع ساتقان ؤة ظذ نةرسعنع ظذنعث ظأز ظعضعسع سئتعص
ظالغان ياكع ظذ نةرسعنعث ظعضعسع ظذ نةرسعنع ظذ ظادةمضة سوؤغا قعلعص
بةرضةن ،ياكع ظذ نةرسعنعث ظعضعسع ظألىص كةتكةن ؤة ظذ ظادةم ظذ نةرسعنعث
ظعضعسعنعث معراسخورع بولذص ظذ نةرسعنع معراس ظالغان بولسا ،بذ هالدا
ظذنعث قعلغان سودعسع كىحضة ظعضة بولمايدذ .حىنكع ظذ نةرسعنع ناهةق
ظئلعؤالغان ظادةمنعث ظذ نةرسعنع سئتعشع توغرا ،دةص ظئتعبارغا ظئلعنمايدذ.
حىنكع (بعر نةرسعنع ناهةق ظئلعؤالغان ظادةمنعث ظذ نةرسعضة) ظعضة
بولذشع ،ظذ نةرسعنعث ظعضعسعضة ظذنعث صذلعنع تألةص بئرعشكة قاراشلعقتذر.
ظذ ظادةم ظذ نةرسعنعث ظعضعسعضة ظذنعث صذلعنع تألةص بةرمعضةنلعكع ظىحىن
ظذ ظادةمنعث ظذ نةرسعنع سئتعشع كىحضة ظعضة بولمايدذ.
● ظةضةر بعر ظادةم ظعجارعضة قويذش ظىحىن تةييارالنغان ظأينع ياكع ؤةقصة
قعلعنغان ظأينع ،ياكع يئتعمنعث ظأيعنع ناهةق ظئلعؤالغان ،ظاندعن ظذ ظأينع
ظعجارعضة قويغان ؤة ظعجارعضة ظالغان ظادةم ظذنعثدا ظولتذرغان بولسا ،ظذ
ظادةم ظذ ظأينع ظذنعثغا ظوخشايدعغان ظأينعث ظعجارعسعدعن تأؤةن باهادا
ظعجارعضة قويغان بولسعمذ ،ظأينعث ظعضعسعضة ظذنعثغا ظوخشايدعغان ظأينعث
ظعجارعسعنعث معقداردا صذل تألةص بئرعدذ .ظةضةر ظذ ظادةم ظذ ظأينع ،ظذنعثغا
ظوخشايدعغان ظأينعث ظعجارعسعدعن يذقعرع باهادا ظعجارعضة قويغان بولسا،
بذ هالدعمذ ظذ نةرسعنعث ظعضعسعضة ظارتذقعنعمذ قوشذص بئرعدذ .حىنكع
ظارتذقعمذ ظذ ظادةمضة هاالل ظةمةستذر.
● ظةضةر ظألىك هايؤان ،ياكع قان (ظعسالم دألعتع بعلةن كئلعشعم تىزىص
ظعسالم دألعتعدة) ياشايدعغان كاصعرغا تةؤة بولغان تةقدعردعمذ ،ظذنع ناهةق
ظئلعؤالغان ظادةمنعث ظذنع تألةص بئرعشع الزعم ظةمةس .حىنكع‘ ظألىك هايؤان
ؤة قان قاتارلعقالر هئحقانداق دعندا (هأرمعتع بار) مال هئسابالنمايدذ .بذ،
ظةضةر ظذ ظألىك هايؤان ظأزع ظألىص قالغان هايؤان بولغان بولسا ،ظةهؤال
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شذنداق بولعدذ .ظةمما ظذ هايؤان ظةضةر ظأتصةرةس كاصعر تةرعصعدعن بذغذزالص
ظألتىرىلضةن ياكع بوغذص ظألتىرىلضةن ،ياكع ظذرذص ظألتىرىلضةن هايؤان بولسا،
(بذ هالدا ظذ هايؤاننع ناهةق ظئلعؤالغان ظادةم ظذنع تألةص بئرعدذ) .حىنكع،
بذ شةكعلدة ظألتىرىلضةن هايؤانالرنع (ظوتصةرةس كاصعرالرنعث ظأز ظارعلعرعدا)
سئتعشع ظعمام ظةبذيىسىفنعث كأز قارعشع بويعحة :توغرعدذر .شذنعث ظىحىن
ظذ هايؤانالرنعث ضأشعنع (ظوتصةرةس كاصعردعن) ناهةق ظئلعؤالغان ظادةمنعث
ظذنع تألةص بئرعشع الزعم .ظةمما ظعمام مذهةممةدنعث كأز قارعشع بويعحة:
ظذ شةكعلدة ظألتىرىلضةن هايؤانالرنع (ظوتصةرةس كاصعرالرنعث ظأز ظارعلعرعدا)
(((
سئتعشعمذ توغرا ظةمةس.
● ظةضةر بعر ظادةم مذسذلمان بعر كعشعنعث هارعقعنع ناهةق ظئلعؤالغان،
ظاندعن ظذنعثغا ظازراق تذز ظارعالشتذرغانغا ،ياكع ظاصتاصتا قويذص قويغانغا
ظوخشاش ظاددعي ظعشالر بعلةن ظذنع سعركعضة ظايالندذرغاني ياكع ظذ ظادةم
بعر كعشعنعث تئخع ظاشالنمعغان تعرعسعنع ناهةق ظئلعؤالغان ،ظاندعن ظذنع
تذصعغا يئيعص كىنضة سالغانغا ظوخشاش ظاددعي ظذسلذب بعلةن ظاشلعغان
بولسا ،هاراق ظعضعسع بعلةن تعرعنعث ظعضعسع (ظذ ظادةمنعث هاراقنع
سعركعضة ظايالندذرغانلعقعغا ؤة تعرعنع ظاشلعغانلعقعغا) ظذ ظادةمضة بعر
نةرسة بةرمةستعنال سعركع بعلةن تعرعنع قولعغا تاصشذرذص ظالعدذ .حىنكع،
مةيلع هاراققا بولسذن ،مةيلع تعرعضة بولسذن ،ناهةق ظئلعؤئلعنغان نةرسة
ظىحىن قعلعنغان ظعش ،ظذ نةرسعنع يذغاننعث ظورنعدعدذر .شذثا ظذ نةرسة ظأز
ظعضعسعنعث ظعضعدارحعلعقعدا قالعدذ .حىنكع ،ظذ نةرسعنعث مال ظعكةنلعكع
(ظذ ظادةمنعث ظذ نةرسة ظىستعدة قعلغان) ظعش ظارقعلعق ؤذجذدقا حعقمعدع.
ظةضةر ظذ ظادةم سعركعنع ؤة تعرعنع يوقعتعص قويغان بولسا ،يوقعتعص قويغذنعنع
تألةص بئرعدذ .ظةمما ظذالر ظأزلعرع بذزذلذص كةتكةن بولسا ،بذ هالدا ظذ
ظادةمضة هئحنةرسة تألةص بئرعش الزعم ظةمةس .ظةضةر ظذالرنع تألةص بئرعشكة
توغرا كةلسة ،هاراقنعث ظعضعسعضة ،سعركعضة ظوخشاش سعركة ظئلعص بئرعدذ
ؤة تعرعنعث ظعضعسعضة ،ظاشالنغان تعرعنعث صذلعنع بئرعدذ.
ظةضةر هاراقنع ناهةق ظئلعؤالغان ظادةم ظذنعثغا حعق تذز ظارعالشتذرغانغا
ظوخشاش كأص صذلغا تذختايدعغان ظعش بعلةن ظذنع سعركعضة ظايالندذرغان
بولسا ،سعركة ظذ ظادةمنعث بولذص كئتعدذ ؤة ظعمام ظةبذهةنعفة (اهلل تةظاال
((( «رةددذلمذهتار» 5 ،ـ توم 133 ،ـ بةت.
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ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!) نعث كأز قارعشع بويعحة :ظذ ظادةمنعث ظذنعث
ظعضعسعضة بعر نةرسة تألةص بئرعشع الزعم ظةمةس (يةنع ظذنع ظذنعث
ظعضعسع قولعغا تاصشذرذص ظااللمايدذ) .ظةمما ظعمام ظةبذيىسىف ؤة ظعمام
مذهةممةدلةرنعث كأز قارعشع بويعحة :هاراقنعث ظعضعسع ،خالعسا سعركعنع
قايتذرذص ظئلعؤئلعص ظذ ظادةمضة ،ظذنعث هاراقنع سعركعضة ظايالندذرذش
ظىحىن ظذنعثغا قاتقان تىزلعرع ظىحىن مةلذم معقداردا سعركة بئرعدذ .ظةضةر ظذ
ظادةم ناهةق ظئلعؤالغان تئرعنع ظاكاتسعية دةرعخعنعث ياصالقلعرعغا ؤة شاصقا
ظوخشاش حعق صذلغا تذختايدعغان نةرسعلةر بعلةن ظاشلعغان بولسا ،تئرعنع
ظذنعث ظعضعسع ظالعدذ ؤة (ظاشالش ظارقعلعق تعرعنعث باهاسعغا) قئتعلغان
صذلنع ظذ ظادةمضة قايتذرذص بئرعدذ .سعركة بعلةن تعرعنعث ظارعسعدعكع صةرق
بولسا ،يةنع ظعمام ظةبذهةنعفة (اهلل تةظاال ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!) نعث
كأز قارعشع بويعحة :سعركعنعث ظعضعسعنعث سعركعنع قولعغا تاصشذرذص
ظااللماسلعقع بعلةن تعرعنعث ظعضعسعنعث تعرعنع قولعغا تاصشذرذص ظئلعشنعث
ظارعسعدعكع صةرق بولسا ،تعرة ظاشلعنعش ظارقعلعق (باشقا نةرسعضة
ظأزضةرمةستعن) ظأز ظةسلعدعكع تعرع صئتع قئلعص قالدع .لئكعن ظذنعثدعن
صةقةت صاسكعنا نةرسعلةر تازعلعؤئتعلدع .ظةمما هاراق ظأز صئتع قئلعص قالمعدع.
ظةكسعحة هاراق ظذنعثغا بعر نةرسة ظارعالشتذرذص سعركعضة ظايالندذرذش
ظارقعلعق باشقا بعر نةرسعضة ظايالندع .شذثا تعرعنعث ظعضعسعنعث تعرعنع،
ظذنع ناهةق ظئلعؤالغان ظادةمضة بئرعص ظذ ظادةمدعن تعرة ظىحىن ظذنعث
ظاشلعنعشتعن بذرذنقع باهاسع بويعحة صذل ظئلعشع توغرا ظةمةس .حىنكع،
تعرة ظاشلعنعشتعن بذرذن (ظعسالم شةرعظةتعنعث ظالدعدا) هأرمعتع بار نةرسة
هئسابالنمايدذ .تعرعنع ناهةق ظئلعؤئلعص ظذنع ظاشلعغان ظادةمنعث هةتتا
تعرعنعث ظعضعسعدعن ظأزعنعث هةققعنع ظالغانغا قةدةر تعرعنع ظذنعثغا بةرمةي
تذرذص تذرذش هةققع بار .ظةضةر تعرة ظذ ظادةمنعث قولعدا تذرذص يىتىص كةتكةن
بولسا ،تعرعنعث ظعضعسعنعث ظذ ظادةمضة تعرعنعث باهاسعغا قئتعلغان صذلنع
بئرعشع الزعم ظةمةس (((.ظةضةر ظذ ظادةم تعرعنع قةستةن بذزذؤاتقان بولسا،
ظعمام ظةبذهةنعفة (اهلل تةظاال ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!) كأز قارعشع بويعحة:
خذددع تعرة ظأزعحة بذزذلذص كةتكعنعضة ،ياكع ظذ ظادةمنعث ظأزعحة ظألىص
قالغان هايؤاننع بذزذؤاتقعنعغا ظوخشاش ظذ ظادةمضة تعرعنع تألةص بئرعش
((( يةنع تعرعنعث ظعضعسع ظذ ظادةمدعن تعرع ظىحىن ظذنعث ظاشلعنعشتعن بذرذنقع هالعتعنعث باهاسع بويعحة صذل ظالعدذ .ظةمما تعرة
ظاشلعنعص تعرعنعث باهاسعغا قئتعلغان صذلنع ظذ ظادةمضة بئرعش الزعم ظةمةس .ت.
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الزعم ظةمةس( .يةنع تعرة ظأزعحة بذزذلذص كةتسة ،ظذنع ظئلعؤالغان ظادةمضة
ظذنع تألةص بئرعش الزعم ظةمةس ظعدع ياكع ظأزعحة ظألىص قالغان هايؤاننعث
ضأشعنع ،ناهةق ظئلعؤالغان ظادةم ،ظذنعث ضأشعنع تألةص بئرعش الزعم ظةمةس
ظعدع .شذنعثدةك تعرعنع قةستةن بذزذؤاتقان ظادةمضعمذ ظعمام ظةبذهةنعفة
(اهلل تةظاال ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!) نعث كأز قارعشع بويعحة ظذنع تألةص
بئرعش الزعم ظةمةس) .ظةمما ظعمام ظةبذيىسىف ؤة ظعمام مذهةممةدلةر (اهلل
تاظاال ظذالرغا رةهمةت قعلسذن!)« :تعرعنع قةستةن بذزذؤاتقان ظادةم تعرعنعث
ظعضعسعضة ،تعرعنعث ظاشالنغان هالعتعدعكع باهاسع بويعحة صذل تألةيدذ»
دئدع .ظعمام ظةبذهةنعفة (اهلل تةظاال ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!) ظأز قارعشعغا
دةلعل ـ كةلتىرىص مذنداق دئدع« :تعرة ظذنعث ظاشلعشع ظارقعلعق ظاشالندع.
تعرعدة ظذنعث هةققعمذ بار .حىنكع تعرة ظذنعث ظاشلعشع ظارقعلعق (ظعسالم
شةرعظةتعنعث ظالدعدا) هأرمعتع بار نةرسة هالعتعضة كةلدع .حىنكع تعرة،
ظذ ظادةم ظذنع ظاشالشتعن بذرذن (ظعسالم شةرعظةتعنعث ظالدعدا) هأرمعتع بار
نةرسة هئسابالنمايتتع .ظذنداق ظعكةن تعرعنعث (ظعسالم شةرعظةتعنعث ظالدعدا)
هأرمعتع بار نةرسة هئسابلعنعشع ظىحىن ظذ ظادةمنعث تعرعنع ظاشلعشع ظةسلع
ظعش ؤة تعرة قوشذمحة نةرسة هئسابلعنعدذ .ظذ ظادةمنعث ظأزعنعث ظعشعدعن
ظعبارةت بولغان تعرعنع ظاشلعغانلعقعنع بذزذؤئتعشع بعلةن ظذنعثغا هئحنةرسة
تألةص بئرعش الزعم ظةمةس .شذنعثدةك يةنة ظذنعث ظعشعغا قوشذمحة بولغان
تعرعنع بذزذؤئتعش بعلةنمذ ظذنعثغا هئحنةرسة تألةص بئرعش الزعم ظةمةس».
ظةمما ظذ ظادةم تعرعنع تذصعغا يئيعص كىنضة سالغانغا ظوخشاش ظاددعي
ظذسلذب بعلةن ظاشلعغان بولسا ،بذ هالدا ظذ ظادةمنعث ظذ تعرعدة هةققع
يوق( .شذثا ظةضةر ظذ ظادةم تعرعنع بذزذؤاتسا ،ظذنعثغا تعرعنع تألةص بئرعش
الزعم) .ظةضةر تعرعنع ناهةق ظئلعؤالغان ظادةم ظذنع ظاشالص بولغاندعن كئيعن
ظذنعثدعن كعيعم تعككةن بولسا ،بذ هالدا ظةضةر تعرة بذغذزالص ظألتىرىلضةن
هايؤاننعث تعرعسع بولسا ،بارلعق ظالعمالرنعث بعردةك قارعشع بويعحة :ظذ
ظادةمنعث تعرعنعث ظعضعسعضة تعرة ظئلعؤئلعنغان كىنعنعث باهاسع بويعحة
صذل بئرعشع الزعم .ظةضةر تعرة ظأزعحة ظألىص قالغان هايؤاننعث تعرعسع بولسا،
بذ هالدا ظذ ظادةمنعث تعرعنعث ظعضعسعضة هئحنةرسة بئرعشع الزعم ظةمةس.
حىنكع ،ظذ ظادةم تعرعنعث ظعسمعنع ؤة ماهعيعتعنع ظاشالش ظارقعلعق ظأزع
ظأزضةرتتع .قةستةن اهلل نعث نامع تعلغا ظئلعنماي بوغذزالنغان هايؤاننعث
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تعرعسعنع بذزذؤاتقان ظادةمضة ،ظةضةر ظذ تعرة شافعظعي مةزهةصعدعكع ظادةمضة
ظوخشاش (قةستةن اهلل نعث نامع تعلغا ظئلعنماي تذرذص بوغذزالنغان هايؤاننعث
ضأشعنع هاالل دةيدعغان) ظادةمضة تةؤة بولغان تةقدعردعمذ ،ظذ هايؤاننعث
تعرعسعنع تألةص بئرعش الزعم ظةمةس .حىنكع ،اهلل نعث نامع تعلغا ظئلعنماي
بذغذزالنغان هايؤاننعث ضأشعنعث هاالل ظةمةسلعكع قذرظاننعث ظايعتع بعلةن
بايان قعلعنغاندذر .بذ هةقتة اهلل تاظاال مذنداق دئدع(» :ظع مأمعنلةر) اهلل
نعث ظعسمع ظئيتعلماي بوغذزالنغان (يةنع بعسمعلال دةص زةبهع قعلعنمعغان)
هايؤانالرنع يئمةثالر(((« شذنعث ظىحىن اهلل نعث نامع تعلغا ظئلعنماي تذرذص
بوغذزالنغان هايؤاننعث ضأشعنع هاالل دةص قاراش قذظاننعث ظايةتلعرعضة
زعتتذر .بذنعث شذنداق ظعكةنلعكعنع بعزضة قارشع صعكعردعكعلةرمذ (يةنع
شافعظعي مةزهةصعدعكعلةرمذ) قوبذل قعلعدذ.
● بعر ظعشنع قعلعشقا بذيرذغان ظادةم تأؤةندعكعدةك ظالتة تىرلىك
ظادةم بولسا ،بذ هالدا ظذ ظعشنعث مةسظذلعيعتع بذيرذغان ظادةمنعث ظىستعضة
بولعدذ:
 1ـ باشلعق .يةنع باشلعق بعر ظادةمنع بعر ظعشقا بذيرذغان بولسا،
ظذ ظعشنعث مةسظذلعيعتع باشلعقنعث ظىستعضة يىكلعنعدذ .حىنكع ،ظذنعث
بعر ظادةمضة بعر ظعشنع قعلعشقا قعلغان بذيرذقع ،ظذنع ظذ ظعشنع قعلعشقا
مةجبذرلعغاننعث ظورنعدعدذر.
 2ـ دادا .مةسعلةن :بعر دادا باالغةتكة يةتكةن بالعسعنع ظئتعزلعقعغا ظوت
يئقعشقا بذيرذغان ،باال شذنداق قعلغان ؤة ظوت قوشنعسعنعث ظئتعزلعقعغا
حاحراص حعقعص قوشنعسعنعث نةرسة ـ كئرةكلعرعنع كأيدىرؤةتكةن بولسا ،بذ
نةرسة ـ كئرةكلةرنع بالعنعث دادعسع تألةص بئرعدذ .حىنكع ،دادعنعث بالعغا
بةرضةن بذيرذقع توغرا ؤة كىحضة ظعضعدذر .شذثا بالعنعث قعلغان ظعشلعرعنعث
مةسظذلعيعتع خذددع دادا ظأزع قول تعقعص قعلغانغا ظوخشاش دادعنعث ظىستعضة
يىكلعنعدذ .ظةمما ظذ بالعنعث دادعسع ظأيعنعث تئمعنع يولنعث ظوتتذرسعغا
يعقعتعش ظىحىن خةرةت (يةنع ياغاححع) ظعجارعضة ظالغان ،ظذ خةرةت (ظأينعث
تئمعنع يولغا) يعقعتقان ؤة تامنع يئقعتعش جةريانعدا تام بئسؤئلعص بعر ظادةم
ظألىص قالغان بولسا ،بذنعث مةسظذلعيعتع بالعنعث دادعسعغا ظةمةس خةرةتنعث
((( سىرة ظةنظام  121ـ ظايةتنعث بعر قعسمع.
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ظىستعضة بولعدذ .يةنع ظألضةن ظادةمنعث دعيعتع بالعنعث دادعسعنعث ظىستعضة
ظةمةس خةرةتنعث ظىستعضة يىكلعنعدذ .حىنكع ،بالعنعث دادعسعنعث خةرةتكة:
(بذ تامنع يولغا يئقعتقعن دئضةن) سأزع بذيرذق ،دةص قارالمايدذ .بالعغا
بةرضةن بذيرذقنعث مةسظذلعيعتع دادعنعث ظىستعضة يىكلعنعدذ ،دئضةن مةزكذر
سأزدعن دادعنعث باالغةتكة يةتكةن بالعسعغا بةرضةن هةممة بذيرذقلعرع كأزدة
تذتذلمايدذ .شذثا ظةضةر بعر دادا باالغةتكة يةتكةن بالعسعنع بعرسعنعث مال ـ
مىلكعنع بذزذؤئتعشقا ،ياكع بعر ظادةمنع ظألتىرؤئتعشقا بذيرذغان ؤة (ظذ باال
شذ ظعشنع قعلغان) بولسا ،بذنعث مةسظذلعيعتع بالعنعث ظىستعضة يىكلعنعدذ.
حىنكع ،دادعنعث بالعغا قعلغان بذيرذقع توغرا بذيرذق هئسابالنمايدذ .ظةمما
دادعنعث بالعغا ظئتعزلعققا ظوت يئقعش ظىحىن بةرضةن بذيرذقعنعث توغرا بذيرذق
هئسابلعنعشعنعث سةؤةبع بولسا ،بذ ظعشتا دادعنعث بالعغا قعلغان بذيرذقع،
ظذنع خعزمعتعضة سئلعش ظىحىن قعلغان بذيرذق هئسابلعنعدذ .شذثا ظذنعث
بالعغا قعلغان بذيرذقع توغرا بذيرذق ،دةص قارعلعدذ .حىنكع بالعنعث ،دادعنعث
خعزمعتعنع قعلعشع الزعم .ظئتعزلعققا ظوت يئقعش يةنة كئلعص شامال حعقعؤاتقان
كىندة بولماسلعقع ياكع ظوت ناهايعتع قاتتعق كىحلىك يئقعلماسلعقع ،ياكع
قوشنا كعشعنعث ظئتعزلعقع ظوتنعث ظذحقذنلعرعنعث بئرعص قعلعش ظئهتعمالع
بةك كىحلىك بولغان دةرعجعدة يئقعن بولماسلعقع شةرت( .يةنع دادا بالعسعنع
بذ شةرتلةر ظاستعدا ظئتعزلعقعغا ظوت يئقعشقا بذيرذغان ؤة بذ ظوت حعقعص
قوشنعسعنعث نةرسة ـ كئرةكلعرعنع كأيدىرؤةتكةن بولسا ،بذ هالدا ظذنعث
مةسظذلعيعتع دادعنعث ظىستعضة يىكلعنعدذ) .ظةمما بذ شةرتلةر يوق بولسا،
بذ هالدا ظةضةر ظوتنع ظذ ظادةمنعث ظأزع ياققان ؤة شذنعث بعلةن قوشنعسعنعث
ظئتعزلعقعغا ظوت تذتذشذص كةتكةن بولسا ،ظذنعثغا هئحقانداق مةسظذلعيةت
كةلمةيدذ .شذنعثدةك يةنة ظةضةر ظوت ظذ ظادةمنعث بالعسعغا بذيرذق بئرعشع
بعلةن يئقعلغان ؤة شذنعث بعلةن قوشنعسعنعث ظئتعزلعقعغا ظوت تذتذشذص
كةتكةن بولسا ،بذ هالدعمذ ظذ ظادةمضة هئحقانداق مةسظذلعيةت كةلمةيدذ .ظةمما
دادعنعث بالعسعغا بعرسعنعث مال ـ مىلكعنع بذزذؤئتعشقا ،ياكع بعر ظادةمنع
ظألتىرؤئتعشقا بةرضةن بذيرذقعغا كةلسةك ،بذ توغرا بذيرذق هئسابالنمايدذ.
حىنكع بذ ،ظوحذق بعر دىشمةنلعكتعن ظعبارةت بذيرذقتذر.
 3ـ خوجايعن .بعر خوجايعن باالغةتكة يةتمعضةن كعحعك بالعنع ،ياكع
بعر قذلنع ،ظذ قذلنعث خوجايعنعدعن باشقا بعرسعنعث مال ـ مىلكعضة زعيان
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سئلعشقا بذيرذغان بولسا ،ظذ مال ـ مىلىكنعث زعيعنعنع شذنداق قعلعشقا
بذيرذق بةرضةن خوجايعن تألةص بئرعدذ .ظةضةر ظذ خوجايعن ظذ قذلنع باشقعنعث
تئمعدعن ظعشعك ظئحعشقا بذيرذغان ؤة ظذ قذل ظعشعك ظاحقان بولسا ،بذنعث
زعيعنعنع ظعشعك ظاحقان قذل تألةص بئرعدذ ؤة ظذ قذل بذنعث ظىحىن تألةص
بةرضةن صذلنع ظأزعنع شذنداق قعلعشقا بذيرذغان ظادةمدعن ظالعدذ.
ظةضةر بعر ظادةم باالغةتكة يةتمعضةن كعحعك بالعنع بعر كعشعنع
ظألتىرؤئتعشكة بذيرذغان ؤة (ظذ باال بئرعص ظذ كعشعنع ظألتىرؤةتكةن)
بولسا ،ظذ كعشعنعث دعيعتعنع تألةص بئرعش كعحعك بالعنعث دادا تةرةصتعن
بولغان جةمةتعنعث ظىستعضة حىشعدذ ؤة بذالر دعيةت ظىحىن بةرضةن صذلنع
بذيرذغذحعنعث دادا تةرةصتعن بولغان جةمةتعدعن ظالعدذ .ظةضةر ظذ كعحعك
بالعنع بذيرذغانمذ باالغةتكة يةتمعضةن كعحعك باال بولسا ،بذ هالدا ظذ كعشعنع
ظألتىرؤةتكةن كعحعك بالعنعث جةمةتعدعكعلةر ظذ كعشعنعث دعيعتع ظىحىن
بةرضةن صذلنع بذيرذغذحعنعث جةمةتعدعن ظااللمايدذ.
ظةضةر بعر ظادةم بعر كعشعضة بذ قوينع بذغذزلعغعن ،دةص بذيرذق بةرضةن
ؤة ظذ قوي ظأزعنعث قوشنعسعنعث قويع بولغان بولسا ،بذ هالدا ظذ قوينعث
قوشنعسعنعث قويع ظعكةنلعكعنع قوينع بذغذزلعغان ظادةم مةيلع بعلسذن،
مةيلع بعلمعسذن ،قوينع بذغذزلعغان ظادةم قوينع تألةص بئرعدذ .لئكعن قوينع
بذغذزلعغذحع ،ظةضةر قوينعث قوشنعسعنعث قويع ظعكةنلعكعنع بعلسة ،قوي
ظىحىن تألةص بةرضةن صذلنع بذيرذغذحعدعن ظااللمايدذ .ظةضةر بعلمعضةن بولسا،
ظذنعث ظىحىن بةرضةن صذلنع بذيرذغذحعدعن ظالعدذ.
ظةضةر بعر ظادةم خعزمةتحعسعنع دذكعنعنعث ظالدعغا سذ سعصعشكة
بذيرذغان ،خعزمةتحع دذكاننعث ظالدعغا سذ سةصكةن ؤة بذنعث سةؤةبع بعلةن
بعرةر زعيان كأرىلضةن بولسا ،ظذ زعياننعث مةسظذلعيعتع بذيرذغذحعنعث
ظىستعضة يىكلعنعدذ .ظةضةر ظذ خعزمةتحع سذنع خوجايعنعنعث بذيرذقعسعز
سةصكةن ؤة سذ سةصكةنلعك سةؤةبع بعلةن بعرةر زعيان كأرىلضةن بولسا ،بذ
هالدا ظذ زعياننعث مةسظذلعيعتع سذ سةصكىحعنعث ظىستعضة يىكلعنعدذ.
● ظعشعكنعث ظعككع قانعتعغا ؤة ظاياغنعث ظعككع صئيعغا ظوخشاش ،بعرع
بولمعسا يةنة بعرعدعن صايدعالنغذلع بولمايدعغان ظعككع حذص نةرسعلةرنعث
بعرعنع ظئلعؤالغان ظادةمضة ،يةنة بعرعمذ بئرعلعدذ .ظاندعن ظذنعثدعن هةر
451

قوشنىدارچىلىق ياكى شېرىكچىلىك ھەققىنىڭ بايانى

ظعككعسعنعث صذلع ظئلعنعدذ .بعر قعسعم ظالعمالر« :قالغعنع تذرذؤئرعدذ ؤة
ظذنعثدعن ظئلعؤالغعنعنعث صذلع ظئلعنعدذ» دئدع.
● ظةضةر باشلعق بعر ضذرذص ظادةملةرنعث ظعحعدعن بعرةر كعشعنعث مةيلع
سذدعن بولسذن ،مةيلع قورذدعن بولسذن ،ظذ كعشعنعث نئسعؤعسعنع ناهةق
ظئلعؤالغان ،ظاندعن« :مةن صةقةت ظذ كعشعنعث نئسعؤعسعنعال ظئلعؤالعمةن»
دئضةن بولسا ،باشلعق ظئلعؤالغان ظذ كعشعنعث نئسعؤعسعنع ظذ ضذرذصتعكع
(((
ظادةملةرنعث هةممعسع ظورتاق تألةص بئرعدذ.
قوشنعدارحعلعق ياكع شئرعكحعلعك هةققعنعث بايانع
بذنعث ظذقذمع ؤة يولغا قويذلعشع

ظةرةبحعدة بذ مةنانع ظعصادعلةيدعغان سأز <شذصظة> دئضةن سأز بولذص،
بذ سأزنعث ظذقذمع :مةنا جةهةتتعن بعر نةرسعنع يةنة بعر نةرسعضة قوشذش،
دئضةنلعك بولعدذ .صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم مأمعنلةرضة <شاصاظةت قعلعدذ>
دئضةن سأزمذ مةزكذر سأزدعن كةلضةندذر .حىنكع ،صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم،
شاصاظةت قعلغان مأمعنلةرنع نعجات تاصقذحع ظادةملةرنعث سئصعغا قوشعدذ.
ظذ سأزنعث ظذقذمع ظعستعاله جةهةتتعن :بعر ظادةم بعر نةرسعضة قوشنا
ياكع شئرعك بولغانلعق سىصىتع بعلةن ،ظذ نةرسعنع سئتعص ظالغان كعشعدعن،
ظةضةر ظذ نةرسة ظوخشعشع بار نةرسة بولسا ،ظذ كعشعضة ظذنعث ظوخشعشعنع
بئرعش ،ظةضةر ظذ نةرسة باهالعق نةرسة بولسا ،ظذنعث صذلعنع بئرعش ظارقعلعق
مةجبذرعي ظذ نةرسعنع قايتذرذص ظئلعش هةق ـ هوقذققا ظعضعدذر ،دئضةنلعك
بولعدذ(((.
قوشنعدارحعلعق ياكع شئرعكحعلعك هةققع صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث
سىننعتع بعلةن يولغا قويذلغاندذر .بذ هةقتة جابعر ظعبنع ظابدذلاله (اهلل
تاظاال ظذنعثدعن رازع بولسذن!) مذنداق دةيدذ« :صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم
تةقسعم قعلعنمعغان هةرقانداق نةرسعدة قوشنعدارحعلعق ياكع شئرعكحعلعك
((( «رةددذلمذهتار» 5 ،ـ توم 137 ،ـ بةت.
((( بذنعثدعن كئيعن بذنع <قوشنعدارحعلعق ياكع شئرعكحعلعك هةققع> دئضةن سأز بعلةن ظعصادعلةص ظأتىمعز .ت.
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هةققعنعث بارلعقعنع بئكعتتع .ظةضةر (نةرسعلةر ظارعسعدا) حةك ـ حئضراالر
بةلضعلةنسة ،يولالر ظئلعنسا ،ظذالردا قوشنعدارحعلعق ياكع شئرعكحعلعك
هةققع بولمايدذ»
مانا بذ هةدعس ،قوشنعدارحعلعق ياكع شئرعكحعلعك هةققعنعث يولغا
قويذلعشعنعث ظاساسعدذر .بذ هةقتة ظعمام مذسلعم ظةبذزذبةيرعدعن جابعرنعث
مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ« :صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم تةقسعم
قعلعنمعغان شئرعكحعلعك بار هةر بعر نةرسعدة شئرعكحعلعك هةققعنعث بارلعقعغا
هأكىم قعلغان( .شذثا) ظذ نةرسعنعث ظعضعسعنعث (ظذنع ساتعدعغانلعقعنع)
شئرعكعضة بعلدىرمةستعن ظذنع سئتعشع هاالل ظةمةس .ظةضةر شئرعكع خالعسا
ظونع ظالعدذ ،خالعسا ظئلعشتعن ؤاز كعحعدذ .ظةضةر ظذ نةرسعنعث ظعضعسع
شئرعكعضة بعلدىرمةستعن ظذنع سئتعؤاتقان بولسا ،شئرعكع ظذ نةرسعضة (ظذنع
سئتعص ظالغان ظادةمضة قارعغاندا) هةقلعقتذر» .بذ ظةسةر ظعككع ظادةمنعث
ظارعسعدا شئرعك نةرسعلةردة شئرعكحعلعك هةققعنعث بارلعقعنع كأرسعتعص
بئرعدذ .بذ ظةسةرنعث باش تةرعصع قوشنعدارحعلعق ياكع شئرعكحعلعك هةققعنعث
(صةقةت ظذ يةردعن بذ يةرضة يىتكةلمةيدعغان نةرسعلةردعال ظةمةس) ظذ يةردعن
بذ يةرضة يىتكعلعدعغان نةرسعلةردعمذ بولعدعغانلعقعغا ظعشارةت قعلعدذ .ظةمما
هةدعسنعث سعياقع قوشنعدارحعلعق ياكع شئرعكحعلعك هةققعنعث صةقةت ظذ
يةردعن بذ يةرضة يىتكةلمةيدعغان نةرسعلةردة ؤة ظذنعث شةكلعدعكع نةرسعلةردة
بولعدعغانلعقعنع كأرسعتعص بئرعدذ.
بذ هةقتة ظةمرع ظعبنع ظةلشذرةيد مذنداق دئدع :مةن سةظعد ظعبنع
ظةبذؤةققاس بعلةن تذرغان ظعدعم ،معسؤةر ظعبنع مةخدةمة كئلعص قولعنع
مىرةمضة قويدع .شذ حاغدا صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث ظازات قعلعؤاتقان
قولع ظةبذرافعي كئلعص :هويالثدعكع ظعككع ظئغعز ظأيىمنع سئتعؤال ،دئدع.
سةظعد :اهلل بعلةن قةسةمكع ،سئتعؤالمايمةن ،دئدع .معسؤةر :اهلل بعلةن
قةسةمكع ،ظذنع حوقذم سئتعؤالعسةن ،دئدع .سةظعد :اهلل بعلةن قةسةمكع،
 4معث دةرهةمنع صارحة صارحة بألىص بئرعشتعن ظارتذق بئرةلمةيمةن ،دئدع.
ظةبذ رافعي :ظأينع خئرعدارالر  500دعنار((( باهالعغان .ظةضةر صةيغةمبةر
ظةلةيهعسساالمنعث «باشقعالرغا قارعغاندا قوشنا قوشنعغا ظةث هةقلعق»
دئضةن سأزعنع ظاثلعمعغان بولسام 500 ،دعنار باهاالنغان ظأينع ساثا  4معث
(((  500دعنار  5000دعرهةم بولعدذ .ت.
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دةرهةمضة بةرمةيتتعم ،دةص ظذنعثغا سئتعص بةردع.
تعرمعزعي جابعرنعث مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ« :قوشنا
قوشنعسعغا يئقعن بولغانلعق سةؤةبع بعلةن (قوشنعسعنعث ،سئتعلغان ظأيضة
ياكع يةرضة ظوخشاش نةرسعسعنع سئتعص ظئلعشقا ظذنع سئتعص ظالغان ظادةمضة
قارعغاندا) هةقلعقتذر .ظةضةر ظعككع قوشنعنعث (ماثعدعغان يولع باشقا ـ
باشقا ظةمةس) بعر بولسا ،قوشنعنعث بعرع (ظأيعنع ياكع يعرعنع ساتقان
ؤاقتعدا) ،يةنة بعر قوشنعسع (سةصةرضة حعقعص كةتكةنضة ظوخشاش سةؤةبلةر
بعلةن يذرتتا) بولمعسا ،ظذنعث صةيدا بولذص كئلعشعنع كأتىص تذرعدذ».
ظعبنع بةتتال (اهلل تاظاال ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!) مذنداق دئدع« :ظعمام
ظةبذهةنعفة ؤة ظذنعث شاضعرتلعرع (اهلل تةظاال ظذالرغا رةهمةت قعلسذن!):
مةزكذر هةدعسنع دةلعل ـ صاكعت قعلعص تذرذص قولذم ـ قوشنعمذ قوشنعدارحعلعق
هةققعضة ظعضة بولعدذ ،دئدع .ظةمما باشقا ظعمامالر :ظةبذرافعظ مةزكذر ظعككع
ظأيدة سةظعدكة شئرعك ظعدع ،شذنعث ظىحىن ظةبذرافعظ سةظعددعن ظأيعنع
سئتعص ظئلعشعنع تةلةص قعلغان ظعدع ،دةص مةزكذر هةدعستكع <قوشنا>
دئضةن سأزدعن قولذم ـ قوشنا ظةمةس (بعر ظادةمنعث بعر نةرسعدعكع)
شئرعكع مةقسةت قعلعنعدذ ،دئدع .ظأمةر ظعبنع شعبة :سةظعدنعث تاشلعق
بعر يةردة قارشعمذ ـ قارشع ظعككع ظأيع بار ظعدع .ظعككع ظأينعث ظارعسعدا
ظون ضةز ظارعلعق بار ظعدع .ظذ ظعككع ظأينعث مةسحعتنعث ظوث تةرعصعدعكع
ظأي بولسا( ،ظةسلعدة) ظةبذرافعظنعث ظأيع بولذص ظذنع سةظعد ظةبذرافعظدعن
سئتعص ظالغان ظعدع ،دةص ظاندعن (سةظعدنعث ظةبذرافعظدعن ظذنعث ظأيعنع
سئتعؤالغانلعقعنع بايان قعلغان) هئلعقع هةدعسنع بايان قعلعص ظأتتع .ظأمةر
ظعبنع شعبةنعث بذ سأزعدعن سةظعد ظةبذرافعظنعث ظأيعنع ظئلعشتعن بذرذن
سةظعدنعث ظةبذرافعظنعث (ظأيعدعكع) شئرعكع ظةمةس قوشنعسع ظعكةنلعكع
(((
حعقعص تذرعدذ».
قوشنعدارحعلعق ياكع شئرعكحعلعك هةققع ماهعيةت جةهةتتعن ضةرحة
بعر نةرسعنع كىحكة تايعنعص تذرذص ناهةق ظئلعؤئلعشقا ظوخشعشعص كةتسعمذ
ظذنعث يولغا قويذلعشعنعث سةؤةبع بولسا ،قوشنعدارحعلعقع ظذزذن مذددةت
داؤام قعلعدعغان يامان قوشنعالردعن كئلعدعغان يامانلعقالرنعث ظالدعنع ظئلعش
((( «فةتهذلبارع» 4 ،ـ توم 438 ،ـ بةت.
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ظىحىندذر .شذنعث ظىحىن بعر ظادةمنعث قوشنعدارحعلعق ياكع شئرعكحعلعك
هةققعضة ظعضة بولذص (سئتعص ظئلعنغان نةرسعنع قايتذرذص ظئلعشع ظىحىن)
ظذ ظادةمنعث ظذ نةرسعنعث ظعضعسع بعلةن ظذ نةرسعدة شئرعك بولذشع ياكع
ظذنعثغا قوشنا بولذشع شةرتتذر .قوشنعدارحعلعق ياكع شئرعكحعلعك هةققع
(زئمعنغا ظوخشاش) بعر يةردعن ـ بعريةرضة يأتكىلةلمةيدعغان نةرسعدة ؤة
قذدذققا ؤة ظاستعغا حىشىدعغان يولع (بعر بولمعسعمذ) ظىستىن قاتتا ظولتذرذشقا
ظوخشاش بعر يةردعن ـ بعريةرضة يأتكىلةلمةيدعغان نةرسعنعث مةنعسعدعكع
نةرسعلةردة بولعدذ .ظىستىن قاتتا ظولتذرذشقعمذ (زئمعنغا ظوخشاش) ظذ يةردعن
ـ بذ يةرضة يأتكىلةلمةيدعغان نةرسعنعث هأكمع بئرعلعدذ .حىنكع ،ظىستىن قاتتا
ظولتذرذشمذ مةثضى داؤام قعلعدعغان ؤة ظذ يةردعن ـ بذ يةرضة يأتكةلمةيدعغان
ظعشتذر .شذثا ظىستىن قاتتا ظولتذرذدعغان ظادةممذ خذددع يةرنعث ظعضعسعضة
ظوخشاش قوشنعدارحعلعق ياكع شئرعكحعلعك هةققعضة ظعضعدذر .ظةضةر ظىستىن
قاتتا ظولتذرذدعغان ظادةمنعث ظاستعن قاتتا ظولتذرذدعغان ظادةم بعلةن ظاستعغا
حىشىدعغان يولع بعر بولسا ،ظىستىن قاتتا ظولتذرذدعغان ظادةم (ظاستعن
قاتتا ظولتذرذدعغان ظادةمنعث ظأيعضة) يولدا شئرعك بولذش سةؤةبع بعلةن
شئرعكحعلعك هةققعضة ظعضة بولعدذ .ظةضةر (كعشعلةرنعث قورذ ظأيلعرعنعث
ظعشعكلعرع) حوث كوحعغا ظئحعلعدعغان بولسا ،ظذالر بعر ـ بعرعضة قوشنا
بولغانلعق سةؤةبع بعلةن قوشنعدارحعلعق هةققعضة ظعضة بولعدذ .ظةضةر
ظىستىن قاتتا ظولتذرذدعغان ظادةم (ظاستعن قاتتا ظولتذرذدعغان ظادةم ظأيعنع
ساتقان ؤاقتعدا ظذ ظأينع ،ظذنع سئتعص ظالغان ظادةمدعن) قوشنعدارحعلعق
ياكع شئرعكحعلعك هةققع بعلةن (قايتذرذص ظالمعغان) ؤة ظىستىن قاتتعكع ظأي
ظأرىلىص كةتكةن بولسا ،بذ هالدا ظعمام ظةبذيىسىف (اهلل تاظاال ظذنعثغا رةهمةت
قعلسذن!) نعث كأز قارعشع بويعحة :ظىستىن قاتتا ظولتذرذدعغان ظادةمنعث
قوشنعدارحعلعق هةققع بعكار بولذص كئتعدذ .حىنكع ،قوشنعدارحعلعق هةققع
ظعككع ظأينعث بعر ـ بعرعضة حاصلعشعص تذرذش سةؤةبع بعلةن بولعدذ .ظىستىن
قاتتعكع ظأي ظأرىلىص حىشكةن بولغاحقا ظذ سةؤةب يوق بولذص كةتتع .بذنعث
هأكمع خذددع ظىستعدة قوشنعدارحعلعق ياكع شئرعكحعلعك هةققع بار ظأينع،
ظذ هةقنعث ظعضعسع هةققعنع تةلةص قعلعشتعن بذرذن سئتعؤاتقاننعث هأكمعضة
ظوخشاشتذر .بذ هالدعمذ ظذ هةقنعث ظعضعسعنعث هةققع بعكار بولذص كئتعدذ.
ظةمما ظعمام مذهةممةدنعث كأز قارعشع بويعحة :ظىستىن قاتتا ظولتذرذدعغان
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ظادةمنعث قوشنعدارحعلعق هةققع بعكار بولذص كةتمةيدذ .حىنكع ،بذ هةق
ظأينعث ظىستىن قاتتا تذرغانلعق سةؤةبع بعلةن ظةمةس ظذ ظادةمنعث ظىستىن
قاتتا ظولتذرغانلعق سةؤةبع بعلةندذر( .ضةرحة ظأي ظأرىلىص كةتسعمذ لئكعن)
ظذ ظادةمنعث ظىستىن قاتتا ظألتىرىش هةققع بعكار بولذص كةتمعدع( .شذثا
ظذ ظادةمنعث قوشنعدارحعلعق هةققع بعكار بولذص كةتمةيدذ) .ظةضةر بعنا ظىح
قات ظأي بار بعنا بولغان ؤة هةر ظأينعث صاشتاقلعرع (ظايرعم ـ ظايرعم بولذص)
ظوق يولغا حىشىدعغان((( ؤة ظوتتذردعكع ظأي سئتعلغان بولسا ،بذ ظأيدة هةم
ظىستىن قةؤةتتعكع ؤة هةم ظاستعن قةؤةتتعكع ظادةملةرنعث قوشنعدارحعلعق
هةققع بولعدذ .ظةضةر ظىستىن قةؤةتتعكع ياكع ظاستعن قةؤةتتعكع ظأي
سئتعلغان بولسا ،ظذ ظأيدة ظوتتذر قةؤةتتعكع ظادةمنعث قوشنعدارحعلعق
(((
هةققع بولعدذ.
قوشنعدارحعلعق ياكع شئرعكحعلعك هةققعنعث هأكمع ؤة سىصعتع
قوشنعدارحعلعق ياكع شئرعكحعلعك هةققعنعث هأكمع بولسا ،سةؤةب
تئصعلغان ؤاقتعدا ،قوشنا ياكع شئرعك (ظةضةر ظأينعث ياكع يةرنعث)
سئتعلغانلعقعدعن خةؤةرسعز بولسا ،ظذ هةققعنع بعر نةححة يعل ظأتكةندعن
كئيعنمذ تةلةص قعلعشنعث توغرا بولذشعدذر .بعر ظادةمنعث قوشنعدارحعلعق
ياكع شئرعكحعلعك هةققعضة ظعضة بولذشعنعث سةؤةبع بولسا ،سئتعص بئرعلضةن
نةرسعنعث ظعضعسع بعلةن ظذ نةرسعدة شئرعك بولذشع ياكع ظذنعثغا قوشنا
بولذشعدذر.
قوشنعدارحعلعق ياكع شئرعكحعلعك هةققعنعث سىصىتع بولسا ،بذ هةق
بعلةن (سئتعلغان نةرسعنع قايتذرذص ظئلعش) خذددع ظذنع بئشعدعن تارتعص
سودعلعشعص ظالغاننعث ظورنعدعدذر .شذثا بذ هةق بعلةن ،سئتعلغان نةرسعنع
قايتذرذص ظالغان ظادةم خذددع بعر نةرسعنع بئشعدعن تارتعص سودعلعشعص
ظالغان ظادةمضة ظوخشاش ظذ نةرسعنع كأرىش ظعختعيارعضة ؤة ظذ نةرسعدة
ظةيعب كأرىلىص قالسا ،ظذنع قايتذرذص بئرعش هوقذقعغا ظعضعدذر.
((( بذرذن بعنا ظأيلةرنعث باشتاقلعرع هازعرقعدةك هةممعسع بعر تذتاش ظةمةس ظايرعم ـ ظايرعم بولذشع مذمكعن .هازعرمذ بةزع ظةرةب
دألةتلعرعدة ظعككع قةؤةت ظأيلةرنعث هةر ظعككعسعنعث كعرعش ظئغعزلعرع ظايرعم ـ ظايرعمدذر .يةنع ظعككعنحع قةؤةت ظأينعث صاشتاقلعرع
بعرعنحع قةؤةت ظأينعث ظعحعضة ظةمةس ظذدذل كوحعغا حىشعدذ .ت.
((( «رةددذلمذهتار» 5 ،ـ توم 138 ،ـ بةت.
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قوشنعدارحعلعق ياكع شئرعكحعلعك هةققع ظاجعز هةقتذر .شذثا ظذ هةق
يىز ظأرىش بعلةن ظةمةلدعن قالعدذ .ظذ هةق ،تةلةص قعلعش ؤة (سئتعلغان
نةرسعضة) ظأزعنعث ظعضة بولذش هةققعنعث بارلعقعغا ضذؤاهحع تذرغذزذش
بعلةن ؤذجذدقا حعقعدذ .ظذ تةلةص <تعز بئرعص تةلةص قعلعش> تةلعصع ،دةص
ظاتعلعدذ .حىنكع ظذ تةلةص ظذ نةرسعنعث سئتعلغانلعقعنع ظاثلعغان ؤاقعتنعث
ظأزعدة قويذلعدذ .حىنكع ،ظعبنع ظأمةر صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث مذنداق
دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ« :قوشنعدارحعلعق ياكع شئرعكحعلعك هةققع
(تعزلعكتة) تىضىنجعنع يةشكةنضة ظوخشاشتذر(((»(((.بذ هةدعسنع ظابدذرازاق
شذرةيهتعن رعؤايةت قعلغان« :قوشنعدارحعلعق ياكع شئرعكحعلعك هةققع
صةقةت (يىضىرضةندةك) سةكلةص تعز بارغان ظادةم ظىحىندذر» دئضةن هةدعسعمذ
كىحلةندىرعدذ.
قوشنعدارحعلعق ياكع شئرعكحعلعك هةققع( ،سئتعلغان نةرسعضة)
ظأزعنعث ظعضة بولذش هةققعنعث بارلعقعغا ضذؤاهحع تذرغذزذش بعلةن ؤذجذدقا
حعقعدذ .ظةضةر بعر ظادةم سئتعلغان نةرسعدة ظأزعنعث قوشنعدارحعلعق ياكع
شئرعكحعلعك هةققعنعث بارلعقعغا ضذؤاهحع تذرغذزغان بولسا ،ظذنعث بذ هةققع
كئيعن ضةص قعلماي جعم تذرذؤئلعش بعلةن بعكار بولذص كةتمةيدذ .لئكعن ظذ
ظادةم ،ظةضةر ظذ هةققعنع ظئغعزع ظارقعلعق بعكار قعلعؤةتكةن ،ياكع سئتعلغان
نةرسعنعث صذلعنع بئرعشتعن ظاجعز كئلعص قالغان بولسا ،قازع ظذ ظادةمنعث
مةزكذر هةققعنع بعكار قعلعؤعتعدذ .ظذ ظادةم (سئتعلغان نةرسعضة) ظأزعنعث
ظعضة بولذش هةققعنعث بارلعقعغا ضذؤاهحع تذرغذزذص بولغاندعن كئيعن ظذنعث
مةزكذر هةققع ظذنعث ظذ نةرسعنع مذددةتسعز ،ياكع بعرةر ظايغعحة ظأزعنعث
مىلكع قعلعدعغانلعقعغا قويعدعغان تةلعصعنعث كئحعكعص قئلعشع بعلةن بعكار
بولذص كةتمةيدذ.
ظةضةر بعر قورذغا شئرعك بولغان بعر نةححة ظادةملةرنعث ظعحعدعن
بعرعنعث ،ظذ قورذدعكع نئسعؤعنع ساتقانلعقعنع (هةممعسعدعن) بذرذن بعلضةن
بعر كعشع بئرعص ظأزعنعث شئرعكحعلعك هةققعنع ؤة ظذنعث نئسعؤعسعنع
ظالعدعغانلعقعنع تةلةص قعلغان ،باشقعالر ظأزلعرعنعث هةققعنع تةلةص قعلماي
جعم تذرغان بولسا ،بذ هالدا تةلةص قعلماي جعم تذرغانالر ظىحىن شئرعكحعلعك
((( يةنع قوشنعدارحعلعق ياكع شئرعكحعلعك هةققع تىضىنجعنع يةشكةننعث ظورنعدا تعز يا ظذ تةرةص يا بذ تةرةص بولعدذ ،دئمةكحعدذر .ت.
((( بذ هةدعسنع ظعبنع ماجة رعؤايةت قعلدع.
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هةققع بعكار بولذص كئتعدذ .حىنكع قوشنعدارحعلعق ،ياكع شئرعكحعلعك هةققع
(تعزلعكتة) تىضىنجعنع يةشكةنضة ظوخشاشتذر .شذثا ظذ هةقنع ظارعلعقتا
شئرعك بولغان نةرسعنعث سئتعلغانلعقعنع ظاثلعغان هامان تةلةص قعلعش
الزعم .ظةضةر ظذ هةق ظأز ؤاقتعدا تةلةص قعلعنماي سةؤةبسعز كئحعكتىرىلسة،
بعكار بولذص كئتعدذ.
قوشنعدارحعلعق ،ياكع شئرعكحعلعك هةققع دةسلةص سئتعلغان نةرسعنعث
ظأزعدة شئرعكحعلعكع بار ظادةمضة ،ظذنعثدعن قالسا سذ ظعحعش ظئغعزعدا
شئرعكحعلعكع بار ظادةمضة((( ،ظذنعثدعن قالسا يولدا شئرعكحعلعكع بار
ظادةمضة ،ظذنعثدعن قالسا قوشنا بولذص ظولتذرغان ظادةمضة بئرعلعدذ .بذ
هةقتة شةظبعي صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤايةت
قعلعدذ« :شئرعك قوشنعدارحعلعق ياكع شئرعكحعلعك هةققعضة قوشنعغا
قارعغاندا هةقلعقتذر .قوشنا ظذ هةقكة قوشنعنعث قوشنعسعغا قارعغاندا
(((
هةقلعقتذر».
ظابدذرازاق بذ هةقتة شذرةيهنعث مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ:
«شئرعك قوشنعدارحعلعق ،ياكع شئرعكحعلعك هةققعضة قوشنعغا قارعغاندا
هةقلعقتذر .قوشنا ظذ هةقكة باشقعالرغا قارعغاندا هةقلعقتذر»((( بذ هةم
قعياستذر .ظةمما قوشنعالرنعث ظعحعدعن قايسع قوشنعنعث مةزكذر هةقكة
هةقلعق بولذشعنع بذ هةدعس كأرسعتعص بئرعدذ .ظاظعشة (اهلل تاظاال ظذنعثدعن
رازع بولسذن!) مذنداق دةيدذ :مةن صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمغا ظع اهلل نعث
صةيغةمبعرع! مئنعث ظعككع قوشنام بار ،ظذالرنعث قايسعسعغا بعر نةرسة
سذنذمةن؟ دئدعم .صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم« :ساثا ظعشكع ظةث يئقعن
(((
بولغعنعغا» دئدع.
سئتعلغان يةرنع ،ياكع ظأينع قوشنعدارحعلعق ،ياكع شئرعكحعلعك هةققع
بعلةن قايتذرذص ظالعدعغان ظادةم ،ظذنع قارشع تةرةصنعث رازع بولذشع بعلةن،
ياكع قازعنعث ظذنع (ظذ ظادةمضة) قايتذرذص بئرعشعضة هأكىم حعقعرعشع بعلةن
ظذنعثغا ظعضة بولعدذ .حىنكع سئتعلغان نةرسة ،ظذنع سئتعص ظالغان ظادةمنعث
((( يةنع مةسعلةن :يةر بولسا هةر ظعككع ظادةمنعث يعرعضة بعر ظئغعزدعن سذ كةلضةنضة ظوخشاش .ت.
((( بذ هةدعسنع ظعبنع جةؤزعي ؤة ظابدذرازاق رعؤايةت قعلدع.
((( بذ ظةسةرنع ظعمام بذخارع رعؤايةت قعلدع.
((( ظعمام بذخارع رعؤايعتع.
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مىلكع بولذص بولدع .شذثا ظذ نةرسة ظذنعث مىلكع بولذشتعن مةزكذر ظعككع
يولنعث بعرع بعلةن حعقعص (ظذنعثغا قوشنعدارحعلعق ،ياكع شئرعكحعلعك
هةققع بار ظادةمنعث مىلكعضة كعرعدذ) .بذ خذددع بةرضةن سوؤغا ـ ساالمنع
قايتذرذص ظئلعؤالغانغا ظوخشاشتذر((( .ظةضةر مئؤعلعك دةرةخنع سئتعص ظالغان
ظادةم ظذنع قولعغا تاصشذرذص ظئلعص بولغاندعن كئيعن حعققان مئؤعنع يئضةن
بولسا ،ظذنعثغا (ظذ دةرةخنع كئيعن قوشنعدارحعلعق ،ياكع شئرعكحعلعك
هةققع بار باشقا بعر كعشعضة قايتذرذص بةرضةن ؤاقتعدا) ظذ ظادةمضة ظذ مئؤعنع
تألةص بئرعش الزعم ظةمةس.
سذ ظئغعزع ؤة يولع يوق بعر قورذ سئتعلغان بولسا ،ظذ قورذنعث هةق
ـ هوقذقلعرعغا ظاالقعدار تةرةصلةردعن هئحكعمنعث قوشنعدارحعلعق ،ياكع
شئرعكحعلعك هةققع بولمايدذ((( .حىنكع ،ظذ قورذنعث (سذ ظئغعزعغا ؤة يولغا
ظوخشاش) هةق ـ هوقذقلعرع يوقتذر .ظةضةر بعر ظادةم ظذ قورذغا سذ ظئغعزعدا
شئرعك بولغان ،يةنة بعر ظادةم يولدا شئرعك بولغان بولسا ،سذ ظئغعزعدا
شئرعك بولغعنع (يولدا شئرعك بولغعنعغا قارعغاندا شئرعكحعلعك هةققع
بعلةن ظذ قورذنع ظئلعشقا) هةقلعقتذر.
بعر ظعرعقنعث سىيع بعلةن يةرلعرعنع سذغذردعغان ظادةملةرنعث ظعحعدعن
بعر كعشع يعرعنع ساتقان بولسا ،ظذ ظادةملةرنعث هةممعسعنعث ظذ يةرنع
ظئلعش هةققع بار .يةنع ظةضةر ظعرعق ظومذمنعث ظعرعقع بولسا ،سئتعلغان
يةرنع قوشنعدارحعلعق هةققع بعلةن قايتذرذص ظئلعش هةققع دةسلةص ظذ يةرنعث
قوشنعسعغا بئرعلعدذ .ظذنعثدعن قالسا ،قوشنعسعنعث قوشنعسعغا بئرعلعدذ.
قوشنعدارحعلعق ،ياكع شئرعكحعلعك هةققع بار ظادةم ،سئتعلغان
نةرسعنعث بعر قعسمعنع ،ظذنع سئتعص ظالغان ظادةمدعن قايتذرذص ظالماقحع ؤة
قالغان قعسمعنع ظذنعثغا بةرمةكحع بولسا ،بذ هالدا ظذنعث سئتعص ظالماقحع
بولغان ظذ قعسعمنع ،ظذنع سئتعص ظالغان ظادةمدعن مةجبذرعي قايتذرذص
ظئلعش هةققع يوق .حىنكع ظذ ظادةم ظذ نةرسعنع سئتعص ظالغان ظادةمضة،
بعر سودا بعلةن سئتعص ظئلعنغان نةرسعنع ظعككعضة بألىؤئتعش بعلةن زعيان
يةتكىزعدذ .ظةضةر بعر نةرسعدة قوشنعدارحعلعق ،ياكع شئرعكحعلعك هةققع بار
((( سوؤغا قعلعنغان نةرسعنع قايتذرؤئلعشمذ هةر ظعككع تةرةصنعث رازعلعقع بعلةن ،ياكع قازعنعث هأكىمع بعلةن بولعدذ .ت.
((( يةنع ظذ قورذغا سذ كئلعدعغان ظئغعز بولمعغانلعقع ظىحىن هئحكعم مةن بذ قورذغا سذ كئلعدعغان ظئغعزدا شئرعكحعلعكعم بار ظعدع،
دةص دةؤا قعاللمايدذ .يولمذ شذنعثغا ظوخشاش .ت.
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بعر نةححة ظادةملةردعن بعرع ظذ نةرسعدعكع ظأزعنعث نئسعؤعسعنع ظعحعدعن
بعر ظادةمضة ظأتىنعص بةرضةن بولسا ،ظذنعث بذنداق قعلعشع توغرا بولمايدذ.
ظذ ظادةم ظذ نةرسعدعكع نئسعؤعسعدعن يىز ظأرىضةنلعكع ظىحىن ظذنعث ظذ
نةرسعدعكع نئسعؤعدارلعقع ظةمةلدعن قالعدذ ؤة ظذ نةرسة قالغان ظادةملةرنعث
ظارعسعدا تةقسعم قعلعنعدذ .ظةضةر سئتعلغان نةرسعدة شئرعكحعلعك هةققع
بار ظعككع شئرعكنعث بعرع« :مئنعث ظذ نةرسعنعث صةقةت يئرعمعدا هةققعم
بار» دةص ظذ نةرسعنعث يئرعمعنع تةلةص قعلغان بولسا ،ظذ شئرعكنعث ظذ
نةرسعدعكع هةققع بعكار بولذص كئتعدذ .حىنكع ظذ ظادةمنعث ظذ نةرسعدعكع
شئرعكحعلعكعنعث توغرا بولذشع ظىحىن ظذنعث ظذ نةرسعنعث هةممعسعنع
(((
تةلةص قعلعشع شةرتتذر.
ظةضةر بعر قورذنع سئتعص ظئلعشقا ؤةكعل قعلعنغان بعر ظادةم ظذ قورذنع
سئتعص ظئلعص قولعغا تاصشذرذص ظالغان ،ظاندعن ظذ قورذدا قوشنعدارحعلعق،
ياكع شئرعكحعلعك هةققع بار ظادةم ظذ قورذنع (ظذنع سئتعص ظالغان ظادةمدعن
قايتذرذص ظئلعشنع) تةلةص قعلغان بولسا ،بذ هالدا ظةضةر ؤةكعل ظذ قورذنع،
ظأزعنع قورذنع ظئلعشقا ؤةكعل قعلغان كعشعضة تاصشذرذص بولمعغان بولسا،
ظذ ظادةمنعث قعلغان تةلعصع توغرا ،دةص ظئتعبارغا ظئلعنعدذ .ظةضةر ؤةكعل ظذ
قورذنع ،ظأزعنع ؤةكعل قعلغان كعشعضة تاصشذرذص بولغان بولسا ،ظذ ظادةةمنعث
قعلغان تةلعصع توغرا ،دةص ظئتعبارغا ظئلعنمايدذ .ظئتعبارغا ظئلعنماسلعقعنعث
سةؤةبع بولسا ،ؤةكعل ظذ قورذنع ،ظأزعنع ؤةكعل قعلغان كعشعضة تاصشذرذص
بولغاندعن كئيعن ؤةكعل ظذ قورذدا قوشنعدارحعلعق ،ياكع شئرعكحعلعك هةققع
بار ظادةم بعلةن دةؤاضةر دةص هئسابالنمايدذ .ظذنعث بعلةن صةقةت ظذنع ؤةكعل
قعلغان كعشع دةؤاضةر هئسابلعنعدذ .شذنعث ظىحىن ظذ قورذدا قوشنعدارحعلعق،
ياكع شئرعكحعلعك هةققع بار ظادةم ،ظذ قورذنع قايتذرذص ظئلعش ظىحىن قعلغان
تةلعصعدة كئحعكعص قالغان هئسابلعنعدذ.
ؤةقصة قعلعنغان ظأيضة ،ياكع زئمعنغا ظوخشاش سئتعش توغرا بولمايدعغان
نةرسعلةردة قوشنعدارحعلعق ،ياكع شئرعكحعلعك هةققع بولمايدذ.
ظةضةر بعر نةرسة ساتقان ظادةم ،ظذنع سئتعص ظالغان ظادةمدعن صذلنعث بعر
قعسمعنع كعحعؤةتكةن ،ظاندعن ظذ نةرسعدة قوشنعدارحعلعق ،ياكع شئرعكحعلعك
((( <ظةددذررذلمذختار> 5 ،ـ توم 148 ،ـ بةت.
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هةققع بار كعشع ظذ نةرسعنع ،ظذنع سئتعص ظالغان ظادةمدعن قايتذرذص ظالغان
بولسا ،ظذ كعشع ظذ ظادةمضة (ظذ نةرسعنع ساتقان ظادةم كعحعؤةتكةندعن كئيعن)
قالغان صذلنع بئرعدذ .شذنعثدةك يةنة ظةضةر ظذ نةرسعنع ساتقان ظادةم ظذنع
سئتعص ظالغان ظادةمضة صذلنعث بعر قعسمعنع سوؤغا قعلعص بةرضةن بولسعمذ،
ظذ نةرسعدة قوشنعدارحعلعق ،ياكع شئرعكحعلعك هةققع بار كعشع ظذ نةرسعنع
قايتذرذص ظالغان ؤاقتعدا ،ظذ ظادةمضة قالغان صذلنع بئرعدذ .لئكعن ظذ نةرسعدة
قوشنعدارحعلعق ،ياكع شئرعكحعلعك هةققع بار كعشع ،ظةضةر ظذ نةرسعنع
سئتعص ظالغان ظادةمضة ظذنعث صذلعنع بئرعص بولغاندعن كئيعن ظذ نةرسعنع
بذرذن ساتقان ظادةم ظذنع سئتعص ظالغان ظادةمضة صذلنعث بعر قعسمعنع سوؤغا
قعلعؤةتكةن بولسا ،بذ هالدا ظذ نةرسعدة قوشنعدارحعلعق ،ياكع شئرعكحعلعك
هةققع بار كعشع ظذ نةرسعنع ،ظذنع سئتعص ظالغان ظادةمدعن قايتذرذص
ظالغان ؤاقتعدا ،ظذنعثغا قالغان صذلنع ظةمةس (صذلنعث هةممعسع بئرعدذ).
حىنكع ،ظذ نةرسععنع قايتذرذص ظالغان كعشع ظذنع سئتعص ظالغان ظادةمضة
صذلنع تاصشذرذص بئرعش بعلةن ،ظذ نةرسعنعث صذلعنعث قانحعلعك ظعكةنلعكع
تةيعنلةشتع .شذثا ظذ نةرسعدة قوشنعدارحعلعق ،ياكع شئرعكحعلعك هةققع بار
كعشع ظذنع قايتذرذص ظالغان ظادةمضة بئرعص بولغان صذلدعن ظازراقمذ نةرسة
قايتذرذص ظااللمايدذ .بذنعثدعن ظذ نةرسعنعث ظعضعسع ظذنع سئتعص ظالغان
ظادةمضة ظذ نةرسعنعث صذلعنعث هةممعسعنع سوؤغا قعلعؤةتكةن بولسا ،ظذ
نةرسعدة قوشنعدارحعلعق ،ياكع شئرعكحعلعك هةققع بار كعشع ،ظذ نةرسعنع
سئتعص ظالغان ظادةمدعن ظذنع قايتذرذص ظالغان ؤاقتعدا ،ظذنعث صذلعنعث
هةممعسعنع بئرعدعغانلعقعنع كأرىؤاالاليمعز.
ظةضةر قورذنعث ظعضعسع قورذنع  1000سومغا ساتقان ،ظاندعن قورذنعث
ظعضعسع قورذنع ،ظذنع سئتعص ظالغان ظادةمضة سةدعقة قعلعؤةتكةن بولسا،
قورذدا قوشنعدارحعلعق ،ياكع شئرعكحعلعك هةققع بار كعشع قورذنع ،ظذنع
سئتعص ظالغان ظادةمدعن  1000سوم صذلنع بئرعص قايتذرذص ظالعدذ .ظةضةر بعر
نةرسعنعث ظعضعسع ظذ نةرسعنع بعر ظادةمضة ظذنعث صذلعنع مةلذم مذددةتتعن
كئيعن بئرعشكة كعلعشعص نئسعضة ساتقان بولسا ،ظذ نةرسعدة قوشنعدارحعلعق،
ياكع شئرعكحعلعك هةققع بار كعشع ظذ نةرسعنع ،ظذنع سئتعص ظالغان
ظادةمدعن نةخ صذل بئرعص قايتذرذص ظالعدذ .حىنكع ،سئتعلغان نةرسعنععث
صذلعنع مةلذم مذددةتتعن كئيعن بئرعشكة كعلعشعش شةرت بعلةن بولعدذ.
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بعر نةرسعدة قوشنعدارحعلعق ،ياكع شئرعكحعلعك هةققع بار كعشع بعلةن ظذ
نةرسعنع ساتقان ظادةمنعث ظارعسعدا هئحبعر شةرتتعن سأز ظئحعلمعدع.
سئتعلغان نةرسعدة قوشنعدارحعلعق ،ياكع شئرعكحعلعك هةققع
بولغانلعقع سةؤةبع بعلةن ،ظذنع سئتعؤالغان ظادةمدعن قايتذرذص ظالغان
كعشع ،ظذنع سئتعؤالغان ظادةمنعث ظذ نةرسعنعث ظىستعدة قعلغان صىتىن
تةسةررذصلعرعنع ظةمةلدعن قالدذرعدذ .هةتتا ظذ نةرسعنع سئتعؤالغان ظادةم
ظذ نةرسعنع ؤةقصة قعلغان ياكع مةسحعتكة ظايالندذرغان ياكع قةبرعستانلعققا
ظايالندذرغان ،ياكع باشقعالرغا سوؤغا ـ ساالم قعلعص بةرضةن بولسعمذ ،ظذ
كعشع بذالرنعث هةممعسعنع ظةمةلدعن قالدذرعدذ (((.حىنكع ،ظذنع سئتعص
ظئلعص (ظذنعثدا مةزكذر تةسةررذصالرنع قعلغان) ظادةم ،باشقعالرنعث هةققع
بار نةرسعدة تةسةررذص قعلغان هئسابلعنعدذ .شذثا ظذنع قايتذرذص ظالغان
كعشع ظذ ظادةمنعث قعلغان تةسةررذصلعرعنع ظةمةلدعن قالدذرؤعتعدذ .ظةمما
سئتعص ظالغان نةرسة يةر بولذص ظذنعثغا ظذنع سئتعص ظالغان ظادةم زعراظةت
تئرعغان بولسا ،ظذ يةردة قوشنعدارحعلعق ،ياكع شئرعكحعلعك هةققع بار
كعشع ظذ يةرنع قايتذرذص ظالغان ؤاقتعدا ،ظعستعهسانغا ظاساسةن يةردعكع
زعراظةتنع يذلذؤةتمةيدذ .حىنكع ،زعراظةتنعث ظذ يةردة تذرذش ؤاقتع مةلذم
مذددةتضعحعدذر .شذثا يةرنعث ظعش ـ هةققعنع بئرعش ظارقعلعق زعراظةتنع
يةردة قالدذرذص قالعدذ.
ظةضةر يةرنع سئتعؤالغان ظادةم ظذ يةرضة ظأي سالغان ؤة ظةتراصعغا
دةرةخ تعككةن بولسا ،ظذ يةردة قوشنعدارحعلعق ،ياكع شئرعكحعلعك هةققع
بار كعشع يةرنع قايتذرذص ظالغان ؤاقتعدا ،يةرنعث صذلعنع ؤة خذددع ناهةق
ظئلعؤئلعنغان يةرنع ظعضعسع قايتذرذص ظالغان ؤاقتعدا ،ظذنعثغا سئلعنغان
ظأينعث ؤة دةرةخنعث صذلعنع بةرضةنضة ظوخشاش ظذ يةرضة سئلعنغان ظأينعث
ؤة تعكعلضةن دةرةخنعث صذللعرعنع بئرعدذ .ظةمما سئتعلغان نةرسة ظأي بولغان
ؤة ظذنع سئتعص ظالغان ظادةم ظذنع خعلمذ ـ خعل رةثلةر بعلةن بويعغان ،ياكع
ضةج بعلةن ظاقارتقان بولسا ،ظذ ظأيدة قوشنعدارحعلعق ،ياكع شئرعكحعلعك
هةققع بار كعشع ،خالعسا ظأينع قايتذرذص ظئلعشتعن ؤازكئحعدذ .خالعسا
ظأينع قايتذرذص ظئلعص ظذ ظادةمضة ،ظأي بويالغانلعق ياكع ظاقارتعلغانلعق
سةؤةبع بعلةن ظأينعث باهاسعغا قئتعلغان صذلنع بئرعدذ .حىنكع رةثلةرنع،
((( بذ ،بعر قعسعم ظالعمالرنعث كأز قارعشعدذر .ت.
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ياكع ضةجلةرنع ظأيدعن ظاجرعتعؤئتعش قعيعندذر.

(((

ظةضةر بعر ظادةم بعر يةرنع ،ياكع بعر خورمعزارلعقنع سئتعص ظالغان،
ظاندعن ظذ خورمعزارلعق ظذ ظادةمنعث قولعدا تذرذص مئؤة بةرضةن ؤة ظذ ظادةم ظذ
مئؤعلةرنع صذتاص ظالغان بولسا ،بذ هالدا ظذ خورمعزارلعقتا قوشنعدارحعلعق،
ياكع شئرعكحعلعك هةققع بولذص ظذنع قايتذرذص ظالغان كعشعنعث ظذنعث
مئؤعلعرعنع قايتذرذص ظئلعش هةققع يوق .حىنكع ظذ مئؤعلةر خورمعالردعن
صذتذلذص بولغانلعقع ظىحىن مئؤعلةر خورمعالرغا تةؤة بولغان هئسابالنمايدذ.
ظةضةر خورمعالرنع سئتعص ظالغان ظادةم خورمعالرنع ،مئؤعلعرع بعلةن بعللة
سئتعص ظالغان ،ظاندعن خورمعالرنعث مئؤعلعرع تةبعظعي ظاصةت بعلةن تىكىلىص
كةتكةن بولسا ،بذ هالدا خورمعالردا قوشنعدارحعلعق ،ياكع شئرعكحعلعك
هةققع بار كعشع خورمعالرنع ظذ ظادةمدعن قايتذرذص ظالغان ؤاقتعدا ،ظذنعثغا
مئؤعلةرنعث صذلعنع تذتذؤئلعص صذل بئرعدذ .حىنكع مئؤعلةر ،سودا بولغان
ؤاقعتتا سودا ـ سئتعقنعث ظعحعدة بار ظعدع .شذثا خورمعالرنع قايتذرذص
ظالغان ؤاقتعدا ،مئؤعلةر بولمعغانلعقع ظىحىن مئؤعلةرنعث ظورنعغا صذل
تذتذؤئلعنعدذ.
سئتعلغان بعر نةرسعدة قوشنعدارحعلعق ،ياكع شئرعكحعلعك هةققع بار
كعشعضة ،ظذ نةرسعنع قايتذرذص ظئلعشقا هأكىم حعقعرعلعص بولذنغاندعن
كئيعن ،ظذ كعشع ظذنع قايتذرذص ظئلعشتعن ؤازكئحةلمةيدذ .حىنكع ظذ نةرسعنعث
سودعسع ظذ كعشعضة يىتكىلىص بولدع .شذثا ظذ كعشعنعث ظذ سودعنع سةؤةبسعز
بعكار قعلعؤئتعش هةققع يوق.
ظىستعدة قوشنعدارحعلعق ،ياكع شئرعكحعلعك هةققع بولعدعغان ،ياكع
بولمايدعغان نةرسعلةرنعث بايانع

قوشنعدارحعلعق ،ياكع شئرعكحعلعك هةققع صةقةت بةدعلعدة بعر نةرسة
بئرعص تذرذص( ،يةنع صذلغا سئتعص ظئلعص تذرذص) ظعضة بولغان زئمعندة،
مةيلع تةقسعم قعلعنعدعغان نةرسة بولسذن ،مةيلع تةقسعم قعلعنمايدعغان
نةرسة بولسذن ،ظذ زئمعننعث ظىستعضة سئلعنغان ظأيدة ياكع تعكعلضةن
((( <ظةددذررذلمذختار> 5 ،ـ توم 148 ،ـ بةت.
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دةرةخلةردة ،ياكع ظذ زئمعننع تئرعش ظىحىن ظعشلعتعلعدعغان (ساصالغا
ظوخشاش) سايمانالردا ؤذجذدقا حعقعدذ .ظةمما ظعمام شافعظعي (اهلل تاظاال
ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!)« :قوشنعدارحعلعق ،ياكع شئرعكحعلعك هةققع
تةقسعم قعلعنمايدعغان نةرسعلةردة ؤذجذدقا حعقمايدذ .حىنكع ،بعر كعشعنعث
سئتعلغان بعر نةرسعنع قوشنعدارحعلعق ،ياكع شئرعكحعلعك هةققع بعلةن
قايتذرذص ظئلعشنعث يولغا قويذلعشع بولسا ،ظذ نةرسعنعث تةقسعم قعلعنعش
ظارقعلعق ظذ ظادةمضة كئلعدعغان زةرةرنعث ظالدعنع ظئلعش ظىحىندذر .تةقسعم
قعلعنمايدعغان نةرسعلةردة بذ زةرةرنعث كئلعشع مذمكعن ظةمةس( .شذثا
قوشنعدارحعلعق ،ياكع شئرعكحعلعك هةققع تةقسعم قعلعنمايدعغان نةرسعلةردة
ؤذجذدقا حعقمايدذ)» دةيدذ .ظةمما هةنةفعي مةزهةصعدعكعلةرنعث كأز قارعشعدا:
بعر كعشعنعث سئتعلغان بعر نةرسعنع قوشنعدارحعلعق ،ياكع شئرعكحعلعك
هةققع بعلةن قايتذرذص ظئلعشنعث يولغا قويذلعشع بولسا ،قوشنعدارحعلعقع
ظذزذن مذددةت داؤام قعلعدعغان يامان قوشنعالردعن كئلعدعغان يامانلعقالرنعث
ظالدعنع ظئلعش ظىحىندذر.
شذثا بعر كعشعنعث قوشنعدارحعلعق ،ياكع شئرعكحعلعك هةققع ،سئتعلغان
مذنحاخانعدا ؤة ظذنعث سذ ظعسعتعش ظىحىن ظعشلعتعدعغان قازانلعرعدعمذ ؤذجذدقا
حعقعدذ .حىنكع قازانمذ مذنحعغا تةؤةدذر .ظةمما ظذ كعشعنعث قوشنعدارحعلعق،
ياكع شئرعكحعلعك هةققع ،مذنحعنعث ظعحعدعكع قاحا ـ قذحعالردا ؤذجذدقا
حعقمايدذ .حىنكع قاحا ـ قذحعالر مذنحعغا تةؤة ظةمةستذر .شذنعثدةك يةنة
بعر كعشعنعث قوشنعدارحعلعق ،ياكع شئرعكحعلعك هةققع ،ظعحعدعكع تىضمةن
بعلةن تىضمةنخئنعدعمذ ؤة تةقسعم قعلعش مذمكعن بولمايدعغان كعحعك ظأيدعمذ
ؤذجذدقا حعقعدذ .قوشنعدارحعلعق ،ياكع شئرعكحعلعك هةق( ،قويغا ،كالعغا
ؤة ظأي سايمانلعرعغا ظوخشاش) نةرسعلةردة ؤذجذدقا حعقمايدذ.
ظةضةر بعر ظادةم خورما دةرةخلعرعنع ظذنعث تعضع بعلةن قوشذص ظالغان
بولسا ،ظذ خورما دةرةخلعرعدة قوشنعدارحعلعق ،ياكع شئرعكحعلعك هةققع
ؤذجذدقا حعقعدذ .حىنكع خورما دةرةخلعرع يةرضة تةؤة بولعدذ .ظةمما بعر
ظادةم يةرنع ظةمةس صةقةت خورما دةرةخلعرعنع سئتعص ظالغان بولسا ،بذ هالدا
ظذ خومعالردا قوشنعدارحعلعق ،ياكع شئرعكحعلعك هةققع ؤذجذدقا حعقمايدذ.
حىنكع خورما دةرةخلعرع ظذ يةردعن بذ يةرضة يىتكعلعدعغان نةرسعلةرنعث
قاتارعدعندذر.
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قوشنعدارحعلعق ،ياكع شئرعكحعلعك هةققع سئتعلغان كعمعدعمذ ؤذجذدقا
حعقمايدذ .ظةمما ظعمام مالعك (اهلل تاظاال ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!):
«سئتعلغان كعمعدعمذ قوشنعدارحعلعق ،ياكع شئرعكحعلعك هةققع ؤذجذدقا
حعقعدذ» دةيدذ .شذنعثدةك يةنة قوشنعدارحعلعق ،ياكع شئرعكحعلعك هةققع
بعر مئيتنعث معراسخورلعرعغا معراسقا قالدذرذص قويغان نةرسعلعرعدعمذ
ؤذجذدقا حعقمايدذ((( .حىنكع ،ظذ نةرسة معراسخورنعث ظعضعدارحعلعقعغا
ظأتسعمذ ظذ نةرسة خذددع مئيت ظألىص كةتمعضةندةكال مئيتنعث ظعضعدارحعلعقعدا
تذرغاننعث هأكمعدعدذر .قوشنعدارحعلعق ،ياكع شئرعكحعلعك هةققع سةدعقة
قعلعنغان نةرسعدعمذ ؤذجذدقا حعقمايدذ .بةدعلعضة بعر نةرسة سوؤغا
قعلعنمعغان سوؤغا ـ ساالمدا ؤة شئرعكلةر ظارعسعدا تةقسعم قعلعنغان قورذدا
شئرعكحعلعك هةققع ؤذجذدقا حعقمايدذ .حىنكع تةقسعم قعلعش بولسا،
شئرعكلعكتعن ظايرعلعش هئسابلعنعدذ( .شذثا تةقسعم قعلعنغان قورذدا
شئرعكحعلعك هةققع بولمايدذ) .شذنعثدةك يةنة ظةضةر قورذ بعر ظعشنعث ظعش
ـ هةققع ظىحىن ياكع ظايالعغا بئرعدعغان تويلذق ظىحىن هئسابالنغان ،ياكع
ظئرعنعث ظأزعضة بةرضةن تويلذقعنع ظئرعضة قايتذرذص بئرعش شةرتع بعلةن
تالعقعنع ظالغان ظايال ،قورذنع تويلذقعنعث ظورنعغا بئرعدعغان نةرسة ظىحىن
هئسابلعغان ياكع قورذ ظازات قعلعؤعتعلضةن قذلنعث ظورنعغا بئرعلعش ظىحىن
هئسابالنغان ،ياكع قةستةن ظادةم ظألتىرؤةتكةن قاتعل قورذنع ،ظألتىرىلضةن
ظادةمنعث ظاظعلعسعضة بئرعشكة كئلعشكةن بولسا ،بذ ظةهؤالالردعمذ ظذ قورذدا
هئحكعمنعث قوشنعدارحعلعق ،ياكع شئرعكحعلعك هةققع بولمايدذ .ظةمما ظذ
قورذ بعر ظايالغا ،ظذنعث تةثتىشىضة بئرعلعدعغان تويلذقنعث ظورنعغا ياكع بعر
ظايالغا نعكاه قعلغان ؤاقتعدا بئرعلمةكحع بولغان تويلذقنعث ظورنعغا ،ياكع
ظذنعثدعن كئيعن بئرعلمةكحع بولغان تويلذقنعث ظورنعغا بئرعلضةن بولسا ،بذ
هالدا ظذ قورذدا قوشنعدارحعلعق ،ياكع شئرعكحعلعك هةققع ؤذجذدقا حعقعدذ.
حىنكع بذ ،مالنع مالغا ظالماشتذرغانلعق هئسابلعنعدذ .حىنكع قورذ ،بئرعشكة
تئضعشلعك بولغان ظةرنعث ظىستىدعكع تويلذقنعث بةدعلعدذر.
ظةضةر قورذنعث بعر قعسمع صذلغا هئسابالنغان بولسا( ،بذ هالدا ظذ قورذدا
قوشنعدارحعلعق ،ياكع شئرعكحعلعك هةققع بولمايدذ) .مةسعلةن :بعر ظادةم بعر
((( بعر كعشعضة ظألىص كةتكةن ظادةمدعن بعر ظأي معراس قالغان بولسا ،ظذ ظأينعث قوشنعسع ظأينع ،ظذنع معراس ظالغان ظادةمدعن
قوشنعدارحعلعق هةققع بعلةن قايتذرذص ظااللمايدذ .ت.
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ظايال بعلةن توي قعلغان ؤة ظذ ظادةم قورذسعنع ،ظايالنعث قورذنعث ظىستعدعن
 1000سوم بئرعش شةرتع بعلةن ظايالنعث تويلذقعغا سالغان بولسا ،بذ هالدعمذ
ظذ قورذدا هئحكعمنعث قوشنعدارحعلعق ،ياكع شئرعكحعلعك هةققع بولمايدذ.
حىنكع بذ قورذدا سودا ظعشع قوشذمحعدذر .قورذ تويلذق ظىحىن بئرعش ؤة
سودعدعن ظعبارةت ظعككع ظعشنع ظأز ظعحعضة ظالغاندذر .لئكعن ظذنعثدعن
كأزدة تذتذلغان ظةسلع مةقسةت بولسا ،ظذنع تويلذق ظىحىن بئرعشتذر .تويلذق
ظىحىن بئرعلضةن نةرسعدة قوشنعدارحعلعق ،ياكع شئرعكحعلعك هةققع بار،
دةص قارالمايدذ .ظذنداق ظعكةن قورذ مةسعلعسعدعكع توي ظعشعغا ،قوشذمحة
بولغان سودا ظعشعدعمذ بعر كعشعنعث قوشنعدارحعلعق ،ياكع شئرعكحعلعك
(((
هةققع بار ،دةص قارالمايدذ.
بعر نةرسعنع ظأزع ظىحىن ياكع ؤةكعل بولذص باشقعسعغا ظالغان ظادةم،
قوشنعدارحعلعق ياكع شئرعكحعلعك هةققعكة ظعضة بولعدذ .لئكعن ظذ نةرسعنع
ؤةكعل بولذص سئتعص ظالغان ظادةم ،ظأزعنع ؤةكعللعككة تةيعن قعلغان
كعشعدعن ظأزعنعث قوشنعدارحعلعق ،ياكع شئرعكحعلعك هةققعنع تةلةص
قعلعدذ .ظذ نةرسعنع ظأزع ظىحىن ظالغان ظادةم ظذ هةقنع تةلةص قعلمعسعمذ
بولعدذ .حىنكع ظذ ظادةم ظذنع تةلةص قعلعشقا ظئهتعياجع يوق .بذنعث صايدعسع
مذنداقتذر :بعر قورذنع ظأزع ظىحىن ،ياكع باشقعسعغا ؤةكعل بولذص سئتعص
ظالغان ظادةم ،ظذ قورذدا شئرعكحعلعك هةسسسع بار ظادةم بولغان ؤة ظذ قورذدا
يةنة باشقا بعر كعشعمذ شئرعك بولغان بولسا ،ظذ قورذدا ظذ ظعككع ظادةمنعث
هةر ظعككعسعنعث قوشنعدارحعلعق ياكع شئرعكحعلعك هةققع بولعدذ .ظةضةر
ظذ قورذدا ،ظذنع ظأزع ظىحىن ظالغان ظادةمنعث ،ياكع باشقعسعغا ؤةكعل بولذص
سئتعص ظالغان ظادةمنعث شئرعكحعلعك هةسسسع بولغان ؤة ظذ قورذنعث بعر
قوشنعسع بولغان بولسا ،بذ هالدا شئرعك بار يةردة قورذنعث قوشنعسعنعث
قورذدا قوشنعدارحعلعق هةققع بولمايدذ .بذنعث بايانع مذنداقتذر :ظعككع
شئرعكنعث بعرع قورذدعكع هةسسعسعنع يةنة بعر شئرعككة ساتقان ،ظذ شئرعك
ظذ هةسسسعنع ظأزع ظىحىن ظالغان ،ياكع باشقا بعرسعنعث ؤةكعلع بولذص
ظذنعثغا ظئلعص بةرضةن ،ظاندعن ظىحىنحع شئرعك كئلعص ظأزعنعث ظذ قورذدعكع
شئرعكحعلعك هةققعنع تةلةص قعلغان بولسا ،بذ هالدا ظذ قورذ ظذ شئرعك
بعلةن ظذنع مةيلع ظأزع ظىحىن بولسذن ،مةيلع باشقعسع ظىحىن بولسذن ،ظذنع
((( «رةددذلمذهتار» 5 ،ـ توم 150 ،ـ بةت.
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سئتعص ظالغان ظادةمنعث ظارعسعدا تةقسعم قعلعنعدذ .شذنعثدةك يةنة ظةضةر
ظعككع شئرعكنعث بعرع قورذدعكع هةسسعسعنع يةنة بعر شئرعكنعث ؤةكعلعضة
ساتقان ،ظاندعن ظىحىنحع شئرعك كئلعص ظأزعنعث ظذ قورذدعكع شئرعكحعلعك
هةققعنع تةلةص قعلغان بولسا ،بذ هالدا ظذ قورذ ظذ شئرعك بعلةن قورذنع
سئتعؤالغان ظادةمنع ؤةكعللعككة تةيعن قعلغان ظادةمنعث ظارعسعدا تةقسعم
قعلعنعدذ .ظةضةر ظىحىنحع كعشع (ظذ قورذغا شئرعك كعشع ظةمةس) ظذنعث
قوشنعسع بولسا ،بذ هالدا قورذنعث شئرعكع بار يةردة قورذنعث قوشنعسعنعث
ظأزعنعث قورذدعكع قوشنعدارحعلعق هةققعنع تةلةص قعلعش هةققع يوق .بذ،
ظةضةر قورذنعث شئرعكع قورذنع ظالغان ؤاقتعدا ،ظذنعثدعكع شئرعكحعلعك
هةققعنع قورذنعث قوشنعسعغا ظأتىنىص بةرمعضةن بولسا ،ظةهؤال شذنداق
بولعدذ.
بعر ظادةم قورذسعنع ساتقان ؤة ظذنعث قوشنعسع ظذنع سئتعص ظالغان
ظادةمضة :ظةضةر بذ قورذدا باشقا بعرسعنعث هةققع بولذص قالسا ،سئنعث صذلذثنع
تألةص بئرعشكة مةن كئصعل ،دةص قورذنع سئتعص ظالغان ظادةمنعث صذلعغا
كئصعل بذلغان هئلعقع قوشنعنعث قورذدعكع قوشنعدارحعلعق هةققعنع تةلةص
قعلعش هةققع يوق .حىنكع ظذنعث قورذنع سئتعص ظالغان ظادةمنعث صذلعغا
كئصعل بولغانلعقع ،ظذ ظادةمنعث قورذنع ظالغانلعقعنع ظعقرار قعلغانلعقعدذر.
(ظعقرار قعلعص بولغان ظادةم قوشنعدارحعلعق ،ياكع شئرعكحعلعك هةققعنع
(((
تةلةص قعاللمايدذ).
قوشنعدارحعلعق ياكع شئرعكحعلعك هةققعنع بعكار قعلعؤعتعدعغان
ظامعلالر

بعر نةرسعنعث سئتعلغانلعقعنع بعلضةن ظورذندا ،ظذ نةرسعنع تعز
بئرعص تةلةص قعلماسلعق ظذ نةرسعدعكع قوشنعدارحعلعق ،ياكع شئرعكحعلعك
هةققعنع بعكار قعلعؤعتعدذ .ظةضةر ظذ ظادةم سئتعلغان نةرسعنع تةلةص قعلعشنع
بعلمةيدعغانلعقع ظىحىن ظذنع تةلةص قعلمعغان بولسعمذ ،ظذنعث ظذ نةرسعدعكع
قوشنعدارحعلعق ياكع شئرعكحعلعك هةققع بعكار بولذص كئتعدذ .ظةضةر ظعككع
((( «رةددذلمذهتار» 5 ،ـ توم 152 ،ـ بةت.
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ظادةم بعر باغنع معراس ظالغان ،ظذنعث بعرع ظذ باغنعث معراس ظعكةنلعكعنع
بعلمعضةن ،ظاندعن ظذ باغنعث يئنعدعكع باغنع ظذنعث ظعضعسع ساتقان بولسا،
بعلمعضةن هئلعقع ظادةم بذ باغدا ظأزعنعث قوشنعدارحعلعق هةققعنعث بارلعقعنع
تةلةص قعاللمايدذ .ظةضةر ظذ ظادةم ظذ باغدا ظأزعنعث نئسعؤعسعنعث بارلعقعنع
بعلسة ،بذ هالدا ظذ ظادةم ظذ باغنعث قئشعدعكع سئتعلغان باغدعكع ظأزعنعث
قوشنعدارحعلعق هةققعنع تةلةص قعالاليدذ .ظةضةر بعلمعسة ظذنعث ظذ باغدعكع
قوشنعدارحعلعق هةققع بعكار بولذص كئتعدذ .حىنكع بعلمةسلعك ظأزرة
بواللمايدذ.
شذنعثدةك يةنة بعر ظادةمنعث سئتعلغان نةرسعدعكع قوشنعدارحعلعق،
ياكع شئرعكحعلعك هةققع ،ظذ ظادةمنعث ظذ هةقنع بعرسعضة ظأتىنىص بئرعش
بعلةنمذ بعكار بولذص كئتعدذ .مةسعلةن :بعر قورذنعث قوشنعسع ياكع ظذنعثدا
شئرعكحعلعكع بار ظادةم« :مةن بذ قورذدعكع مئنعث قوشنعدارحعلعق هةققعمدعن
كةحتعم» دئضةن ،ياكع ظذ ظادةم قورذنع ساتقان ظادةمضة« :مةن بذ قورذدعكع
قوشنعدارحعلعق ،ياكع شئرعكحعلعك هةققعمنع ساثا تاصشذردذم» دئضةن بولسا،
(بذ هالدا ظذ ظادةم بذ قورذدعكع ظأزعنعث قوشنعدارحعلعق ياكع شئرعكحعلعك
هةققعنع تةلةص قعلعش هةققعنع تةلةص قعاللمايدذ) .ظةضةر سئتعلغان قورذدا
شئرعكحعلعكع بار بعر ظادةم ،قورذدعكع ظأزعنعث شئرعكحعلعك هةققعنع يةنة
بعر شئرعكعنعث ظالدعدا قورذنعث قوشنعسعغا ظأتىنىص بةرضةن بولسا ،بذمذ
توغرعدذر .ظةضةر ظذ شئرعك كئيعن ظذ هةقنع يةنة بعر شئركعضة ظأتىنىص بةرضةن
بولسا ،بذ هالدا قورذنعث قوشنعسعنعث قورذنع ظئلعش هةققع بولمايدذ.
ظةضةر باالغةتكة يةتمعضةن كعحعك بالعنعث قورذسعغا قوشنا قورذدعكع
ظادةم قورذسعنع ساتقان ،ظاندعن كعحعك بالعنعث ظذ قورذدعكع قوشنعدارحعلعق
هةققعنع بالعنعث دادعسع ياكع ظذنعث ظعشلعرعغا قاراشقا ؤةسعيةت قعلعنغان
ظادةم ظأتىنىص بةرضةن بولسا ،بذ هالدعمذ ظذ كعحعك باال ظذ قورذدعكع هةققعنع
تةلةص قعاللمايدذ( .بذ هةنةفعي مةزهةصعدعكع ظعمام مذهةممةددعن باشقا
ظعمامالرنعث قارعشعدذر) .ظةمما ظعمام مذهةممةد (اهلل تاظاال ظذنعثغا رةهمةت
قعلسذن!)« :ظةضةر ظذ قورذ ظأز باهاسع بويعحة ،ياكع بعر ظاز تأؤةن باهادا
سئتعلغان بولسا ،بالعنعث دادعسعنعث ياكع ظذنعث ظعشلعرعغا قاراشقا ؤةسعيةت
قعلعنغان ظادةمنعث بالعنعث قورذدعكع هةققعنع ظأتىنىص بةرضةنلعكع بعكار
قعلعنعدذ ؤة بالعغا ظذ قورذنع باال باالغةتكة يةتكةندعن كئيعن قايتذرذص
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ظئلعشقا هوقذق بئرعلعدذ» دةيدذ .شذنعثدةك يةنة ظةضةر بالعنعث دادعسعغا،
ياكع ظذنعث ظعشلعرعغا قاراشقا ؤةسعيةت قعلعنغان ظادةمضة ،بالعغا قوشنا
ظادةمنعث قورذسعنع ساتقانلعق خةؤعرع يةتكةن ؤة مةيلع دادا بولسذن،
مةيلع ظذنعث ظعشلعرعغا قاراشقا ؤةسعيةت قعلعنغان ظادةم بولسذن ،بالعنعث
ظذ قورذدعكع هةققعنع تةلةص قعلمعغان بولسا ،بذ هالدعمذ ظعش يذقعرعدعكع
ظعختعالص بويعحة بعر تةرةص قعلعنعدذ .يةنع باشقا ظعمامالرنعث كأز قارعشع
بويعحة :كعحعك بالعنعث ظذ قورذدعكع هةققع بعكار بولذص كئتعدذ .ظةمما ظعمام
مذهةممةدنعث كأز قارعشعدا :كعحعك بالعنعث ظذ قورذدعكع هةققع بعكار بولذص
كةتمةيدذ.
ظةضةر بعر ظادةم ظأزعنعث قوشنعدارحعلعق ياكع شئرعكحعلعك هةققعنع تةلةص
قعلعشنع قازعنعث ظالدعدا ظأزعنعث ؤةكعلعضة تاصشذرغان ،ياكع ظذنعث ؤةكعلع
قازعنعث ظالدعدا ظذ ظادةمنعث ظأزعنعث قوشنعدارحعلعق ،ياكع شئرعكحعلعك
هةققعنع تةلةص قعلعشنع ظذنعثغا تاصشذرغانلعقعنع ظعقرار قعلغان بولسا،
بذ تاصشذرذش ،ياكع ظعقرار توغرا بولغان هئسابلعنعدذ .شذثا ظذ كعشع ظذ
ظادةمنعث قوشنعدارحعلعق ،ياكع شئرعكحعلعك هةققعنع تةلةص قعلعدذ .ظةضةر
تاصشذرذش ،ياكع ظعقرار قازعنعث ظالدعدا بولمعغان بولسا ،ظذ ظعقرار توغرا،
دةص ظئتعبارغا ظئلعنمايدذ .لئكعن ؤةكعل دةؤاضةرلعكتعن حعقعص كئتعدذ.
قوشنعدارحعلعق ياكع شئرعكحعلعك هةققعنع ظأتىنىص بئرعش هوقذقع بار
ظادةمنعث ،ظذ هةقنع تةلةص قعلماي جعم تذرغانلعقع ظذنع ظأتىنىص بةرضةنلعك
هئسابلعنعدذ .بذنداق قعلعشقا هوقذقع بار ظادةملةرنعث ظعحعضة يذقعرعدا بايان
قعلعص ظأتكىنعمعزدةك دادا ؤة كعحعك بالعنعث ظعشلعرعغا قاراشقا ؤةسعيةت
قعلعنغان ظادةممذ كعرعدذ.
قوشنعدارحعلعق ،ياكع شئرعكحعلعك هةققعنعث بةدعلعضة ،بعر ظادةمدعن
بعر نةرسة ظئلعص ظذ هةقنع ظذ ظادةمضة بئرعشمذ ظذ هةقنع بعكار قعلعؤعتعدذ.
حىنكع ظذ (باشقا هةقلةرضة ظوخشاش) كىحلىك هةق ظةمةس .ظةكسعحة ظذ
صةقةت بعر نةرسعضة ظعضة بولذشنع تةلةص قعلعشتعن ظعبارةت بعر هةقتذر
خاالس .شذثا بذ هةقنعث بةدعلعضة بعر نةرسة ظئلعش توغرا بولمايدذ .شذنعث
ظىحىن ظذ هةقنعث بةدعلعضة بعر نةرسة ظالغان ظادةمنعث ظذ نةرسعنع قايتذرذص
بئرعشع الزعمدذر .حىنكع ظذ ،صارة ظئلعش هئسابلعنعدذ.
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سئتعلغان نةرسعدة قوشنعدارحعلعق ،ياكع شئرعكحعلعك هةققع بار
ظادةمنعث ،مةزكذر هةقنع مةيلع تةلةص قعلعشتعن كئيعن بولسذن ،مةيلع
بذرذن بولسذن ظذ نةرسعنع قولغا ظئلعشتعن بذرذن ظألىص كئتعشع بعلةنمذ ،ظذ
هةق بعكار بولذص كئتعدذ .ظذ هةق معراسخورلعرعغا معراس بولذص قالمايدذ.
ظةمما ظعمام شافعظعي (اهلل تاظاال ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!)« :ظذ هةق
معراسخورلعرعغا معراس بولذص قالعدذ» دةيدذ .ظةضةر ظذ ظادةم ،قازع سئتعلغان
نةرسعنع ظذنعث قايتذرذص ظالعدعغانلعقعغا هأكىم حعقعرعص بولغاندعن كئيعن
ظألىص كةتكةن بولسا ،ظذ هةق بعكار بولذص كةتمةيدذ .حىنكع بعر ظادةم ظذ
هةقكة ظعككع تةرةصنعث رازع بولذشع ؤة قازعنعث هأكىم حعقعرشع بعلةن ظعضة
بولعدذ.
بعر ظادةمنعث سئتعلغان نةرسعدعكع قوشنعدارحعلعق ياكع شئرعكحعلعك
هةققع ،ظذ نةرسعنع سئتعص ظالغان ظادةمنعث ظألىص كئتعشع بعلةن بعكار
بولذص كةتمةيدذ .شذنعثدةك يةنة ظذ هةق ظذ نةرسعنع سئتعص بةرضةن ظادةمنعث
ظألىص كئتعشع بعلةنمذ بعكار بولذص كةتمةيدذ .حىنكع ظذ هةقكة هةقلعق
بولغان ظادةم هاياتدذر .بعر ظادةمنعث قوشنعدارحعلعق ،ياكع شئرعكحعلعك
هةققع بار سئتعلغان قورذ ،سئتعص ظالغذحع ظادةمنعث قةرزعضة ،ياكع ظذنعث
بئرعشنع ؤةسعيةت قعلعص قويغان نةرسعسعضة هئسابالص سئتعلمايدذ .ظةضةر ظذ
قورذنع ،قازع ياكع سئتعص ظالغان ظادةم (ظألىص كئتعص) ظذنعث ؤةسعيةتلعرعنع
ظورذنالشقا تالالنغان ظادةم ساتقان ،ياكع سئتعص ظالغان ظادةم ظذ قورذ هةققعدة
بعر نئمة ؤةسعيةت قعلغان بولسا ،ظذ قورذدا قوشنعدارحعلعق ،ياكع شئرعكحعلعك
هةققع بار ظادةم ظذالرنعث تةسةررذصلعرعنعث هةممعسعنع ظةمةلدعن قالدذرعدذ
ؤة قورذنع ظأزع ظالعدذ .حىنكع ظذنعث قورذدعكع هةققع (ظذنع سئتعص ظالغان
ظادةمنعث هةققعضة قارعغاندا) بعرعنحع ظورذنغا قويذلعدذ .شذنعث ظىحىن
ظذ قورذنع سئتعص ظالغان ظادةمنعث ظذ قورذ هةققعدة هايات ؤاقتعدا قعلغان
تةسةررذصلعرعنعث هةممعسع ظةمةلدعن قالدذرعلعدذ.
بعر ظادةمنعث سئتعلغان نةرسعدعكع قوشنعدارحعلعق ،ياكع شئرعكحعلعك
هةققع ،ظذ ظادةمنعث ظذ نةرسعدة مةزكذر هةققعنعث بارلعقعغا هأكىم
حعقعرعلعشتعن بذرذن ،ظذ ظادةم ظذ نةرسعنعث باشقا بعر كعشعضة سئتعلغانلعقعنع
مةيلع بعلسذن ،مةيلع بعلمعسذن ،ظذنعث باشقا بعر كعشعضة سئتعلعص كئتعشع
بعلةن بعكار بولذص كئتعدذ .شذنعثدةك يةنة ظةضةر بعر نةرسعنع سئتعص ظالغان
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ظادةم ظذنع مةسحعتكة ظايالندذرؤةتكةن ياكع قةبرعستانلعق قعلعؤةتكةن،
ياكع ؤةقصة قعلعؤةتكةن بولسا ،بذ هالدعمذ ظذ نةرسعدة قوشنعدارحعلعق،
ياكع شئرعكحعلعك هةققع بار ظادةمنعث ظذ نةرسعدعكع هةققع بعكار بولذص
كئتعدذ.
سئتعلغان بعر نةرسعدة قوشنعدارحعلعق ياكع شئرعكحعلعك هةققع
بار ظادةم ،ظذ نةرسعنع ظذنع سئتعص ظالغان كعشعدعن سئتعؤالغان بولسا،
ظذ ظادةمنعث ظذ نةرسعدعكع قوشنعدارحعلعق ياكع شئرعكحعلعك هةققع
بعكار بولذص كئتعدذ .حىنكع ظذ ظادةمنعث ظذ نةرسعنع ،ظذنع سئتعص ظالغان
كعشعدعن سئتعؤئلعشقا قةدةم قويذشع ،ظذ ظادةمنعث ظأزعنعث ظذ نةرسعدعكع
قوشنعدارحعلعق ،ياكع شئرعكحعلعك هةققعنع تةلةص قعلعشتعن يىز ظأرىضةنلعك
هئسابلعنعدذ .ظذ هةق ،ظذنع تةلةص قعلعشتعن يىز ظأرىش بعلةن بعكار بولذص
كئتعدذ .شذنعثدةك يةنة ظةضةر سئتعلغان ظذ نةرسعدة قوشنعدارحعلعق ،ياكع
شئرعكحعلعك هةققع بار ظادةم ظذ نةرسعنع ،ظذنع سئتعص ظالغان كعشعدعن
ظعجارعضة ظالغان ياكع ظذ نةرسعنع سئتعص ظئلعشقا ،ياكع ظعجارعضة ظئلعشقا
ظذ كعشع بعلةن سودعالشقان بولسا ،بذ هالدعمذ ظذ ظادةمنعث ظذ نةرسعدعكع
قوشنعدارحعلعق ،ياكع شئرعكحعلعك هةققع بعكار بولذص كئتعدذ .حىنكع ظذ
ظادةمنعث ظذنداق قعلعشع ظذ نةرسعدعكع ظأزعنعث هةققعنع تةلةص قعلعشعتعن
يىز ظأرىضةنلعك هئسابلعنعدذ.
ظةضةر بعر قورذدا قوشنعدارحعلعق ،ياكع شئرعكحعلعك هةققع بار ظادةمضة،
قورذنعث ظعضعسعنعث قورذنعث يئرعمعنع ساتقانلعق خةؤعرع يةتكةن ،ظاندعن
ظذ ظادةم ظذ قورذدعكع ظأزعنعث قوشنعدارحعلعق ،ياكع شئرعكحعلعك هةققعنع
(باشقا بعرسعضة) ظأتىنىص بةرضةن ،ظاندعن ظذ ظادةمضة (قورذنعث ظعضعسعنعث
قورذنعث يئرعمعنع ظةمةس) هةممعسعنع ساتقانلعق خةؤعرع يةتكةن بولسا،
بذ هالدا ظذ ظادةم ظذ قورذدعكع ظأزعنعث قوشنعدارحعلعق ،ياكع شئرعكحعلعك
هةممة هةققعنع تةلةص قعلعدذ .ظةضةر ظذ ظادةمضة قورذنعث ظعضعسعنعث قورذنعث
هةممعسعنع ساتقانلعق خةؤعرع يةتكةن ،ظاندعن ظذ ظادةم ظذ قورذدعكع ظأزعنعث
قوشنعدارحعلعق ،ياكع شئرعكحعلعك هةققعنع (باشقا بعرسعضة) ظأتىنىص
بةرضةن ،ظاندعن ظذ ظادةمضة (قورذنعث ظعضعسعنعث قورذنعث هةممعسعنع
ظةمةس) ظذنعث يئرعمعنع ساتقانلعق خةؤعرع يةتكةن بولسا ،بذ هالدا كىحلىك
رعؤايةتكة ظاساسةن ظذ ظادةمنعث ظذ قورذدعكع ظأزعنعث قوشنعدارحعلعق،
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ياكع شئرعكحعلعك هةققعنع تةلةص قعلعش هوقذقع يوق .حىنكع ظذ ظادةم
قورذدعكع ظأزعنعث هةممة هةققعنع ظأتىنىص بةرضةن يةردة ،ظذنعث يئرعمعدعكع
هةققعنع ظةلؤةتتة ظأتىنىص بئرعدذ( .شذثا ظذنعث ظذ قورذدعكع ظأزعنعث
قوشنعدارحعلعق ،ياكع شئرعكحعلعك هةققعنع تةلةص قعلعش هوقذقع يوق).
ظةمما ظذ ظادةمضة بذرذن قورذنعث يئرعمعنعث سئتعلغانلعق خةؤعرعدعن كئيعن
ظذنعث هةممعسعنعث سئتعلغانلعق خةؤعرع يةتكةن مةسعلعدة ،ظعش بذنعثغا
ظوخشعمايدذ .شذثا ظذ مةسعلعدة ظذ ظادةمنعث ظأزعنعث هةققعنع تةلةص قعلعش
هوقذقع بار.
بذ يةردة شذنع بايان قعلعص ظأتىشكة توغرا كئلعدذكع ،سئتعلغان
نةرسعدة بعر ظادةمنعث قوشنعدارحعلعق ،ياكع شئرعكحعلعك هةققعنعث
بارلعقع ظعسصاتلعنعص بولغاندعن كئيعن ظذ هةقنع بعكار قعلعؤئتعش ظىحىن
هئلة ظعشلعتعش مةكرذهتذر .مةسعلةن :ظذ ظادةم بعلةن ظذ نةرسعنع سئتعص
ظالغان كعشع هئلة ظعشلعتعشقا بعرلعككة كئلعص ظذ نةرسعنع سئتعص ظالغان
كعشع ظذ ظادةمضة« :سةن بذنع مةندعن سئتعص ظالغعن» دئضةن ؤة ظذ ظادةم:
«بولعدذ» دئضةن بولسا( ،بذ هالدا ظذ ظادةمنعث ظذ نةرسعدعكع هةققع بعكار
بولذص كئتعدذ) .ظةمما سئتعلغان نةرسعدة بعر ظادةمنعث قوشنعدارحعلعق ،ياكع
شئرعكحعلعك هةققعنعث بارلعقعنعث ظعسصاتالنماسلعقع ظىحىن هئلة ظعشلعتعش
ظعمام ظةبذيىسىفنعث كأز قارعشعدا مةكرذه ظةمةستذر .ظعمام مذهةممةدنعث
كأز قارعشعدا مةكرذهتذر .بذ هةقتة ظعمام ظةبذيىسىفنعث كأز قارعشع بعلةن
صةتعؤا بئرعلعدذ .خذسذسةن ظةضةر سئتعلغان نةرسعضة قوشنا بولذص ظولتذرغان
ظادةم ،ظذ نةرسعضة ظئهتعياجع بولمعسا ،ظذ قوشنعنعث ظذ نةرسعدة هةققعنعث
(((
بارلعقعنعث ظعسصاتالنماسلعقع ظىحىن هئلة ظعشلعتعش مةكرذه ظةمةستذر.
ظعمام بذخارعنعث ،هةدعس كعتابعدا <هئلعلةرنعث بألىمع> دةص هئلة
هةققعدة ظايرعم بعر بألىم تىزىشع هةيران قاالرلعق ظعشتذر .ظعمام بذخارع بذ
بألىمنعث ظعحعدة سوؤغا ـ ساالمغا ؤة قوشنعدارحعلعق ،ياكع شئرعكحعلعك
هةققعضة ظاالقعدار مةسعلعلةردة ظعشلعتعلعدعغان هئلعلةر هةققعدة ظايرعم بعر
باب تىزدع ؤة ظذ بابتا جابعر ظعبنع ظابدذلالهنعث« :صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم
تةقسعم قعلعنمعغان هةرقانداق نةرسعدة قوشنعدارحعلعق ياكع شئرعكحعلعك
هةققعنعث بارلعقعنع بئكعتتع .ظةضةر (نةرسعلةر ظارعسعدا) حةك ـ حئضراالر
((( <ظةددذررذلمذختار> 5 ،ـ توم 156 ،ـ بةت.

472

قوشنىدارچىلىق ياكى شېرىكچىلىك ھەققىنىڭ بايانى

بةلضعلةنسة ،يولالر ظئلعنسا ،ظذالردا قوشنعدارحعلعق ياكع شئرعكحعلعك هةققع
بولمايدذ» دئضةن هةدعسعنع بايان قعلعص بولذص كئيعن مذنداق دئدع :بةزع
كعشعلةر« :سئتعلغان نةرسعضة قوشنا بولذص ظولتذرغان ظادةم ،ظذ نةرسعنع
سئتعص ظالغذحعدعن قايتذرذص ظئلعش هوقذقعقا ظعضعدذر» دةص بذنع ناهايعتع
كىحلةندىرعدذ ،ظاندعن بذنع بعكار قعلعشعقا تعرعشعص مذنداق دةيدذ« :ظةضةر
بعر ظادةم بعر قورذنع ظالماقحع بولغان ؤة ظذ ظادةم قورذنعث قوشنعسعنعث
قورذنع قوشنعدارحعلعق هةققع بعلةن قايتذرذص ظئلعؤئلعشعدعن قورققان
بولسا ،بذ هالدا ظذ ظادةم دةسلةص ظذ قورذنعث  100قعسمعنعث بعر قعسمعنع
سئتعص ظالعدذ ،ظاندعن قالغان قعسعملعرعنع سئتعص ظالعدذ .ظذ ظادةمنعث
بذنداق قعلعشعدعكع سةؤةب بولسا ،ظذ ظادةم ظذ قورذنعث  100قعسمعنعث
بعر قعسمعنع سئتعص ظالغان ؤاقتعدا ،قورذنعث قوشنعسعنعث صةقةت بذ بعر
قعسعمدعال قوشنعدارحعلعق هةققع بولعدذ( .قوشنا ظادةم بذ بعر قعسعمنع ظاز
كأرىص ظذنع قايتذرذص ظئلعشتعن يىز ظأرىيدذ ؤة شذنعث بعلةن ظذنعث مةزكذر
هوقذقع بعكار بولذص كئتعدذ) ،ظاندعن ظذ ظادةم قورذنعث قالغان قعسعملعرعنع
سئتعص ظالعدذ .بذ هالدا قورذنعث قوشنعسعنعث قورذنعث قالغان قعسعملعرعدا
قوشنعدارحعلعق هةققع بولمايدذ .قورذنع ظالماقحع بولغان ظادةم (قورذنعث
قوشنعسعنعث قورذدعكع قوشنعدارحعلعق هةققعنع بعكار قعلعؤئتعش ظىحىن)
مذشذنداق هئلة قولالنسا بولعدذ».
ظعمام بذخارع يةنة مةزكذر بابتا صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث« :قوشنا
قوشنعسعغا يئقعن بولغانلعق سةؤةبع بعلةن (قوشنعسعنعث ،سئتعلغان ظأيضة
ياكع يةرضة ظوخشاش نةرسعسعنع سئتعص ظئلعشقا ظذنع سئتعص ظالغان
ظادةمضة قارعغاندا) هةقلعقتذر» دئضةن هةدعسعنع بايان قعلعص بولذص كئيعن
مذنداق دئدع :بةزع كعشعلةر« :ظةضةر بعر ظادةم سئتعص ظالغان قورذنعث
نئسعؤعسعدعن ظذنعثغا قوشنا بولذص ظولتذرغان ظادةمنعث قوشنعدارحعلعق
هةققعنع بعكار قعلعؤةتمةكحع بولسا ،ظذ سئتعص ظالغان نئسعؤعسعنع باالغةتكة
يةتمعضةن كعحعك بالعسعغا سوؤغا قعلعص بئرعؤعتعدذ ؤة كعحعك بالعنعث (ظذ
سوؤغعنعث هةقعقعي سوؤغا ظعكةنلعكع ياكع ظذنداق ظةمةسلعكع هةققعدة)
قةسةم ظعحعشع الزعم ظةمةس(((» دةيدذ.
((( ظةمما سوؤغا قعلعنغان ظادةم حوث باال ياكع يات ظادةم بولسا ،قورذنعث قوشنعسع ظذنع ظذ سوؤغعنعث هةقعقعي سوؤغا ظعكةنلعكع
ياكع ظذنداق ظةمةسلعكع هةققعدة قةسةم قعلدذرعدذ .ت.
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ظعبنع بةتتال (اهلل تاظاال ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!) مذنداق دةيدذ« :بذ
مةسعلعنعث ظةسلع مذنداقتذر :بعر ظادةم بعر قورذنع سئتعص ظالماقحع بولغان
ؤة ظذ ظادةم ظذ قورذنعث قوشنعسعنعث ظذ قورذنع قوشنعدارحعلعق هةققع بعلةن
قايتذرذص ظئلعؤئلعشعدعن قورقذص ،ظعمام ظةبذهةنعفة (اهلل تةظاال ظذنعثغا رةهمةت
قعلسذن!) دعن قورذنعث قوشنعسعنعث قورذدعكع قوشنعدارحعلعق هةققعنع قانداق
هئلة ظعشلعتعص بعكار قعلعؤئتعش هةققعدة سورذغاندا ،ظعمام ظةبذهةنعفة (اهلل
تةظاال ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!) ظذنعثغا :سةن قورذنعث  100قعسمعنعث بعر
قعسمعنع سئتعص ظالغعن .شذنعث بعلةن سةن ظذ قورذدا قورذنعث ظعضعسع بعلةن
شئرعك هئسابلعنعسةن ،ظاندعن سةن قورذنعث قالغان قعسعملعرعنع سئتعص
ظالغعن .بذ هالدا سةن قورذغا ظعضة بولذشقا قورذنعث قوشنعسعضة قارعغاندا
بةك هةقلعق بولعسةن .حىنكع سئتعلغان نةرسعدة شئرعك بولغان ظادةم ظذ
نةرسعضة ظعضة بولذشتا ظذ نةرسعضة قوشنا بولغان ظادةمضة قارعغاندا بةكرةك
هةقلعقتذر ،دئضةن .ظعمام ظةبذهةنعفةنعث ظذ ظادةمنع قورذنعث  100قعسمعنعث
بعر قعسمعنع سئتعص ظئلعشقا بذيرذشعنعث سةؤةبع بولسا ،قورذنعث قوشنعسع
ظذ بعر قعسمعنع ظاددعي ساناص ؤة ظذنعث صايدعسعنع ظاز كأرىص ظذنع قايتذرذص
ظئلعشقا قعززعقمايدذ( .شذنعث بعلةن ظذنعث مةزكذر هوقذقع بعكار بولذص
كئتعدذ) .ظعمام ظةبذهةنعفةنعث قعلغان بذ ظعشعدا سىننةتكة زعت كئلعدعغان
بعر ظعش يوق .ظعمام بذخارعنعث مةزكذر بايانالرنع كةلتىرىشتعن مةقسعتع
بولسا ،ظذالرنعث (يةنع هةنةفعي مةزهةصعدعكعلةرنعث) بعر ـ بعرعضة زعت ضةص
قعلغانلعقعنع بايان قعلعشتذر .حىنكع هةنةفعي مةزهةصعدعكعلةر سئتعلغان بعر
نةرسعضة قوشنا بولذص ظولتذرغان ظادةمنعث قوشنعدارحعلعق هةققع بعلةن ظذ
نةرسعنع قايتذرذص ظئلعش هةققعنعث بارلعقعغا صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث:
«قوشنا قوشنعسعغا يئقعن بولغانلعق سةؤةبع بعلةن (قوشنعسعنعث ،سئتعلغان
ظأيضة ياكع يةرضة ظوخشاش نةرسعسعنع سئتعص ظئلعشقا ظذنع سئتعص ظالغان
ظادةمضة قارعغاندا) هةقلعقتذر» دئضةن هةدعسعنع صاكعت قعلعص كةلتىردع،
ظاندعن ظذالر ظذ نةرسعنعث قوشنعسعنعث مةزكذر هةققعنع بعكار قعلعؤئتعش
ظىحىن ظذ نةرسعنع ظئلعشقا قوشنا ظةمةس ظادةمنعث قوشنا ظادةمضة قارعغاندا
بةكرةك هةقلعق ظعكةنلعكعنع كأرسىتعدعغان هئلعلةرنع ظعشلةتتع».
ظعبنع هةجةر (اهلل تاظاال ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!) بذنعثغا ظعالؤة قعلعص
مذنداق دئدع« :هةنةفعي مةزهةصعدعكع مةزكذر هئلة ظعمام ظةبذيىسىفكة
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تةؤةدذر .ظةمما ظعمام مذهةممةد (اهلل تاظاال ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!):
سئتعلغان نةرسعدة قوشنعدارحعلعق ،ياكع شئرعكحعلعك هةققع بار كعشعنعث
ظذ هةققعنع بعكار قعلعؤئتعش ظىحىن هئلة ظعشلعتعش قاتتعق مةكرذهتذر.
حىنكع بعر كعشعنعث ،سئتعلغان نةرسعدة قوشنعدارحعلعق ،ياكع شئرعكحعلعك
هةققعنعث بار بولذشعنعث يولغا قويذلعشعنعث سةؤةبع بولسا ،ظذ كعشعضة
كئلعدعغان زةرةرنعث ظالدعنع ظئلعش ظىحىندذر .ظذ كعشعنعث مةزكذر هةققعنع
بعكار قعلعؤئتعش ظىحىن هئلة ظعشلةتكةن ظادةم ظذنعثغا زةرةر يةتكىزىشنع
مةقسةت قعلغان ظادةمنعث ظورنعدعدذر .بعر كعشعضة زةرةر يةتكىزىشنع
مةقسةت قعلعش مةكرذهتذر .بولذصمذ ظةضةر ظذ نةرسعدة شئرعكحعلعك هةققع
بار كعشع بعلةن ظذنع سئتعص ظالغان ظادةمنعث ظارعسعدا ظاداؤةت بولغان ؤة ظذ
نةرسعدة شئرعكحعلعك هةققع بار كعشع ظذ نةرسعنع سئتعص ظالغان ظادةمنعث
ظذ نةرسعدة شئرعكلعشع بعلةن زةرةر كأرىدعغان ظعش بولسا ،ظذ نةرسعدة
شئرعكحعلعك هةققع بار كعشعنعث ظذ نةرسعدعكع هةققعنع بعكار قعلعؤئتعش
ظىحىن هئلة ظعشلعتعش قاتتعق مةكرذهتذر» دةيدذ .بعر ظادةمنعث سئتعلغان
نةرسعدعكع قوشنعدارحعلعق ،ياكع شئرعكحعلعك هةققعنع بعكار قعلعؤئتعش
ظىحىن ،ظذ ظادةمنعث ظذ نةرسعدة مةزكذر هةققع ظعسصاتلعنعشتعن بذرذن هئلة
ظعشلعتعلضةن بولسا ،ظعشلعتعلضةن بذ هئلعنعث هأكمع ظعمام ظةبذيىسىف
بعلةن ظعمام مذهةممةدنعث ظارعسعدعكع مةزكذر ظعختعالص بويعحة بولعدذ.
ظةمما ظذ ظادةمنعث ظذ نةرسعدة هةققعنعث بارلعقع ظعسصاتلعنعص بولغاندعن
كئيعن ظذنعث هةققعنع بعكار قعلعؤئتعش ظىحىن هئلة ظعشلعتعش توغرا ظةمةس.
مةسعلةن :ظذ نةرسعنع سئتعص ظالغان ظادةمنعث ظذ نةرسعدة قوشنعدارحعلعق،
ياكع شئرعكحعلعك هةققع بار كعشعضة« :سةن بذ صذلنع ظئلعص مةندعن ظذ
نةرسعدعكع هةققعثنع تةلةص قعلمعغعن» دئيعشع ؤة ظذ نةرسعدة هةققع بار
كعشع بذنعثغا رازع بولذص صذلنع ظئلعشع توغرا ظةمةس .شذنعثغا ظوخشاش ظذ
كعشعنعث ظذ نةرسعدة هةققعنعث بارلعقع ظعسصاتلعنعص بولغاندعن كئيعن ظذنعث
هةققعنع بعكار قعلعؤئتعش ظىحىن هئلة ظعشلعتعشمذ توغرا ظةمةس .حىنكع بذ
هالدا ظذ كعشعنعث ظذ نةرسعدعكع قوشنعدارحعلعق ،ياكع شئرعكحعلعك هةققع
بارلعق ظالعمالرنعث بعردةك قارعشع بويعحة ظةمةلدعن قالعدذ (((.بعز يذقعرعدا
بذنعث صارا ظئلعش هئسابلعنعدعغانلعقعنع بايان قعلعص ظأتتذق.
((( «فةتهذلبارع» 12 ،ـ توم 346 ،ـ بةت.
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هةنةفعي مةزهةصعدعكعلةر <مةلذم سةؤةب تئصعلغان ظادةملةرضة حةكلعمة
قويذشنعث> بابعدا ،مةسعلةن :ظايال كعشعضة ظئرعدعن ظايرعلعص كعتعشنعث
ياكع مال ـ مىلكعنعث زاكعتع بةرمةسلعكنعث يولعنع كأرسعتعص ظعسالم
دعنعدعن يئنعؤئلعشنع ظأضةتكعنعضة ظوخشاش كعشعلةرضة توغرا ظةمةس
هئلعلةرنع ظأضعتعدعغان صاسعق مذصتعالرنع صةتعؤا بئرعشتعن حةكلعدع.
هةنةفعي مةزهةصعدعكعلةر يةنة نادان دوختذرالرنع ظادةم داؤاالشتعن ؤة
ساختعكارلعق بعلةن تعجارةت قعلعدعغانالرنع تعجارةت قعلعشتعن حةكلعدع.
بذ كعشعلةرضة حةكلعمة قويذش دعنغا ،تةنضة ؤة مالغا كئلعدعغان ظومذمعي
ؤة خذسذسعي زعيانالرنعث ظالدعنع ظئلعش ظىحىندذر .بذ زعيانالرنعث ظالدعنع
(((
ظئلعش ياخشعلعققا بذيرذش ؤة يامانلعقتعن توسذشنعث قاتارعدعندذر.
<ظةددذررذلمذختار> دئضةن كعتابنعث ظاصتورع« :سئتعلغان نةرسعدة بعر
ظادةمنعث قوشنعدارحعلعق ،ياكع شئرعكحعلعك هةققعنعث بارلعقع ظعسصاتلعنعص
بولغاندعن كئيعن ظذ هةقنع بعكار قعلعؤئتعش ظىحىن هئلة ظعشلعتعش
مةكرذهتذر .مةسعلةن :ظذ ظادةم بعلةن ظذ نةرسعنع سئتعص ظالغان كعشع هئلة
ظعشلعتعشكة بعرلعككة كئلعص ظذ نةرسعنع سئتعص ظالغان كعشع ظذ ظادةمضة:
سةن بذنع مةندعن سئتعص ظالغعن ،دئضةن ؤة ظذ ظادةم :بولعدذ ،دئضةن بولسا،
(بذ هالدا ظذ ظادةمنعث ظذ نةرسعدعكع هةققع بعكار بولذص كئتعدذ) .ظةمما ظذ
ظادةم ضةص قعلماي جعم تذرغان ،ياكع مةن :ظذنع ظالمايمةن ،دئضةن بولسا ،بذ
هالدا ظذ ظادةمنعث ظذ نةرسعدعكع هةققع بعكار بولذص كةتمةيدذ» دئدع.
بذ هةقتعكع خعلمذ خعل مةسعلعلةرنعث بايانع
● ظةضةر بعر صارحة يةرنع بعر نةححة ظادةم سئتعص ظالغان ؤة ظذ يةرنع
ساتقان كعشع بعرال ظادةم بولغان بولسا ،بذ هالدا ظذ يةرنع قوشنعدارحعلعق،
ياكع شئرعكحعلعك هةققع بعلةن قايتذرذص ظئلعش ظعشع ظذ يةرنع سئتعص
ظالغان ظادةملةرنعث سانعغا قارعتا ظايرعم ـ ظايرعم بولعدذ .شذثا ظذ يةردة
قوشنعدارحعلعق ،ياكع شئرعكحعلعك هةققع بار ظادةم ،ظذ يةرنع سئتعص
ظالغان بعر نةححة ظادةمنعث نئسعؤعسعنع قايتذرذص ظئلعص قالغانلعرعنع
قويذص قويسعمذ بولعدذ .ظةضةر بعر صارحة يةرنع بعر ظادةم سئتعص ظالغان،
((( «رةددذلمذهتار» 5 ،ـ توم 93 ،ـ بةت.
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لئكعن ظذ يةرنع ساتقان كعشع بعر نةححة ظادةم بولغان بولسا ،بذ هالدا ظذ
يةرنع قوشنعدارحعلعق ،ياكع شئرعكحعلعك هةققع بعلةن قايتذرذص ظئلعش
ظعشع (ظذ يةرنع سئتعص ظالغان ظادةملةرنعث سانعغا قارعتا ظايرعم ـ ظايرعم
ظةمةس) بعرال بولعدذ .شذثا ظذ يةردة قوشنعدارحعلعق ،ياكع شئرعكحعلعك
هةققع بار ظادةم ،ظذ يةرنع ياكع بعراقال هةممعسعنع قايتذرذص ظالعدذ ،ياكع
(قايتذرذص ظالمعسا) هةممعسعنع قويذص قويعدذ .حىنكع يةرنع سئتعص ظالغذحع
بعر ظادةم بولغان ؤاقتعدا ،ظذ يةردة قوشنعدارحعلعق ،ياكع شئرعكحعلعك
هةققع بار كعشعنعث يةرنعث هةممعسعنع ظةمةس بعر قعسمعنع قايتذرذص
ظئلعشع ،يةرنع سئتعص ظالغان ظادةمنعث يةردعكع سودعسعنع صارحعلعؤعتعش
هئسابلعنعدذ .ظةمما يةرنع سئتعص ظالغذحع بعر نةححة ظادةم بولغان ؤاقتعدا،
ظذ يةردة قوشنعدارحعلعق ،ياكع شئرعكحعلعك هةققع بار كعشعنعث يةرنعث
هةممعسعنع قايتذرذص ظالمعسعمذ بولعدذ .حىنكع يةردة هةققع بار هةر بعر
كعشع يةرنع سئتعص ظالغان بعر ظادةمنعث ظورنعدا تذرعدذ( .شذثا يةرنع
صارحعلعسعمذ بولعدذ) .ظةمما بعر صارحة يةرنع ساتقان كعشع بعر نةححة ؤة
ظذنع سئتعص ظالغذحع بعرال ظادةم بولغان مةسعلعدة ،ظةضةر يةرنع سئتعص
ظالغذحع يةرنع هةر بعر ظادةمدعن ظايرعم ـ ظايرعم سودا بعلةن سئتعص
ظالغان بولسا ،ظذ يةردة قوشنعدارحعلعق ،ياكع شئرعكحعلعك هةققع بار
ظادةمنعث يةرنع سئتعص ظالغان ظادةمدعن صةقةت بعرال كعشعنعث يعرعنع
قايتذرذص ظئلعش هةققع بولعدذ .حىنكع يةرنع سئتعص ظالغذحعمذ يةرنع هةر
بعر ظادةمدعن ظايرعم ـ ظايرعم سودا بعلةن سئتعص ظئلعص ظذنع صارحعالص
ظئلعشقا رازع بولدع( .شذثا ظذ يةردة قوشنعدارحعلعق ،ياكع شئرعكحعلعك
هةققع بار ظادةممذ ظذنعث هةممعسعنع ظةمةس صارحعالص ظذنعث بعر قعسمعنع
قايتذرذص ظالعدذ).
● بعر كعشع بعر قورذدا ظولتذرؤاتقان ،ظذ قورذنعث يئنعدعكع قورذ
سئتعلغان ؤة سئتعلغان قورذدا ظأزعنعث قوشنعدارحعلعق هةققع بار ظذ كعشع
يئنعدعكع قورذ سئتعلعص بولغاندعن كئيعن« :مةن ظولتذرؤاتقان بذ قورذ
(مئنعث ظةمةس) صاالنع ظادةمنعث ،مةن بذنع بعر يعل بذرذن ظذنعثغا ساتقان
ظعدعم» دئضةن بولسا ،بذ هالدا ظذ كعشع بذ سأزعنع ،ظةضةر قوشنعدارحعلعق
هةققع بعلةن سئتعلغان قورذنع ،ظذنع سئتعص ظالغان ظادةمدعن قايتذرذص
ظاالاليدعغان ؤاقعتنعث ظعحعدة ،دئضةن بولسعمذ ،هةتتا (هئلعقع صاالنع ظادةم
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كئلعص ظذ قورذنعث ظأزعنعث ظعكةنلعكع هةققعدة ظذ قورذنع سئتعص ظالغان
ظادةمضة صاكعت كأرسةتمعضعحة) ،هئلعقع صاالنع ظادةم ظذ قورذنع ،ظذنع
سئتعص ظالغان ظادةمدعن قايتذرذص ظااللمايدذ .شذنعثدةك يةنة هئلعقع قورذدا
ظولتذرؤاتقان كعشعمذ سئتعلغان قورذنع ،ظذنع سئتعص ظالغان ظادةمدعن
قايتذرذص ظااللمايدذ.
● بعر ظادةم بعر سودا بعلةن (بعرع بعر شةهةردة يةنة بعرع بعر شةهةردة
بولذص) ظعككع شةهةردعن ظعككع قورذ ياكع كةنت سئتعؤالغان بولسا،
سئتعؤئلعنغان ظعككع نةرسعدة قوشنعدارحعلعق ،ياكع شئرعكحعلعك هةققع
بار (ظعككع شةهةردعكع) ظعككع ظادةم( ،سئتعؤئلعنغان ظعككع نةرسعنع،
ظذ نةرسعدعكع قوشنعدارحعلعق ،ياكع شئرعكحعلعك هةققع بعلةن قايتذرذص
ظالماقحع بولسا) ،بعرال ؤاقعتتا باراؤةر ظالعدذ( .ظةضةر ظذالر ظذ نةرسعنع
قايتذرذص ظالماسلعقنع قارار قعلسا) ،بذ هالدعمذ بعرال ؤاقعتتا ظذ يةرنع
قايتذرذص ظالماسلعقنع بعلدىرىعدذ .ظةضةر سئتعلغان نةرسعنعث بعرع كىن
حعقعشتا ،يةنة بعرع كىن صئتعشتا بولسعمذ ،ظذالر شذنداق قعلعدذ .يةرنع
بعرع قايتذرذص ظئلعص يةنة بعرع قايتذرذص ظالماسلعق بولمايدذ .قايتذرذص
ظالعدعغان ؤاقتعدعمذ ،ياكع ؤاز كئحعدعغان ؤاقتعدعمذ ظعككع ظادةمنعث بعرال
ؤاقعتتا هةرعكةت قعلعشعنعث الزعم ظعكةنلعكعنعث سةؤةبع بولسا ،بذنعثدا
سئتعلغان نةرسعنعث ظعضعسعنعث هةق ـ هوقذقلعرع ظةمةس سودعنعث هةق ـ
هوقذقلعرع كأزدة تذتذلغانلعقع ظىحىندذر .ظةضةر سئتعلغان ظذ ظعككع نةرسة
ظعككع سودا سئتعق بعلةن سئتعلغان بولسا ،بذ هالدا ظذ ظعككع نةرسعدة
قوشنعدارحعلعق ،ياكع شئرعكحعلعك هةققع بار ظادةم ،ظةضةر بعرال ظادةم
بولغان بولسعمذ ،هةنةفعي مةزهةصعدعكع ظعمامالرنعث بعردةك قارعشع بويعحة:
ظذ ظادةم ظأزعنعث مةزكذر هةققع ظارقعلعق ظذ ظعككع نةرسعنعث خالعغعنعنع
قايتذرذص ظاالاليدذ .ظةضةر ظذ ظادةمنعث مةزكذر هةققع (ظعككع نةرسعنعث
ظعككعسعدة ظةمةس ظذنعث) بعرعدة بولسا ،ظذ ظادةم ظأزعنعث هةققع بار
نةرسعنع قايتذرذص ظالعدذ .حىنكع ظذ نةرسعلةر ظىستعدة ظئلعص بئرعلغان
سودا ظذ ظادةمنعث قوشنعدارحعلعق ،ياكع شئرعكحعلعك هةققع بار نةرسعنع
ؤة هةققع يوق نةرسعنع ظأز ظعحعضة ظالعدذ .بةندعنعث هةق ـ هوقذقلعرع
كأزدة تذتذلذص ظذ ظادةمنعث ظأزعنعث هةققع بار نةرسعنع قايتذرذص ظئلعشعغا
هأكىم قعلعنعدذ.
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● ظةضةر بعر كعشع بعر نةححة ظادةمنع ظأزعضة بعر صارحة يةر ظئلعشقا
ؤةكعل قعلغان ؤة ظذالر ظذ كعشعضة مةيلع بعر سودا بعلةن بولسذن ،مةيلع
بعر نةححة سودا بعلةن بولسذن ،بعر صارحة يةر ظالغان بولسا ،ظذ يةردة
قوشنعدارحعلعق ،ياكع شئرعكحعلعك هةققع بار ظادةمنعث (يةرنعث هةممعسعنع
ظةمةس) ظذنع سئتعص ظالغان بعر نةححة ؤةكعلنعث نئسعؤئلعرعنع قايتذرذص
ظئلعشع توغرا ظةمةس.
● بعر ظادةم بعر قورذنع تةقسعم قعلماي تذرذص سئتعص ظالغان ،ظاندعن
ظذ ظادةم ظذ قورذنع ،ظذنع ساتقان ظادةم بعلةن تةقسعم قعلعشقان بولسا،
ظذ قورذدا قوشنعدارحعلعق ،ياكع شئرعكحعلعك هةققع بار كعشع قورذدعن
ظذنع سئتعص ظالغذحع ظادةمضة تةقسعم بولغان قعسمعنع قايتذرذص ظالعدذ.
ظةضةر قورذنع سئتعص ظالغان ظادةمنعث قورذدعن تةقسعم بولغان قعسمع،
ظذنعثدا قوشنعدارحعلعق ،ياكع شئرعكحعلعك هةققع بار كعشعنعث تةرعصعدة
بولمعسعمذ ،كىحلىك رعؤايةتكة ظاساسةن ظذ كعشع يةنة قورذنع سئتعص
ظالغذحع ظادةمدعن ظذنعثغا تةقسعم بولغان قعسمعنع قايتذرذص ظالعدذ.
ظعمام ظةبذهةنعفة (اهلل تةظاال ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!)« :ظةضةر قورذنع
سئتعص ظالغذحعغا قورذنعث ظذ كعشعنعث تةرعصع تةقسعم بولسا ،بذ حاغدا ظذ
كعشع قوشنعدارحعلعق هةققع بعلةن قورذنع ،ظذنع سئتعص ظالغان ظادةمدعن
قايتذرذص ظالعدذ .حىنكع ظذ كعشع قورذنعث يةنة بعر تةرعصع ظىحىن قوشنا
هئسابالنمايدذ» دئدع.
● ظةضةر بعر قورذغا شئرعك ظعككع ظادةمنعث بعرع قورذدعكع نئسعؤعسعنع
ساتقان ،ظاندعن قورذنع سئتعص ظالغذحع ظادةم ظذ قورذنع يةنة بعر شئرعك
بعلةن بألىشكةن بولسا ،ظذ قورذغا قوشنعدارحعلعق هةققع بار كعشعنعث
قورذنع سئتعص ظالغان ظادةمنعث قورذدا ظئلعص بارغان تةسةررذصلعرعنع
ظةمةلدعن قالدذرذش هةققع بار .قورذدا قوشنعدارحعلعق هةققع بار كعشع
خذددع ظذ ظادةمنعث قورذنع ساتقانلعقعنع ،ياكع ظذنع سوؤغا قعلغانلعقعنع
ظةمةلدعن قالدذرؤاتقعنعغا ظوخشاش ظذنعث قورذدا (ظذنع تةقسعم قعلعشقانغا
ظوخشاش) ظئلعص بارغان تةسةررذصلعرعنعمذ ظةمةلدعن قالدذرعدذ.
● ظةضةر بعر قورذنع سئتعص ظالغان ظادةم ،ظذ قورذنعث قئشعدعكع
قورذدا ظولتذردعغان كعشع بعلةن ،ظذ كعشع ظولتذرؤاتقان قورذ ظذ كعشعنعث
ظأزعنعث ،ياكع ظةمةسلعكع هةققعدة ظعختعالص قعلشعص قالغان بولسا ،بذ
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هالدا قورذنع سئتعص ظالغان ظادةمنعث سأزع ظئتعبارغا ظئلعنعدذ .حىنكع
قورذنع سئتعص ظالغذحع ظادةم ياندعكع قورذدعكع كعشعنعث ظأزعنعث سئتعص
ظالغان قورذسعنع قايتذرذص ظئلعؤئلعشنع ظعنكار قعلعدذ((( .ياندعكع قورذدا
ظولتذرذدعغان كعشع قورذنع سئتعص ظالغان ظادةمنع ،ظذ ظادةمنعث ظذ كعشع
ظولتذرؤاتقان قورذنعث ظذ كعشعنعث قورذسع ظةمةسلعكعنع بعلعدعغان ،ياكع
بعلمةيدعغانلعقع هةققعدة قةسةم قعلدذرعدذ .حىنكع بذ ،باشقا بعرسعنعث
قعلغان ظعشع هةققعدة قةسةم قعلدذرذش هئسابلعنعدذ .شذثا قورذنع
سئتعؤالغان ظادةم قةسةم قعلعدعغان ؤاقعتتا« :مةن ظذ كعشع ظولتذرؤاتقان
قورذنعث ظذنعث قورذسع ظعكةنلعكعنع بعلمةيمةن» دةيدذ.
● ظةضةر بعر نةرسعنع سئتعص ظالغان ظادةم ،ظذ نةرسعدة قوشنعدارحعلعق،
ياكع شئرعكحعلعك هةققع بار كعشعنعث ظذ نةرسعنعث سئتعلغانلعقعنع بعلضةن
ؤاقعتتا ،ظذ نةرسعنع ظأزعنعث قايتذرذص ظالعدعغانلعقعنع تةلةص قعلغانلعقعنع
ظعنكار قعلغان بولسا ،بذ هالدعمذ ظذ نةرسعنع سئتعص ظالغذحع ظادةم ،ظذ
كعشعنعث ظذ نةرسعنع قايتذرذص ظئلعشنع تةلةص قعلغانلعقعنع بعلعدعغانلعقع
ياكع بعلمةيدعغانلعقع هةققعدة قةسةم قعلدذرلعدذ.
● ظةضةر بعر ظادةم بعر قورذنع كعحعك بالعسعغا ظئلعص بةرضةن ؤة ظذ
ظادةم ظذ قورذدا قوشنعدارحعلعق ،ياكع شئرعكحعلعك هةققع بار ظادةم بولغان
بولسا ،ظذ ظادةم ظذ قورذنع ظأزعنعث ظذنعثدعكع قوشنعدارحعلعق ،ياكع
شئرعكحعلعك هةققع بعلةن قايتذرذص ظالعدذ ؤة« :مةن بذ قورذنع (كعحعك
باالم ظىحىن) سئتعص ظالدعم ،ظاندعن قوشنعدارحعلعق ،ياكع شئرعكحعلعك
هةققعم بعلةن ظذنع قولذمغا ظالدعم» دةيدذ .شذنعث بعلةن ظذ قورذ ظذ
ظادةمنعث بولعدذ .ظذ ظادةمنعث قورذنع قولعغا ظئلعش ظىحىن قازعنعث ظالدعغا
بئرعشكة ظئهتعياج يوق .بذ ،ظةضةر بذ ظعشتا كعحعك بالعغا كئلعدعغان ظئنعق
بعرةر زعيان بولمعسا ،ظةهؤال شذنداق بولعدذ .ظةضةر بذ ظعشتا ظذ ظادةم
قورذنع كعحعك بالعغا تةؤة مال ـ مىلىككة ظالغان ،ظاندعن ظذنع ظأزعنعث
قعلعؤالغعنعغا ظوخشاش كعحعك باال زعيان تارتعدعغان بولسا ،بذ هالدا ظذ
ظادةمنعث قورذنع قولعغا ظئلعش ظىحىن قازعنعث ظالدعغا بئرعشع الزعم.
كعحعك بالعنعث ظعشلعرعغا قاراشقا ؤةسعيةت قعلعنغان ظادةممذ بذ هةقتة
((( يةنع قورذنع سئتعص ظالغذحع ظادةم ياندعكع قورذدا ظولتذرؤاتقان كعشعضة« :سةن ظولتذرؤاتقان بذ قورذ سئنعث ظةمةس» دئضةنلعك،
سةن مةن سئتعص ظالغان بذ قورذنع قايتذرذص ظئلعش ظىحىن قوشنعدارحعلعق هةققعث يوق ،دئضةنلعك بولعدذ .ت.
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بالعنعث دادعسعنعث ظورنعدعدذر .يةنع ظذ ظادةم ظعشنع قازعغا يةتكىزىش ؤة
دةؤانع تاكع باال باالغةتكة يةتكةنضة قةدةر كئحعكتىرمةسلعك شةرتع بعلةن،
ظةضةر كعحعك باال ظىحىن صايدعلعق بولسا ،سئتعلغان نةرسعدعكع كعحعك
بالعنعث قوشنعدارحعلعق ،ياكع شئرعكحعلعك هةققعنع تةلةص قعلعدذ .ظةضةر
كعحعك باال ظىحىن صايدعلعق بولمعسا ،ظذ هةقنع تةلةص قعلمايدذ.
● ظةضةر بعر ظادةمنعث قورذسعنعث تئمع سئتعلغان قورذنعث تئمعنعث بعر
قعسمعغا تذتذشعدعغان بولسا ،ظذ ظادةم صةقةت سئتعلغان قورذدعن قورذسعنعث
تئمع تذتذشقان قعسمعنعال قوشنعدارحعلعق هةققع ظارقعلعق قايتذرذص ظالعدذ.
ضةرحة بذنداق قعلعشتا بعر سودا بعلةن ظئلعنغان قورذنع ظعككعضة بألىؤئتعش
بولسعمذ (ظذ ظادةم سئتعلغان قورذدعن ظأزعنعث قورذسعنعث تئمع تذتذشقان
قعسمعنعال قايتذرذص ظالعدذ) .ظةضةر سئتعلغان قورذغا قوشنا ظعككع كعشعنعث
بعرعنعث ظأيعنعث تئمع قورذنعث تئمعغا بعرال تةرةصدعن تذتذشعدعغان يةنة
بعرعنعث ظأيىنعث تئمع قورذنعث تئمعغا ظىح تةرةصدعن تذتذشعدعغان بولسا،
بذ ظعككع قوشنا قورذنع ظوخشاش بألىشعدذ.
● بعر كةنت ،كةنتعكع ظاهالعلةر بعلةن بعللة سئتعلغان ؤة كةنتنعث
بعر تةرعصع باشقا بعر كعشعنعث يعرعضة تذتذشعدعغان بولسا ،ظذ كعشعنعث
كةنتنعث (هةممعسعنع ظةمةس صةقةت) ظأزعنعث يعرعضة تذتذشعدعغان تةرعصعنع
قوشنعدارحعلعق هةققع بعلةن قايتذرذص ظئلعش هةققع بار .حىنكع ظذ كةنت
(ضةرحة بعرال سودا بعلةن سئتعلغان بولسعمذ) ظايرعم ـ ظايرعم سودا بعلةن
سئتعلغاننعث هأكمعدعدذر.
● بعر ظادةم سئتعلغان نةرسعدعكع ظأزعنعث قوشنعدارحعلعق ،ياكع
شئرعكحعلعك هةققعدعن صىتىنلةي ؤازكةحكةن بولسا ،ظذ ظادةمنعث ظذ
نةرسعدعكع قوشنعدارحعلعق ،ياكع شئرعكحعلعك هةققع ،ظةضةر ظذ ظادةم
ظأزعنعث مةزكذر هةققعنعث بارلعقعنع بعلمعضةن بولسعمذ ،دعيانةت جةهةتتعن
ظةمةس هأكىم جةهةتتعن بعكار بولذص كئتعدذ .بذ ،ظعمام مذهةممةدنعث كأز
قارعشعدذر .ظةمما ظعمام ظةبذيىسىف (اهلل تاظاال ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!)
نعث كأز قارعشع بويعحة :ظةضةر ظذ ظادةم سئتعلغان نةرسعدة ظأزعنعث
قوشنعدارحعلعق ،ياكع شئرعكحعلعك هةققعنعث بارلعقعنع بعلمعضةن بولسعمذ
ظذنعث ظذ نةرسعدعكع مةزكذر هةققع دعيانةت ؤة هأكىم جةهةتتعن بعكار
بولذص كئتعدذ .بذ هةقتة صةتعؤا ظعمام ظةبذيىسىفنعث كأز قارعشع بويعحة
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بئرعلعدذ.
● بعر قورذنع سئتعؤالغان ظادةم ظذنع بويعغان ،ظاندعن ظذ قورذدا
قوشنعدارحعلعق ،ياكع شئرعكحعلعك هةققع بار كعشع كئلعص( ،ظأزعنعث
قورذنع مةزكذر هةققعضة ظاساسةن قايتذرذص ظالعدعغانلعقعنع) دئضةن بولسا،
بذ هالدا ظذ كعشع خالعسا ،قورذنع ظذنعثغا كةتكةن رةثنعث صذلعنع بئرعص
تذرذص قايتذرؤالعدذ ،خالعسا قورذنع قايتذرؤالمايدذ.
● سئتعلغان نةرسعضة قوشنا بولذص ظولتذرؤاتقان ظادةم ،قازع مئنعث
ظذ نةرسعدعكع قوشنعدارحعلعق ،ياكع شئرعكحعلعك هةققعمنع توغرا دةص
قارعمايدذ ،دئضةن قاراش بعلةن ظذ نةرسعدعكع قوشنعدارحعلعق ،ياكع
شئرعكحعلعك هةققعنع تةلةص قعلعشنع كئحعكتىرؤةتكةن بولسا ،ظذ ظادةم بذ
ظعشتا ظأزرىلىك هئسابلعنعدذ .بذنعثدعن ظةضةر بعر يةهذدعي شةنبة كىنلىكتة
بعر نةرسعنعث سئتعلغانلعقعنع ظاثلعغان ؤة شذنعث بعلةن ظذ يةهذدعي ظذ
نةرسعدعكع ظأزعنعث قوشنعدارحعلعق ،ياكع شئرعكحعلعك هةققعنع تةلةص
قعلمعغان بولسا((( ،بذ هالدا ظذ يةهذدعينعث ظأزرىلىك هئساصالنمايدعغانلعقعنع
كأرىؤاالاليمعز .شذنعثدةك يةنة ظةضةر سئتعلغان نةرسعدة قوشنعدارحعلعق،
ياكع شئرعكحعلعك هةققع بار كعشع خةؤارعجالرنعث ياكع ظعسيانحعالرنعث
ظةسكةرلعكعدة بولذص مذسذلمانالرنعث ظةسكةرلعكعضة ،ظأزعضة بعرةر ظعشنعث
كئلعص قئلعشعدعن قورقوص حعقمعغان ؤة شذنعث بعلةن ظذ نةرسعدعكع ظأزعنعث
قوشنعدارحعلعق ،ياكع شئرعكحعلعك هةققعنع تةلةص قعاللمعغان بولسا ،بذ
هالدعمذ ظذنعث ظذ نةرسعدعكع قوشنعدارحعلعق ،ياكع شئرعكحعلعك هةققع
(((
بعكار بولذص كئتعدذ .حىنكع ظذ كعشع ظأزرىلىك هئسابالنمايدذ.
● بعر ظادةم ظعجارعكةش ظألتذرؤاتقان ظأينع سئتعص ظالغان ؤة
ظعجارعكةش ظذ ظادةمنعث ظذ ظأينع سئتعص ظالغانلعقعغا قوشذلغانلعقعنع
مةيلع ظوحذق ـ ظاشكارا ظعصادعلعسذن ،مةيلع ظوحذق ـ ظاشكارا ظعصادعلعمعسذن،
ظعجارعكةشنعث ظذ ظأينع ،ظذنع سئتعص ظالغان ظادةمدعن قايتذرذص ظئلعش
هةققع بار .ظةمما كئصعل ظعجارعكةشكة ظوخشعمايدذ .مةسعلةن :بعر قورذنعث
ظعضعسع قورذسعنع ،ظذ قورذدا قوشنعدارحعلعق ،ياكع شئرعكحعلعك هةققع
بار كعشعنعث قورذنعث صذلعنع (ظذنع سئتعص ظالغان ظادةمدعن ظئلعص
((( شةنبة كىنلعرع يةهذدعيالرنعث مةشغذالت ظئلعص بئرعشع حةكلعنعكلعكتذر .ت.
((( «رةددذلمذهتار» 5 ،ـ توم 158 ،ـ بةت.
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بئرعشكة) كئصعل بولذش شةرتع بعلةن ساتقان ؤة ظذ كعشع بذنعثغا كئصعل
بولغان بولسا ،بذ هالدا ظذ كعشعنعث سئتعلغان قورذدا قوشنعدارحعلعق،
ياكع شئرعكحعلعك هةققع بولمايدذ .حىنكع قورذنعث سئتعلعشع ظىحىن ظذ
كعشعنعث كئصعللعكع شةرتتذر .ظذنداق ظعكةن قورذنعث سئتعلعشع ظذ كعشعضة
قاراشلعق بولدع ؤة ظذ كعشع خذددع قورذنع ساتعدعغان ظادةمنعث ظورنعدعدذر.
ظةمما ظعجارعضة قويذلغان نةرسعنع سئتعشقا كةلسةك ،ظعجارعكةش ظذنع
سئتعشقا مةيلع رذخسةت قعلسذن ،مةيلع رذخسةت قعلمعسذن ،ظذ نةرسعنع
سئتعش توغرعدذر.
● سئتعلغان نةرسعدة بعر ظادةمنعث قوشنعدارحعلعق ،ياكع شئرعكحعلعك
هةققعنعث بارلعقعنعث ظعسصاتالنماسلعقع ظىحىن هئلة ظعشلعتعش ظعمام
ظةبذيىسىفنعث كأز قارعشعدا مةكرذه ظةمةستذر .بذ هةقتة صةتعؤا ظعمام
ظةبذيىسىفنعث كأز قارعشع بعلةن بئرعلعدذ .قازعخان بعر ظادةمنعث
سئتعلغان نةرسعدعكع قوشنعدارحعلعق ،ياكع شئرعكحعلعك هةققعنع بعكار
قعلعؤعتعدعغان بعر نةححة هئلعنع بايان قعلعص بولغاندعن كئيعن مذنداق
دئدع« :سئتعلغان نةرسعدة قوشنعدارحعلعق ،ياكع شئرعكحعلعك هةققع بار
كعشع ،ظةضةر ظذ نةرسعنع سئتعص ظالغذحع ،ياكع ظذنع ساتقذحع ظادةمنع،
ظذنعث ظذ نةرسعنع سئتعص ظئلعشتعكع ،ياكع سئتعشتعكع مةقسعتعنعث
ظذ كعشعنعث ظذ نةرسعدعكع قوشنعدارحعلعق ،ياكع شئرعكحعلعك هةققعنع
بعكار قعلعؤئتعش ظىحىن ظةمةسلعكع هةققعدة اهلل نعث نامع بعلةن قةسةم
قعلدذرماقحع بولسا ،ظذ كعشع ظذالرنع ظذنداق ،دةص قةسةم قعلدذرالمايدذ.
حىنكع ظذ كعشع ،ظةضةر ظذالر (بعزنعث ظذ نةرسعنع سئتعص ظئلعشتعكع،
ياكع سئتعشتعكع مةقسعتعمعز سعنعث ظذ نةرسعدعكع قوشنعدارحعلعق،
ياكع شئرعكحعلعك هةققعثنع بعكار قعلعؤئتعش ظىحىن) ،دةص ظعقرار قعلغان
تةقدعردعمذ ،ظأزعضة هئحقانداق صايدا كةلمةيدعغان بعر ظعشنع دةؤا قعلعؤاتعدذ.
ظةضةر قورذنعث ظعضعسع ،قورذنعث قوشنعسع تةرعصعدعكع تئمعنع تعضع بعلةن
قوشذص بعر كعشعضة سةدعقة قعلعص (ياكع سئتعص) بةرضةن ؤة ظذ كعشع ظذ
تامنع قولعغا تاصشذرذص ظالغان ،ظاندعن قورذنعث ظعضعسع قورذنعث قالغان
قعسمعنع ظذ كعشعضة سئتعص بةرضةن بولسا ،قورذنعث قوشنعسعنعث قورذنع،
ظذنع سئتعص ظالغان ظادةمدعن قايتذرذص ظئلعش هةققع يوق .ظةضةر قورذنعث
قوشنعسع ،قورذنع سئتعص ظالغان ظادةمنع (ظذنعث بذرذن قورذنعث تئمعنع
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سئتعص ظئلعشتعكع مةقسعتعنعث) ،تامنع سئتعص ظالغان شةكعلدة كأرىنىص
ظذنعثغا زعيان يةتكىزىش ؤة ظذنعث قورذدعكع قوشنعدارحعلعق هةققعنع
بعكار قعلعؤئتعش ظىحىن ظةمةسلعكع هةققعدة اهلل نعث نامع بعلةن قةسةم
قعلدذرماقحع بولسا ،ظذ ظادةم قورذنع سئتعص ظالغان ظادةمنع بذ هةقتة
قةسةم قعلدذرااليدذ .حىنكع ظذ ظادةم ،ظةضةر قورذنع سئتعص ظالغان كعشع:
«(مئنعث مةقسعتعم ظذ تامنع سئتعص ظالغان شةكعلدة كأرىنىص سعنعث
ظذ قورذدعكع قوشنعدارحعلعق هةققعثنع بعكار قعلعؤئتعش ظعدع)» دةص
ظعقرار قعلسا ،ظأزعضة صايدا كئلعدعغان بعر ظعشنع دةؤا قعلعؤاتقان بولعدذ.
ظذ ظعش بولسعمذ ظذ ظادةمنعث قورذنع سئتعص ظالغان كعشع بعلةن (قورذ
ظىستعدة) دةؤا قعلعشعشعدذر .ظةضةر قورذنع سئتعص ظالغان كعشع ،ظأزعنعث
قورذنعث تئمعنع سئتعص ظئلعشتعكع مةقسعتعنعث (تامنع سئتعص ظالغان
شةكعلدة كأرىنىص ظذنعث قورذدعكع هةققعنع بعكار قعلعؤئتعش ظةمةس) ظذنع
هةقعقع سئتعص ظئلعش ظعكةنلعكع هةققعدة قةسةم قعلعص بةرسة ،قورذنعث
قوشنعسع قورذنع قوشنعدارحعلعق هةققع بعلةن قايتذرذص ظااللمايدذ .ظةضةر
قورذنع سئتعص ظالغان كعشع قةسةم قعلعص بعرةلمعسة ،قورذنعث قوشنعسع
قورذنع قوشنعدارحعلعق هةققع بعلةن قايتذرذص ظاالاليدذ .حىنكع ظذ ظادةم
قورذنعث قوشنعسعدذر .ظةضةر قورذنعث ظعضعسع بعلةن تامنع سئتعص ظالغان
كعشعنعث تام ظىستعدة ظئلعص بارغان سودعسع (قورذنعث قوشنعسعنعث
قورذدعكع قوشنعدارحعلعق هةققعنع بعكار قعلعؤئتعش ظىحىن) تامنعث
سودعسعنع قعلغان شةكعلدة كأرىنىش بولسا ،ظذالرنعث بذ سودعسع توغرا،
دةص قارالمايدذ .ظةضةر ظذالر بذنعثدعن هةقعقعي سودعنع مةقسةت قعلسا،
ظذالرنعث بذ سودعسع توغرا سودا ،دةص هئسابلعنعدذ».
● سئتعلغان نةرسعدعكع قوشنعدارحعلعق ،ياكع شئرعكحعلعك هةقنع
بعكار قعلعؤئتعشنع بعر شةرتكة باغالش توغرعدذر .مةسعلةن :ظةضةر سئتعلغان
نةرسعدة قوشنعدارحعلعق ،ياكع شئرعكحعلعك هةققع بار ظادةم ،ظذ نةرسعنع
سئتعص ظالغان كعشعضة« :ظةضةر سةن ظذ نةرسعنع ظأزةث ظىحىن ظالساث ،مةن
ظذ نةرسعدعكع قوشنعدارحعلعق ،ياكع شئرعكحعلعك هةققعمنع ساثا ظأتىنىص
بئرعمةن» دئضةن ؤة ظذ كعشع ظذ نةرسعنع باشقا بعرسع ظىحىن سئتعص ظالغان
بولسا ،بذ هالدا ظذ نةرسعدة قوشنعدارحعلعق ،ياكع شئرعكحعلعك هةققع بار
ظادةم ،ظأزعنعث ظذ نةرسعدعكع هةققعنع ظأتىنىص بةرضةن هئسابالنمايدذ .حىنكع
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بعر ظادةمنعث سئتعلغان نةرسعدعكع قوشنعدارحعلعق ،ياكع شئرعكحعلعك
هةققعدعن ظأتىؤئتعشع بولسا ،ظايالنع تاالق قعلعؤاتقانغا ؤة قذلنع ظازات
قعلعؤاتقانغا ظوخشاش (بعر نةرسعنع قولدعن) حعقعرؤئتعشتذر .شذثا مةزكذر
هةقنع بعكار قعلعؤئتعشنع بعر شةرتكة باغالش توغرعدذر .شةرتكة باغالنغان
مةزكذر هةق ظذ شةرت تئصعلغاندعن كئيعن بعكار بولذص كئتعدذ.
● بعر قورذنعث (ظأزعنعث قورذسع ظعكةنلعكعنع) دةؤا قعلعدعغان
ؤة هةم ظذنعثدا ظأزعنعث قوشنعدارحعلعق ،ياكع شئرعكحعلعك هةققعنعث
بارلعقعنع تةلةص قعلعدعغان بعر ظادةم« :بذ قورذ مئنعث قورذيذم ،مةن
بذنعث (ماثا بئرعلعشعنع) دةؤا قعلعمةن ،ظةضةر ظذ قورذ دةؤا ظارقعلعق
مئنعث قولذمغا ظأتسة ظأتتع ،ظةضةر ظذنداق بولمايدعغان ظعش بولسا ،مةن
ظذ قورذدعكع مئنعث قوشنعدارحعلعق ،ياكع شئرعكحعلعك هةققعمنع تةلةص
قعلعمةن» دئضةن بولسا ،بذ هالدا ظةضةر ظذ ظادةم قورذنع (دةؤا ظارقعلعق
قولعغا ظالماقحع بولذص) قورذنعث دةؤاسعنع قعلعسا ،ظذنعث قورذدعكع
قوشنعدارحعلعق ،ياكع شئرعكحعلعك هةققع بعكار بولذص كئتعدذ .ظةضةر
ظذ ظادةم قورذنع (ظذنعثدعكع قوشنعدارحعلعق ،ياكع شئرعكحعلعك هةققع
ظارقعلعق قولعغا ظالماقحع بولذص) ظذنعثدعكع هةققعنع تةلةص قعلسا ،ظذنعث
قورذنعث ظىستعدة قعلغان دةؤاسع بعكار بولذص كئتعدذ .حىنكع بذالر بعر ـ
بعرعضة زعت ظعشالردذر .ظةضةر ظذ ظادةم يذقعرعدعكع سأزنع قعلسا ،ظذ ظادةم
ظذ قورذدعكع قوشنعدارحعلعق ،ياكع شئرعكحعلعك هةققعنع تةلةص قعلعشتعن
جعم تذرغانلعق هئسابالنمايدذ.
● سئتعلغان نةرسعدة قوشنعدارحعلعق ،ياكع شئرعكحعلعك هةققع بار
كعشع ،ظذ نةرسعضة ظعضة بولذشقا قازع هأكىم حعقارمعسعمذ بعر ظالعمنعث
سأزعضة تايعنعص تذرذص ظعضة بولغان بولسا ،ظذ كعشع ظذ نةرسعنع هةقسعزلعك
بعلةن ظئلعؤالغان هئسابالنمايدذ .ظةضةر ظذ كعشع ظذ نةرسعضة قازعنعث
هأكىمعسعز ،ياكع بعرةر ظالعمنعث سأزعضة تايانماسسعز ظعضة بولغان بولسا،
بذ هالدا ظذ كعشع ظذ نةرسعنع هةقسعزلعك بعلةن ظئلعؤالغان هئسابلعنعدذ.
شذثا ظةدةبلةش يىزىسعدعن ظذ كعشعضة جازا بئرعلعدذ.
● ظةضةر كعشعلةر دعيةتتة ،بعر كعشعنعث سئتعلغان نةرسعدعكع
قوشنعدارحعلعق ،ياكع شئرعكحعلعك هةققعدة ،بعر نةرسة تةقسعم
قعلعدعغانالرنعث ظعش ـ هةققعدة ؤة خذسذسعي يول هةققعدة ظعختعالص
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قعلعشعص قالسا ،ظذالر كعشعلةرنعث هةسسعلعرعضة قارعتا ظةمةس باشلعرعغا
قارعتا تةقسعم قعلعنعدذ .ظةمما بعر نةرسة ظألحةيدعغان ،تارتعدعغان
ظادةملةرنعث ظعش ـ هةقلعرع بارلعق ظعمامالرنعث بعرلعككة كئلعشع بويعحة:
ظذالرنعث هةسسعلعرعضة قارعتا تةقسعم قعلعنعدذ .شذنعثدةك يةنة باشقا
كةسعبلةردعمذ ظعش ـ هةقلةر كعشعلةرضة ،ظذالرنعث هةسسعلعرعضة قارعتا
تةقسعم قعلعنعدذ.
● ظةضةر كعشعلةر قورذنعث مةيدانع هةققعدة ظعختعالص قعلعشعص قالسا،
ظذ مةيدان كعشعلةرنعث باشلعرعغا قارعتا تةقسعم قعلعنعدذ .مةسعلةن :بعر
ظئغعز ظأيع بار ظادةمضة ،قورذنعث مةيدانعدعن خذددع بعر نةححة ظئغعز
ظأيع بار ظادةمضة تةقسعم بولغان يةر تةقسعم بولعدذ .جانالرنع ساقالش
ظىحىن تألىنعلعدعغان نةرسعلةرمذ ظادةم بئشعغا قارعتا تةقسعم قعلعنعدذ.
شذنعثدةك يةنة كئمعنعث حأكىص كئتعشعدعن قورقذص ظذنعثدعن تاشلعؤاتماقحع
بولغان نةرسعلةرمذ ،ظادةم بئشعغا قارعتا تةقسعم قعلعنعدذ .ؤةقعصلةردة
(ؤة ظعدارعلةردة بعرةر مذناسعؤةت بعلةن) بئرعلعدعغان سوؤغا ـ ساالمالرمذ
ظادةملةرنعث مةرتعؤعسعضة قارعتا ظةمةس باشلعرعغا قارعتا تةقسعم قعلعنعدذ.
ظةضةر هةرةمنعث بعر ظذؤ هايؤعنعنع ظعككع ظادةم ظألتىرضةن بولسا ،ظذ ظعككع
ظادةمنعث هةر بعرعضة ظذ هايؤاننعث يئرعم صذلعنع تألةش الزعم .ظةضةر ظذ
هايؤاننع بعر نةححة ظادةم ظألتىرضةن بولسا ،ظذنعث صذلع ظادةم باشلعرعغا
قارعتا تةقسعم قعلعنعدذ.
● ظةضةر سئتعلغان قورذنعث قوشنعسع ،ياكع ظذنعثغا شئرعك ظادةم،
ظعسالمدعن يئنعؤالغان ظادةم بولسا ،ظذ ظادةمنعث ظذ قورذدا قوشنعدارحعلعق،
ياكع شئرعكحعلعك هةققع بولمايدذ.
● سئتعلغان بعر نةرسعدة قوشنعدارحعلعق ،ياكع شئرعكحعلعك هةققع
بار ؤة ظعضعسع يوق كعحعك بالعنعث ظذ نةرسعدعكع هةققع بعكار بولذص
كةتمةيدذ .ظةضةر قازع ظذ كعحعك بالعنعث مةزكذر هةققعنع بعكار قعلعؤعتعدعغان
بعر ظادةمنع ظذنعثغا مةسظذل قعلغان بولسا ،قازعنعث بذنداق قعلعشع توغرا
هئسابلعنعدذ.
● بعر ظادةم ظأزىملىك باغنع سئتعص ظالغان ؤة ظذنعثدا قوشنعدارحعلعق،
ياكع شئرعكحعلعك هةققع بار كعشع (مةهةللعدة) يوق بولغان ،ظاندعن
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باغدعكع تاللةر ظأزىم بةرضةن ؤة ظذنعثدعن باغنع سئتعص ظالغان ظادةم
يئضةن ،ظاندعن ظذنعثدا قوشنعدارحعلعق ،ياكع شئرعكحعلعك هةققع بار
كعشع كئلعص باغنع قايتذرذص ظالغان بولسا ،ظةضةر ظذ كعشع باغنع قايتذرذص
ظالغان ؤاقعتتا تالالردا ظأزىم بولغان بولسا ،ظذ كعشع باغنعث صذلعدعن ظذ
ظادةمنعث يعضةن ظأزىملعرعضة هئسابالص تذتذص ظئلعص قالعدذ .ظةضةر ظذ
كعشع باغنع قايتذرذص ظالغان ؤاقعتتا تالالردا ظأزىم بولمعغان بولسا ،ظذ
كعشع باغنعث صذلعدعن تذتذص قااللمايدذ .حىنكع ظذ كعشعنعث باغ ظىحىن
بئرعش كئرةك بولغان صذلالردا هئحقانداق هةسسعسع يوق( .شذثا ظذ كعشع
(((
باغنعث صذلعدعن تذتذص قااللمايدذ).

((( «رةددذلمذهتار» 5 ،ـ توم 160 ،ـ بةت.

487

ظىحعنحع بألىم

ظعسالم دعنعدعكع جازاالرنعث بايانع

ظعسالم دعنعدعكع جازاالرنعث بايانع
ظعسالم دعنعدعكع جازاالر :جازا ،ظةدةصلةش يىزعسعدعن بئرعلعدعغان جازا
ؤة قعساس قاتارلعقالردعن ظعبارةت ظاساسلعق ظىح قعسعمغا بألىنعدذ.
جازاالرنعث يولغا قويذلذشع ؤة ظذالرنعث هعكمعتع
ظعسالم قذياشع ظأزعنعث نذرع بعلةن ظةرةب دذنياسعنع يورذتقعلع باشلعغان
ؤاقتعدا ،ظةرةب يئرعم ظارعلع بذالث ـ تاالث قعلغذحعالر ؤة جعنايةت ظأتكىزعدعغان
ظادةملةر بعلةن تولذص كةتكةن بعر ؤاقعت ظعدع .مةككة مذكةررعمدعكع هةرةم
توصراقعدا ياشايدعغان ظادةملةردعن باشقا جايالردا ياشايدعغان ظادةملةر
ظأزلعرعنعث جانلعرعدعن ،مال ـ مىلىكلعرعدعن ؤة ظابرذيلعرعدعن خاتعرجةم
بواللمايتتع .اهلل تاظاال بذ هةقعقةتنع بايان قعلعص مذنداق دئدع» :ظذالر (يةنع
مذشرعكالر) كأرمةمدذكع ،بعز هةرةمنع ظامان (جاي) قعلدذق ،هالبذكع،
ظذالرنعث ظةتراصعدعكع كعشعلةر ظةسعر ظئلعنعؤاتعدذ ؤة ظألتىرىلىؤاتعدذ ،ظذالر
باتعلغا ظعشعنعص ،اهلل نعث نئمعتعنع ظعنكار قعالمدذ؟(((«
بعزضة اهلل تاظاالنعث» :ظذالرنعث ظةتراصعدعكع كعشعلةر ظةسعر
ظئلعنعؤاتعدذ ؤة ظألتىرىلىؤاتعدذ« دئضةن سأزع كىنىمعزدة كعشعلةر دذح
بولعؤاتقان ظئحعنعشلعق ؤةزعيةتلةرنع ظةسلعتعدذ .كىنىمعزدة زئمعننعث هةر
تةرعصع كعشعلةرنع ظةسعر ظئلعشقا ،ظألتىرىشكة ؤة ظعنسالرغا سىيقةست
قعلعشقا ظوخشاش جعنايةتلةر بعلةن توشذص كةتتع .ظعنسان مةيلع ظأيعدة
ظولتذرغاندا بولسذن مةيلع سةصةر ظىستىدة بولسذن مةيلع ظايرذصعالندا ظذحذص
كئتعؤاتقاندا بولسذن مةيلع قذرذقلذقتا ياكع دئثعزدا سةصةر قعلعؤاتقاندا
بولسذن هةر ؤاقعت ظةسعر ظئلعنعشتةك ؤة ظألتىرىلعشتةك خةتةرضة دذح
كئلعؤاتعدذ .هةيران قئلعشقا تئضعشلعك ظعش شذكع ،جعنايةتلةرنعث ،جعنايةت
((( سىرة ظةنكةبذت  67ـ ظايةت.
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ظأتكىزعدعغان ظادةملةرنعث ،ظادةم ظألتىرىدعغان ؤة ظةسعرضة ظالعدعغان
ضذرذهالرنعث كىنسعرع كىحىيعص ؤة سانلعرع ظارتعص بارماقتا .بذالر بولذصمذ
باي ،باياشات ياشايدعغان ؤة تةرةققع قعلغان دألةتلةردة قاتتعق ظةؤج ظئلعص
كةتمةكتة .جعنايةت ظأتكىزعدعغان تةشكعالتالرغا ؤة ضذرذهالرغا قارشع تذرذش،
ظذالر ظأتكىزمةكحع بولغان جعنايةتلةرنعث ظالدعنع ظئلعش ؤة جةمظعيةتنع
ظذالرنعث بذزغذنحعلعقلعرعدعن ساقالص قئلعش زامانعمعزدا دألةتلةر يىزلةنضةن
ظةث حوث قعيعنحعلعقالرنعث بعرعضة ظايلعنعص قئلعؤاتماقتا.
ظعنسان ماددعي تةرةققعياتنعث سايعسع ظاستعدا خاتعرجةملعككة ؤة
ظاراملعققا بولغان هئسلعرعنع يوقاتتع .ظعنسانالر تةرعصعدعن تىزىلضةن قانذنالر
كعشعلةرنع جعنايةتحعلةرنعث يامانلعقلعرعدعن ساقالص قااللمعدع .شذنعثدةك
يةنة جعنايةتحعلةرنع ظأزضةرتعش ،ظذالرنع ياخشع ظادةم قعلعش ؤة توغرا
يولغا باشالش مةقسعتع بعلةن معثلةرحة جعنايةتحعلةر تىركىم ـ تىركىملةص
تاشالنغان سانسعز تىرمعلةرمذ ظذالرنع ظأزضةرتةلمعدع .ظةكسعحة تىرمعلةر
تئخع جعنايةتحعلةر بعر ـ بعرع بعلةن تونذشذش ،مةسلعهةتلعشعش ،بعر ـ بعرع
بعلةن تةجرعبة ـ ساؤاقلعرعنع ظالماشتذرذشذش ؤة كئلعشعم تىزىشىش ظىحىن
ظذحرعشعدعغان ظورذنغا ظايلعنعص قالدع .كأصلعضةن جعنايةت تةشكعالتلعرعنعث
ؤة ضذرذهلعرعنعث تىرمعلةرنعث ظعحعدة قورذلذص حعققانلعقع ؤة هةتتا
بةزعلعرعنعث تىرمعنعث ظعحعدعن باشقذرذلعدعغانلعقع ظعسصاتالنماقتا.
ظعنسانعيةت دذنياسعغا ،كىنسعرع ظئشعص بئرعؤاتقان جعنايةتلةرنعث ؤة
جعنايةت تةشكعالتلعرعنعث خةتةرعدعن قوتذلذش ؤة ظذالرنعث تةشكعالتلعرعنع
يعلتعزعدعن قذرذتذش ظىحىن ظعسالم شةرعظةتعدة يولغا قويذلغان جازا
تىزىملعرعنع ظعجرا قعلعشتعن باشقا ظىنىملىك يول يوق .ظعسالم دعنع
معللةتلةر ؤة خةلقلةرنعث ظأمرعضة سئلعشتذرغاندا قعسقا بعر ؤاقعت ظعحعدة،
بعصايان كةتكةن ظةرةب يئرعم ظارعلعنعث ظةتراصعدا ،ظعسالم دعنع كئلعشتعن
بذرذن ظةسعر ظئلعنعدعغان ؤة ظألتىرىلعدعغان كعشعلةرضة خاتعرجةملعك ؤة
ظاراملعق ظئلعص كئلعشتة كأزضة كأرىنةرلعك ناهايعتع كاتتا نةتعجعلةرنع
قولغا كةلتىردع .ظعسالم دعنع جعنايةتحعلةرنعث كأثىللعرعدة ظورذنلعشعص
كةتكةن جعنايةت ظأتكىزىشكة مايعل كئسةللعرعنع ساقايتتع ،بذ كئسةللعكنع
ظذالرنعث كأثىللعرعدعن يذلذص تاشالص ظذنعث ظورنعغا ياخشعلعق قعلعش ؤة
ياخشع ظادةم بولذش هئسلعرعنع ظورناتتع .ظعسالم دعنع بعر ـ بعرعنع بذالص
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ـ تاالص يةيدعغان ؤة بعر ـ بعرع بعلةن ظذرذشذص ظألتىرىشعدعغان ظةرةبلةرنع
زئمعننعث شةرق ؤة غةربعدة ظعسالم بايرعقعنع ظعضعز كأتىرىدعغان مذجاهعد ؤة
ظالعم قعلعص يئتعشتىرىص حعقتع.
بعز بذ يةردة شذنع بايان قعلعص ظأتىشكة توغرا كئلعدذكع ،ظعسالم دعنع
ظعنسانالرنع تةربعيلةب يئتعشتىرىشتة ،ظذالرنع تاؤالشتا ؤة ظأزضةرتعشتة
صةقةت جازاالرغعال تايانمايدذ .ظعسالم دعنعدا جازاالر ،ظعنسانالرنع تةربعيلةب
يئتعشتىرىشتة ؤة ظذالرنع ظأزضةرتعشتة ظاساسلعنعدعغان ظذسلذبمذ ظةمةس.
حىنكع اهلل تاظاال ظعسالم دعنعدعكع جازاالرنع نةسعهةت ؤة تةربعية صايدا
ظئلعص كةلمةيدعغان بعر قعسعم ظادةملةر ظىحىنال يولغا قويدع .ظعسالم دعنعدا
ظعنسانالرنع ظأزضةرتعش ،ظذالرنع تاؤالش ؤة تةربعيلةب يئتعشتىرىش ظىحىن
ظاساسلعنعدعغان ظذسلذب بولسا ،ظذالرنعث دعللعرعغا اهلل غا بولغان ظعمان
نذرعنع سعثدىرىش ،دعلالرنع اهلل تاظاالدعن قورقذدعغان هالةتكة ظئلعص كئلعش
ؤة اهلل تاظاالغا ظعبادةت قعلعش ،ظذنعثغا ظعتاظةت قعلعش ؤة ظذنع كأص ياد ظئتعش
بعلةن بعرضة< :اهلل مئنع داؤاملعق كأزىتىص تذرعدذ> دةيدعغان حىشةنحعضة
ظئلعص كئلعشتذر .بعز بذ هةقعقةتنع اهلل تاظاالنعث» :ظع مأمعنلةر! مةقسةتكة
ظئرعشعشعثالر ظىحىن اهلل (نعث ظازابع) دعن قورقذثالر؛ اهلل غا (تاظةت ظعبادةت
قعلعش ،ضذناهتعن ساقلعنعش بعلةن) يئقعنحعلعقنع تعلةثالر ،اهلل يولعدا جعهاد
قعلعثالر(((« دئضةن ظايعتعدعنمذ كأرىؤاالاليمعز.
تارعخعي صاكعت
هةدعس كعتابلعرعنعث ظةث ظعشةنحعلعكع ؤة توغرعسع ،دةص قارالغان ظعمام
بذخارعنعث هةدعس كعتابعدا ،ظعسالم كئلعشتعن بذرذنقع دةؤرعدة ؤة ظعسالمدعن
كئيعنكع دةؤرعدة ياشعغان ؤة ظعسالم دعنع ظةرةب يئرعم ظارعلعقع جةمظعيعتعدة
صةيدا قعلغان حوث ظأزضىرىشلةرنع ظأز كأزع بعلةن كأرضةن بعر كعشعنعث
ضذؤاهلعقع بايان قعلعنعدذ .ظذ كعشع بولسا ،ظعسالم كئلعشتعن بذرذنقع دةؤرعدة
تةيظع قةبعلعسعدعن بذالثحعلعق قعلعدعغان بعر ضذرذه ظةرةبلةرنعث باشلعقع
بولغان ظةدع ظعبنع هاتةم ظةتتاظعيدذر .ظةدع ظعبنع هاتةم ظذ ضذرذهالردعن،
ظذالر شام ،ظعراق ؤة هعجاز ظارعلعقعدا تعجارةت قعلعدعغان كارؤانالردعن بذالص
((( سىرة ماظعدة  35ـ ظايةت.
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ظئلعؤالغان مال ـ مىلىكنعث تأتتعن بعرعنع ظأزع ظاالتتع.
ظةدع ظعبنع هاتةم (اهلل تاظاال ظذنعثدعن رازع بولسذن!) مذنداق دةيدذ:
مةن صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث يئنعدا ظعدعم .بعر ظادةم كئلعص ،صةيغةمبةر
ظةلةيهعسساالمغا كةمبةغةللعكتعن شعكايةت قعلدع .ظاندعن يةنة بعر ظادةم
كئلعص يول توسذص بذالثحعلعق قعلغذحعالردعن شعكايةت قعلدع .صةيغةمبةر
ظةلةيهعسساالم« :ظع ظةدع ،سةن هئرةنع كأرىص باققانمذ؟» دئدع .مةن :ياق،
ظةمما شذنداق شةهةر بار ،دةص ظاثلعدعم ،دئدعم .صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم:
«ظةضةر ظأمرىث ظذزذن بولسا هئرةدعن يولغا حعققان ظايالنعث اهلل دعن باشقا
هئحكعمدعن قورقماي (خاتعرجةم هالدا) كةبعنع تاؤاص قعلغعلع كةلضةنلعكعنع
حوقذم كأرعسةن» دئدع .مةن ظعحعمدة :ظةسكعلعكع شةهةرنع قاصالص كةتكةن
تعيننعث قاراقحعلعرع نةضة كئتعدعغاندذ ،دئدعم .صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم:
«ظةضةر ظذزذن ظأمىر كأرسةث كعسرا خةزعنعلعرعنعث ظئحعلغانلعقعنع كأرعسةن»
دئدع .مةن :هذرمذزنعث ظوغلع كعسرامذ؟ دئدعم .صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم:
«هذرمذزنعث ظوغلع كعسرا .ظةضةر ظأمرىث يار بةرسة بعر ظادةمنعث ظالتذننع
لعق تولدذرذص حعقعص ،ظذنع قوبذل قعلعدعغان ظادةم تاصالمايدعغانلعقعنع
كأرعسةن .اهلل قعيامةت كىنع بعرسعثالرغا ظذ كعشع بعلةن تةرجعمانسعز
ظذحرعشعص ،ظذنعثغا :ساثا تةبلعغ قعلعدعغان صةيغةمبةر ظةؤةتمعدعممذ؟ دةص
سورعسا ،ظذ :هةظة ،دةيدذ .اهلل ساثا مالنع كأصلةص بةرمعدعممذ؟ دةص سورايدذ.
ظذ :هةظة ،دةيدذ .ظذ كعشع ظوث ؤة سول تةرةصلعرعضة قاراص جةهةننةمدعن
باشقا نةرسعنع كأرمةيدذ» دئدع .ظةدع :مةن صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث:
«يئرعم خورما سةدعقة قعلعص بولسعمذ دوزاختعن ساقلعنعثالر ،ظةضةر سةدعقة
قعلعدعغان يئرعم خورمعغا حاغلعق نةرسة تاصالمعساثالر بعرةر ياخشع سأز
بعلةن بولسعمذ دوزاختعن ساقلعنعثالر» دئضةنلعكعنع ظاثلعدعم .ظةدع:
مةن هئرةدعن يولغا حعققان ظايالنعث اهلل دعن قورقذشتعن باشقا قورنح هئس
قعلمعغان هالدا كةبعنع تاؤاص قعلغعلع كةلضةنلعكعنع كأردىم .كعسرانعث
خةزعنعسعنع صةتهع قعلغانالر ظعحعدة مةنمذ بار ظعدعم .ظةضةر ظأمرىثالر يار
بةرسة صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث ظالقعنعغا لعققعدة ظالتذن ظئلعص حعققان
كعشع هةققعدة ظئيتقانلعرعنع حوقذم كأرعسعلةر ،دئدع.
بذ ظعش ظذمةؤعيلةرنعث خةلعصعلعرعدعن بولغان ظأمةر ظعبنع ظابدذلظةزعز
(اهلل تاظاال ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!) نعث زامانعدا ؤذجذدقا حعقتع .ظذنعث
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زامانعدا مذسذلمانالرنعث ظعحعدة زاكات ظالعدعغان بعرةر صئقعر قالمعغان.
شذثا زاكاتالر خوجعسعغا مذظةييةن صذل – مال تألةش شةرتع بعلةن ظأزعنعث
ظازاد قعلعنعشعنع صىتىشكةن قذلالرنع ظازات قعلعش ظىحىن ظعشلعتعلعدعغان
بولغان.
جازاالرنعث بايانع
جازاالردعن زعنا قعلغانلعقنعث جازاسع ،بوهتان حاصلعغانلعقنعث جازاسع،
هاراق ظعحكةنلعكنعث جازاسع ،ظوغرعلعق قعلغانلعقنعث جازاسع ؤة بذالثحعلعق
قعلغانلعقنعث جازاسع كأزدة تذتذلعدذ.
جازانعث ظذقذمع

ظةرةبحعدة <جازا> دئضةننع ظعصادعلةيدعغان سأز <هةد> دئضةن سأز بولذص،
بذ سأزنعث ظذقذمع مةنا جةهةتتعن :ظعككع نةرسعنعث ظوتتذرسعدا تذرذص ظذ
ظعككع نةرسعنعث بعر ـ بعرعضة ظارعلعشعص كئتعشعنع توسذدعغان ؤة ظالدعنع
ظالعدعغان نةرسة ،دئضةنلعك بولعدذ .مةزكذر جعنايةتلةرضة بئرعلعدعغان جازاالر
<هةد> دةص ظاتالدع .حىنكع جازاالر ،ظعنسانالرنعث مةزكذر جعنايةتلةرنع
قعلعشقا ظادةتلعنعص قئلعشعنع توسعدذ ؤة ظالدعنع ظالعدذ.
ظذ سأزنعث ظعستعاله جةهةتتعكع ظذقذمعدعن :اهلل تاظاالنعث هةق ـ هوقذقع
سىصىتعدة ؤة بةندعلةرضة زةرةر كةلتىرىدعغان تىرلىك بذزغذنحعلعقالردعن توسذش
سىصىتعدة يولغا قويذلغان ( 100ؤة  80دئضةنضة ظوخشاش) معقدارع توختذتذص
بئرعلضةن جازاالر كأزدة تذتذلعدذ .جازاالر بولسا ،جعنايةت ظعشلةشتعن بذرذن
جعنايةتلةرنع ظعشلةشتعن توسقذحع ؤة جعنايةت ظعشلعنعص بولذنغاندعن
كئيعن جعنايةتلةرنع قايتا تةكرار قعلعشتعن ياندذرغذحع هئسابلعنعدذ.
جازاالرنعث معقدارع قذرظان كةرعم ،سىننةت ؤة ظالعمالرنعث بعرلعكع
ظارقعلعق يولغا قويذلغاندذر .جازاالرنعث ( 100قامحا ظذرذلعدذ ؤة  80قامحا
ظورذلعدذ ،دئضةنضة ظوخشاش) مةخسذس بعر معقدارع بار .اهلل تاظاال خالعسا
بعز بذ هةقتة ظالدعمعزدا توختذلذص ظأتعمعز .شذنعث ظىحىن بعر ظادةمضة
ظذنع ظةدةصلةش يىزعسعدعن بئرعلضةن جازا مةزكذر جازاالرنعث قاتارعدعن
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هئسابالنمايدذ .حىنكع بعر ظادةمضة ظذنع ظةدةصلةش يىزعسعدعن بئرعلضةن
جازانعث مةلذم معقدارع يوق .شذنعثدةك يةنة قعساسمذ مةزكذر جازاالرنعث
قاتارعدعن هئسابالنمايدذ .حىنكع قعساس ،اهلل تاظاالنعث هةق ـ هوقذقع
ظةمةس بةندعلةرنعث هةق ـ هوقذقعدذر .اهلل تاظاال قعساسنعث بةندعلةرنعث
هةق ـ هوقذقع ظعكةنلعكعنع بايان قعلعص مذنداق دئدع» :ناهةق ظادةم
ظألتىرمةثالركع ،اللة (ناهةق ظادةم ظألتىرىشنع) هارام قعلدع ،كعمكع ناهةق
ظألتىرىلعدعكةن( ،قاتعلدعن قعساس ظئلعش ،يا دعيةت ظئلعش ،يا كةحىرىم
قعلعش) هوقذقعنع ظألتىرىلضىحعنعث ظعضعسعنعث قولعدا قعلدذق ،ظعضعسع
قعساس ظئلعشتا حةكتعن حعقعص كةتمعسذن (قاتعلدعن غةيرعينع ظألتىرىش،
يا ظذنعث ظةزالعرعنع كئسعش ،بعر ظادةم ظىحىن ظعككع ظادةمنع ظألتىرىش
قاتارلعق ظعشالرنع قعلمعسذن)( ،ناهةق ظألتىرىلضىحعنعث) ظعضعسعضة اللة
هةقعقةتةن مةدةتكاردذر(((«
جازاالرنعث توسقذحع ؤة كاصصارةت ظعكةنلعكعنعث بايانع
جازاالر ظعنسانالرنع ،زعيعنع جةمظعيةتكة بولعدعغان بذزذق ـ يامان
ظعشالرنع قعلعشقا قةدةم قويذشتعن حةكلةيدعغان ظامعلالر سىصعتعدة يولغا
قويذلدع .شذنعثدةك يةنة جازاالر كأص ساندعكع ظالعمالرنعث كأز قارعشعدا:
جازا بئرعلضةن ظادةمنع ضذناهتعن صاكعزاليدعغان ظامعلالردذر .جازاالرنعث
شذنداق ظعكةنلعكعنع تأؤةندعكع هةدعستعن كأرىؤاالاليمعز .ظذبادة ظعبنع
سامعت (اهلل تاظاال ظذنعثدعن رازع بولسذن!) مذنداق دةيدذ :صةيغةمبةر
ظةلةيهعسساالم ظةتراصعدا ظولتذرؤاتقان بعر تىركىم ساهابعلعرعضة« :سعلةر
ماثا اهلل غا هئحنةرسعنع شئرعك كةلتىرمةسلعككة ،ظوغرعلعق قعلماسلعققا،
زعنا قعلماسلعققا ،بالعلعرعثالرنع ظألتىرمةسلعككة ،باشقعالرنعث بالعسعنع
يالغاندعن ظأزلعرعثالرنعث بالعسع قعلعؤالماسلعققا ؤة ياخشع ظعشالردعن باش
تارتماسلعققا بةيظةت قعلعثالر .سعلةردعن كعمكع بذالرغا ؤاصا قعلسا ،ظذنعث
ظةجرعنع اهلل بعرعدذ .كعمكع بذ ظعشالردعن بعرةرسعضة خعالصلعق قعلعص سئلعص
دذنيادا جازاغا تارتعلسا .بذ جازا ظذنعث جعنايعتعضة كاصصارةت بولعدذ .كعمكع بذ
ظعشتعن بعرةرسعضة خعالصلعق قعلغان ،ظاندعن اهلل ظذنعث بذ جعنايعتعنع ياصقان
((( سىرة ظعسرا  33ـ ظايةت.
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بولسا ،ظذنعث هئسابع اهلل غادذر .اهلل خالعسا ظذنع كةحىرعدذ ،خالعسا ظذنع
(((
ظازاباليدذ» دئدع.
قازعي ظعياز مذنداق دةيدذ« :كأص ساندعكع ظالعمالر ،جازاالرنعث جعنايةت
ظأتكىزىص سالغذحعالرنع ضذناهلعرعدعن صاكاليدعغان كاصصارةت بولعدعغانلعقع
قارعشعدعدذر ؤة ظذالر ظأزلعرعنعث بذ قاراشلعرعغا مةزكذر هةدعسنع صاكعت
قعلعص كةلتىردع .بعر قعسعم ظالعمالر ،ظةبذهىرةيرعدعن رعؤايةت قعلعنغان
صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث« :مةن ،بئرعلضةن جازاالرنعث ظعشلةنضةن
جعنايةتلةر ظىحىن كاصصارةت بولعدعغانلعقعنع ياكع ظذنداق بولمايدعغانلعقعنع
بعلمةيمةن» دئضةن هةدعسعنع تذتذص تذرذص (جازاالرنعث ظعشلةنضةن
جعنايةتلةر ظىحىن كاصصارةت بولمايدذ ،دئدع) .لئكعن ،ظذبادة ظعبنع سامعتتعن
رعؤايةت قعلعنغان مةزكذر هةدعس ظةبذهىرةيرعدعن رعؤايةت قعلعنغان هةدعسكة
قارعغاندا ،رعؤايةت قعلعنعش يولع جةهةتتعن كىحلىكتذر .بذ ظعككع هةدعسنعث
مةنعسعنع مذنداق بعرلةشتىرىشكة بولعدذ :ظةبذهىرةيرعدعن رعؤايةت قعلعنغان
هةدعس بولسا ،صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث اهلل تاظاال ظذنعثغا جازاالرنعث
ظعشلةنضةن جعنايةتلةر ظىحىن كاصصارةت بولعدعغانلعقعنع بعلدىرىشتعن بذرذن
دئضةن سأزعدذر .كئيعن صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم اهلل تاظاال ظذنعثغا جازاالرنعث
ظعشلةنضةن جعنايةتلةر ظىحىن كاففارةت بولعدعغانلعقعنع بعلدىرضةن ؤاقتعدا،
ظذبادة ظعبنع سامعتتعن رعؤايةت قعلعنغان مةزكذر هةدعسنع بايان قعلغان ».ظعبنع
هةجةر (اهلل تاظاال ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!)« :هاكعم ؤة بةززار قاتارلعقالر
رعؤايةت قعلغان ظةبذهىرةيرعنعث هةدعسع بولسا ،ظعمام بذخارع ؤة مذسلعمنعث
شةرتعضة توشقان توغرعلعق دةرعجعسعضة يةتكةن هةدعستذر» دئضةن.
بذ يةردة شذنع بعلدىرىص ظأتىشكة توغرا كئلعدذكع( ،جازاالرنعث ظعشلةنضةن
جعنايةتلةر ظىحىن كاصصارةت بولعدعغانلعقعنع ظعصادعلةص بئرعدعغان) مةناالردعكع
هةدعس صةقةتال ظذبادة ظعبنع سامعتتعن رعؤايةت قعلعنمعدع .بذ مةنادعكع هةدعسنع
ظةلع ظعبنع ظةبذتالعبمذ رعؤايةت قعلدع .ظةلع ظعبنع ظةبذتالعب رعؤايةت قعلغان
هةدعستة صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم مذنداق دئضةن« :كعمكع بذ ظعشالردعن
بعرةرسعضة خعالصلعق قعلعص سئلعص دذنيادا جازاغا تارتعلغان بولسا ،اهلل تاظاال
(((
ظذنعثغا ظاخعرةتتة جازانع قايتا بئرعشتعن ساقالنغذحعدذر».
((( ظعمام بذخارع رعؤايعتع.
((( بذ هةدعسنع تعرمعزعي رعؤايةت قعلدع ؤة هاكعم :بذ ،توغرذلذق دةرعجعسعضة يةتكةن هةدعستذر ،دئدع.
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مةزكذر هةدعستعكع صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث« :اهلل خالعسا
ظذنع كةحىرعدذ ،خالعسا ظذنع ظازاباليدذ» دئضةن سأزع ظأتكىزىص سالغان
جعنايةتلعرع ظىحىن تةؤبة قعلغان ؤة تةؤبة قعلمعغان ظادةملةرنعث هةممعسعنع
ظأز ظعحعضة ظالعدذ .بذ ،بعر قعسعم ظالعمالرنعث كأز قارعشعدذر .ظةمما كأص
ساندعكع ظالعمالر« :ظأتكىزىص سالغان جعنايةتلعرع ظىحىن تةؤبة قعلغان
ظادةم قايتا جازاغا تارتعلمايدذ .ظذ ظادةم قايتا جازاغا تارتعلمعسعمذ ،لئكعن ظذ
ظادةم اهلل تاظاالنعث ظازاب بئرعص قئلعشعدعن خاتعرجةم بواللمايدذ .حىنكع ظذ
ظادةم تةؤبعسعنعث قوبذل بولغانلعقعنع ياكع قوبذل بولمعغانلعقعنع بعلمةيدذ»
(((
دةيدذ.
هةنةفعي مةزهةصعدعكعلةرنعث كأز قارعشعدا ،جازاالر ظعشلةص سئلعنغان
جعنايةتلةرنعث ضذناهلعرعدعن صاكعزلعمايدذ .ظعشلةص سئلعنغان جعنايةتلةرنعث
ضذناهلعرعدعن صةقةت تةؤبعال صاكعزاليدذ .شذثا بعرةر جعنايةت ظأتكىزىص سالغان
ظادةمضة جازا بئرعلضةن ،ظةمما ظذ ظادةم ظذ جعنايةتنع ظأتكىزىص سالغانلعقع
ظىحىن تةؤبة قعلمعغان بولسا ،ظذ ظادةمنعث ظىستعدة ظذ جعنايةتنعث ضذناهع
قئلعص قالعدذ .بذالرنعث سأزلعرعنعث توغرا ظعكةنلعكعنع تةؤبة قعلعشقا حاقعرعص
كةلضةن ظايةتلةرنعث تاشقعرع مةنعلعرع كأرسعتعص بئرعدذ .تأؤةندعكع ظايةتلةر
ظذالرنعث قاتارعدعندذر» :تةؤبة قعلغان ،ظعمان ظئيتقان ،ياخشع ظةمةللةرنع
قعلغان ،ظاندعن توغرا يولدا ماثغان ظادةمنع مةن ظةلؤةتتة ناهايعتع مةغصعرةت
قعلغذحعمةن« ((( »ظذالر اهلل غا ظعككعنحع بعر مةبذدنع شئرعك قعلمايدذ ،اهلل
هارام قعلغان ناهةق ظادةم ظألتىرىش ظعشعنع قعلمايدذ ،زعنا قعلمايدذ ،كعمكع
بذ (ضذناهالر) نع قعلعدعكةن( ،ظاخعرةتتة) ظذ جازاغا ظذحرايدذ .قعيامةت كىنع
ظذنعثغا هةسسعلةص ظازاب قعلعنعدذ ،ظذ مةثضى ظازاب ظعحعدة خارالنغان هالدا
قالعدذ .صةقةت (ظذالرنعث ظعحعدعن) (بذ دذنيادعكع حئغعدا) تةؤبة قعلغان،
ظعمان ظئيتقان ؤة ياخشع ظةمةللةرنع قعلغانالرال بذ هالدا قالمايدذ ،اهلل ظذالرنعث
ضذناهلعرعنع ياخشعلعققا ظالماشتذرعدذ ،اهلل تولعمذ مةغصعرةت قعلغذحعدذر ؤة
مةرهةمةت قعلغذحعدذر(((«
((( «فةتهذلبارع» 1 ،ـ توم 68 ،ـ بةت.
((( سىرة تاها  82ـ ظايةت.
((( سىرة صذرقان  68ــــ  70ـ ظايةتكعحة.
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جازاالردا شاصاظةت قعلعشنع تةلةص قعلعشنعث هاراملعقع
بارلعق ظالعمالر جعنايةت ظأتكىزضةن ظادةم قازعنعث ظالدعغا ظئلعص
كئلعنعص ؤة ظذ ظادةمنعث جعنايةت ظأتكىزضةنلعكع ظذنعث ظالدعدا
ظعسصاتلعنعص بولونغاندعن كئيعن قازعدعن ظذنعثغا شاصاظةت قعلعشنع تةلةص
قعلعشنعث هارام ظعكةنلعكعضة بعرلعككة كةلدع .حىنكع بذ هةقتة ظاظعشة
(اهلل تاظاال ظذنعثدعن رازع بولسذن!) مذنداق دةيدذ :قذرةيشلةرنع مةخزذم
قةبعلعسعدعن ظوغرعلعق قعلغان بعر ظايالنعث ظعشع غةمضة سئلعص قويدع.
ظذالر :بذ ظايال هةققعدة صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمغا كعم ضةص قعالاليدذ؟ بذ
هةقتة صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمغا ،صةقةت صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث ظةث
سىيىملىك ظادعمع ظذسامة ظعبنع زةيدال سأز ظاحااليدذ ،دئيعشتع .شذنداق
قعلعص ظذسامة ظعبنع زةيد بذ هةقتة صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمغا ضةص قعلدع.
صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم ظذنعثغا« :اهلل نعث جازالعرعدعن بولغان بعر جازا
ظىحىن شاصاظةت تةلةص قعالمسةن؟» دئدع .ظاندعن صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم
ظورنعدعن تذرذص خذتبعضة حعقعص« :ظع خااليعقالر! سعلةردعن ظعلضعرعكع
ظىممةتلةر ،ظعحعدعن ظابرويلذق كعشعلةر ظوغرعلعق قعلسا جازالعماي ،ظاجعز
كعشعلةر ظوغرعلعق قعلسا جازالعغانلعقع ظىحىن هاالك بولغان ظعدع .اهلل نعث
نامع بعلةن قةسةمكع ،ظةضةر مذهةممةدنعث قعزع صاتعمة ظوغرعلعق قعلغان
(((
تةقدعردة ،مذهةممةد ظةلؤةتتة ظذنعث قولعنع كئسعدذ» دئدع.
شذنعثدةك يةنة صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم جعنايةت ظأتكىزضةنلةرضة
جازاالرنع ظعجرا قعلعشقا رعغبةتلةندىردع ؤة جازاالرنع ظعجرا قعلعشتعن
كئلعص حعقعدعغان ياخشع نةتعجعلةرنع تأؤةندعكع بةدعظعي معسال بعلةن
بايان قعلعص بةردع .نذظمان ظعبنع بةشعر (اهلل تاظاال ظذنعثدعن رازع بولسذن!)
صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ» :اهلل
نعث بةلضعلعمعلعرعنع قوغدعغان ظادةم بعلةن ظذنعثغا تاجاؤذز قعلغان
ظادةمنعث معسالع كئمعدة ياخشع ظورذنغا ظورذنلعشعؤئلعشع ظىحىن حةك
تاشالص بةزعلعرع كئمعنعث ظاستعغا ،بةزعلعرع كئمعنعث ظىستعضة ظورذنالشقان
كعشعلةرضة ظوخشايدذ .كئمعنعث ظاستعغا ظورذنالشقانلعرع ظىستعضة حعقعص سذ
ظالماقحع بولسا ،ظىستعدعكع ظادةملةرنع ظاؤارة قئلعشقا توغرا كئلعدذ ،دةص
((( ظعمام بذخارع رعؤايعتع.
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كئمعنعث ظاستعغا ظورذنالشقانالرنعث بعرع( :ظأزلعرعمعز ظولتذرغان جايدعن
بعر تأشىك ظئحعص سذنع شذ يةردعن ظالساق) دةص قولعغا صالتا ظئلعص كئمعنع
تعشعشكة باشاليدذ .شذنعث بعلةن كئمعنعث ظىستعدة ظولتذرغانالر ظذنعث
قئشعغا كئلعص :ساثا نئمة بولدع؟ (نئمة ظىحىن كئمعنع تعشعسةن ،دةيدذ).
ظذ :بعزضة سذ كئرةك (بعز سذ ظئلعش ظىحىن ظىستعضة حعقساق) سعلةر
ظاؤارة بولذص قالعدعكةنسعلةر( ،شذثا سذ ظئلعش ظىحىن كئمعنعث ظاستعنع
تعشعمةن) دةيدذ .ظةضةر ظىستىنكع قةؤةتتعكعلةر ظذنعث خاهعشعغا قويذص
بةرسة ،هةممعسع تةث هاالك بولعدذ .ظةضةر ظىستىنكع قةؤةتتعكعلةر ظذنعث
قولعنع تذتذؤئلعص( ،كئمعنع تةشكعلع قويمعسا) ظذالرنعث هةممعسع هاالك
(((
بولذص كئتعشتعن قذتذلذص قالعدذ».
مانا مذشذنعثدةك جعنايةت ظأتكىزضةنلةرضة جازاالرنع ظعجرا قعلغان
ظادةملةر ؤة جازا ظعجرا قعلعنغان ظادةملةر جازاالرنعث ظأزلعرعضة ظعجرا
قعلعنعشع ظارقعلعق (اهلل تاظاالنعث ظازابع كئلعص) هاالك بولذص كئتعشعدعن
قذتذلذص قالعدذ .ظةضةر ظذالر جعنايةت ظأتكىزضةنلةرضة جازاالرنع ظعجرا قعلمعسا،
جعنايةت ظأتكىزضةنلةر جعنايةتلعرعنعث سةؤةبع بعلةن ،جعنايةت ظأتكىزضةنلةرضة
ظئتعراز بعلدىرمعضةنلةر ظذالرنعث جعنايةت ظأتكىزضةنلعكعضة رازع بولغانلعقع
سةؤةبع بعلةن هاالك بولذص كئتعدذ .بذ مةنانع اهلل تاظاالنعث» :سعلةرنعث
ظاراثالردعكع زذلذم قعلغانالرنعث بئشعغا كئلعش بعلةنال حةكلعنعص قالمايدعغان
باال  -قازادعن ساقلعنعثالر ،بعلعثالركع ،اهلل نعث ظازابع قاتتعقتذر(((« دئضةن
ظايعتعمذ كىحلةندىرعدذ.
جازاالرنعث ،ظذالردا كأرىلضةن شىبهعلةر سةؤةبع بعلةن ظعجرا
قعلعنمايدعغانلعقعنعث بايانع

باشلعقنعث ياكع قازعنعث ظالدعغا جعنايةت ظأتكىزضةن بعر كعشع كةلتىرىلضةن
ؤة ظذ كعشعنعث ظأتكىزضةن جعنايعتع جازا بئرعلعشكة اليعق بولعدعغان جعنايةت
ظعكةنلعكع ظعسصاتالنغان بولسا ،باشلعقنعث ياكع قازعنعث ظذنعثغا جازا بئرعشع
((( ظعمام بذخارع رعؤايعتع.
((( سىرة ظةنفال  25ـ ظايةت.
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الزعم .ظةمما ظذ جعنايةتتة ظةضةر ظذنعثغا جازانع ظعجرا قعلعشتعن توسذص
قالعدعغان بعرةر شىبهة كأرىلسة( ،بذ هالدا باشلعق ياكع قازع ظذنعثغا جازا
بةرمةيدذ) .حىنكع ،بذ هةقتة ظاظعشة (اهلل تاظاال ظذنعثدعن رازع بولسذن!)
صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ« :مذمكعن
بولغانغا قةدةر مذسذلمانالرغا جازا بئرعشتعن ساقلعنعثالر .ظةضةر مذسذلمان
ظىحىن بعرةر حعقعش يولع تاصساثالر ،ظذنع قويذص بئرعثالر .حىنكع ،قازعنعث
(جعنايةت ظأتكىزضةن بعرةر مذسذلماننع) كةحىرؤئتعص خاتالعشعص كئتعشع
ظذنع جازاالص خاتالعشعص كئتعشعدعن ياخشعدذر (((».بذ هةقتة ظعبنع ظابباس
(اهلل تاظاال ظذنعثدعن رازع بولسذن!) صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث مذنداق
دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ« :سعلةر جازادا كأرىلضةن شىبهعلةر سةؤةبع
بعلةن ظذنع ظعجرا قعلعشتعن ساقلعنعثالر ؤة يىز ظابرذيلذق كعشعلةردعن اهلل
نعث جازالعرعدعن بعرةر جازا (ظعجرا قعلعنعدعغان خاتالعقلعرعدعن) باشقا
(((
خاتالعقلعرعنع كةحىرىثالر».
<ظةلفةتهع> دئضةن ظةسةرنعث تةهقعقلعغذحع صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث:
«سعلةر جازادا كأرىلضةن شىبهعلةر سةؤةبع بعلةن ظذنع ظعجرا قعلعشتعن
ساقلعنعثالر» دئضةن هةدعسع هةققعدة توختذلذص ظأتكةندعن كئيعن مذنداق
دئضةن« :جازادا كأرىلضةن شىبهة سةؤةبع بعلةن ظذنع ظعجرا قعلعشتعن ساقلعنعش
بولسا ،بارلعق ظالعمالرنعث ظارعسعدا بعرلعككة كةلضةن هأكىمدذر .ظالعمالرنعث
بعرلعكع (جازادا كأرىلضةن شىبهة سةؤةبع بعلةن ظذنع ظعجرا قعلعشتعن ساقلعنعش
هةققعدعكع) ظةث كىحلىك صاكعتتذر .شذنداق بولغان ظعكةن مةزكذر هةدعسنع
بايان قعلعش خذددع ظذ هةدعس ظأز ظعحعضة ظالغان هأكىم ظىستعدعكع ظالعمالرنعث
بعرلعكعنع بايان قعلغانلعق هئسابلعنعدذ».
جازا بئرعشنع الزعم قعلعدعغان بعرةر جعنايةت ظأتكىزضةن ظادةمنعث
ظأتكىزضةن جعنايعتعنع يذشذرذص اهلل تاظاالغا تةؤبة قعلعشع ظةث ياخشعدذر.
حىنكع ،بذ هةقتة ظةبذهىرةيرة (اهلل تاظاال ظذنعثدعن رازع بولسذن!) مذنداق
دةيدذ :مةن صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث« :ظذممعتعمنعث ظعحعدعن
(ضذناهعنع) ظاشكارعلعغذحعالردعن باشقا هةممعسعنعث (ضذناهع) كةحىرىلعدذ.
ظاشكارعلعغذحعدعن ،ضذناه بولعدعغان بعرةر ظعشنع كئحعدة قعلغان ،ظاندعن اهلل
((( بذ هةدعسنع ظعبنع ظةبذشةيبة ،هاكعم ؤة بةيهةقعي قاتارلعقالر رعؤايةت قعلدع.
((( بذ هةدعسنع ظعبنع ظةدعية رعؤايةت قعلدع.
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تاظاال ظذنعث ضذناهعنع ياصقان (يةنع اهلل تاظاال ظذنعث ظذ ظعشنع قعلغانلعقعدعن
هئحبعر بعر ظادةمنع خةؤةردار قعلمعغان) ،ظاندعن ظةتعسع قوصذص كعشعلةرضة:
ظةي صاالنع! مةن كئحعدعن مذنداق ـ مذنداق ظعشالرنع قعلدعم ،دةص (ظذنعث
ضذناهعنع يئصعص تذرغان) ظىستعدعكع اهلل تاظاالنعث صةردعسعنع ظأزعدعن ظئلعص
(((
تاشلعغان ظادةم مةقسةت قعلعنعدذ» دئضةنلعكعنع ظاثلعغان.
ظعبنع بةتتال (اهلل تاظاال ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!)« :ظأتكىزضةن جعنايعتعنع
ظاشكارعالش اهلل تاظاالنعث ،اهلل نعث صةيغةمبعرعنعث ؤة ياخشع مأمعنلةرنعث هةق
ـ هوقذقلعرعنع كةمسعتعش ؤة ظذالرغا قارشع هةرعكةت قعلعش هئسابلعنعدذ.
ظأتكىزىص سالغان جعنايةتنع يئصعش (اهلل تاظاالنعث ،اهلل نعث صةيغةمبعرعنعث
ؤة ياخشع مأمعنلةرنعث هةق ـ هوقذقلعرعنع كةمسعتعشتعن) ساقلعنعش
هئسابلعنعدذ .جعنايةتلةر ،جعنايةت ظأتكىزىص سالغان ظادةمنع تأؤةن ظورذنغا
حىشىرعدذ .ظةضةر جعنايةت جازا بئرعشنع الزعم قعلعدعغان جعنايةتلةردعن بولسا،
ظذ جعنايةتنع ظأتكىزضةن ظادةمضة جازا بئرعلعدذ .ظةضةر جعنايةت (جازا بئرعشنع
ظةمةس) ظةدةصلةش يىزعسعدعن جازا بئرعشنع الزعم قعلعدعغان جعنايةتلةردعن
بولسا ،ظذ جعنايةتنع ظأتكىزضةن ظادةمضة (جازا ظةمةس) ظةدةصلةش يىزعسعدعن
بئرعلعدعغان جازا بئرعلعدذ((( .ظةضةر ظذ ظادةم ظأتكىزىص سالغان جعنايةت اهلل
تاظاالنعث هةق ـ هوقذقعغا ظاالقعدار ظعشالر ظىستعدة ظأتكىزىص سالغان جعنايةت
بولسا ،اهلل ظةث مةرهةمةتلعك ؤة رةهمعتع غةزعؤعنع بئسعص كةتكةن زاتتذر.
شذنعث ظىحىن اهلل تاظاال ظذ ظادةمنعث جعنايةتلعرعنع بذ دذنيادا ياصسا ،ظاخعرةتتة
ظذنع راسؤا قعلمايدذ .قعلغان جعنايةتلعرعنع ظاشكارعلعغان ظادةم بذنع قولعدعن
قاحذرذص قويعدذ» دئدع .ظعبنع بةتتال ظأزعنعث بذ سأزع بعلةن خذددع ظعبنع
ظأمةرنعث بذ سأزعضة ظعشارةت قعلغاندةك تذرعدذ .سةفؤا ظعبنع مذهرعز مذنداق
دئدع :بعر ظادةم ظعبنع ظأمةردعن سةن صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمدعن قعلغان
ضذناه ظعشلعرعنع ظاشكارعلعمعغان ظادةم هةققعدة بعر نةرسة ظاثلعمعدعثمذ؟
دةص سورعدع .ظعبنع ظأمةر :مةن صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث« :بعرعثالر
رةببعثالرغا يئقعن كئلعدذ .اهلل بذ ظادةمنعث دذنيادا قعلغان ،ظةمما يئصعص ساقالص
قالغان ضذناهلعرعنع ظذنعث ظالدعغا قويذص ،مذنداق مذنداق ضذناه ظعشنع
((( ظعمام بذخارع رعؤايعتع.
((( جازا بعلةن ظةدةصلةش يىزعسعدعن بئرعلعدعغان جازانعث ظارعسعدعكع صةرق بولسا ،جازا  80ؤة  100قامحا دئضةنضة ظوخشاش مةلذم
معقداردا بولعدذ .شذثا بذ جازانع ظأزعنعث معقدارعدعن ظاز ياكع كأص بئرعش توغرا ظةمةس .ظةمما ظةدةصلةش يىزعسعدعن بئرعلعدعغان
جازانعث مةلذم معقدارع يوق .بذ جازا ظادةمنعث تئصعغا قاراص ظاز ياكع كأص بئرعلعدذ .ت.
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قعلدعثمذ؟ دةص سورايدذ .ظذ :هةظة ،قعلدعم ،دةص ظذ ظعشالرنع قعلغانلعقعنع
ظعقرار قعلعدذ .ظاندعن اهلل« :دذنيادا بذ ظعشالرنع يئصعص ساقالص قالدعم ،بىضىن
ظذ ضذناهلعرعثنع مةغصعرةت قعلدعم ،دةيدذ ».دئضةنلعكعنع (ظاثلعغان ظعدعم)
دئدع.
شذنعثدةك يةنة قازع ياكع هاكعم قئشعغا بعر ظادةم كئلعص ظأزعنعث جازانع
الزعم قعلعدعغان بعرةر جعنايةت قعلغانلعقعنع ظعقرار قعلغان ،ظةمما ظذنعث قايسع
جعنايةت ظعكةنلعكعنع ظئنعق بايان قعلمعغان بولسا ،قازعنعث ياكع هاكعمنعثمذ
ظذ ظادةمنعث قعلغان جعنايعتعنع يئصعشع الزعم .بذ هةقتة ظةنةس ظعبنع مالعك (اهلل
تاظاال ظذنعثدعن رازع بولسذن!) مذنداق دةيدذ :مةن صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث
قئشعدا ظعدعم ظذنعث يئنعغا بعر ظادةم كئلعص :ظع اهلل نعث صةيغةمبعرع! مةن
جازا كةلضىدةك ضذناه قعلعص قويدذم .ماثا جازا ظعجرا قعلساث ،دئدع .صةيغةمبةر
ظةلةيهعسساالم ظذنعثدعن نئمة ضذناه قعلغانلعقعنع سورعمعدع ؤة ناماز ؤاقتع
بولدع .ظذ كعشع صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم بعلةن بعللة ناماز ظوقذدع .صةيغةمبةر
ظةلةيهعسساالم نامازنع ظوقذص بولغاندعن كئيعن ،ظذ كعشع ظورنعدعن تذرذص :ظع
اهلل نعث صةيغةمبعرع! مةن جازا كةلضىدةك ضذناه قعلعص قويدذم ،ماثا اهلل نعث
هأكىمعنع ظعجرا قعلساث ،دئدع .صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم« :سةن بعز بعلةن
بعللة ناماز ظوقذمعدعثمذ؟» دئدع .ظذ كعشع :هةظة ،ظوقذدذم ،دئدع .صةيغةمبةر
(((
ظةلةيهعسساالم« :هةقعقةتةن اهلل ضذناهعثنع مةغفعرةت قعلدع» دئدع.
ظعبنع هةجةر (اهلل تاظاال ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!) مذنداق دةيدذ :ظالعمالر
بذ هةدعستعن مذنداق ظىح خعل مةسعلعنع حعقعرعدذ:
 1ـ جازا ،جعنايةت ظأتكىزضةن ظادةم ظأتكىزضةن جعنايعتعنعث قانداق
جعنايةت ظعكةنلعكعنع تةيعن قعلغاندعن ؤة ظأزعضة جازانعث ظعجرا قعلعنعشعنع
تةلةص قعلعص حعث تذرذؤالغاندعن كئيعن ظعجرا قعلعنعدذ.
 2ـ ناماز ظوقذغانلعق سةؤةبع بعلةن اهلل تاظاالنعث ظذ ظادةمنعث ضذناهعنع
ياكع جازاسعنع كةحىرؤئتعشع صةقةت ظذ ظادةمضعال خاس ظعشتذر.
 3ـ بعرةر جعنايةتنعث جازاسع تةؤبة قعلعش بعلةن كةحىرىلىص كئتعدذ.
مانا بذالر مةزكذر هةدعستعن حعقعرعلغان ظىح خعل مةسعلعدذر.

(((

((( ظعمام بذخارع رعؤايعتع.
((( «فةتهذلبارع» 12 ،ـ توم 135 ،ـ بةت.
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زعنانعث جازاسعنعث بايانع
<زعنا> دئضةن سأزنعث ظذقذمع

<زعنا> دئضةن سأزنعث ظذقذمع مةيلع تعل جةهةتتعن بولسذن ،مةيلع
ظعستعاله جةهةتتعن بولسذن ظذخشاش مةنادا كئلعدذ.
ظذ مةنا بولسعمذ ظأزعضة تةؤة بولمعغان ياكع تةؤة ظعكةنلعكع شىبهعلعكمذ
بولمعغان ظايالنعث جعنسعي ظةزاسعغا جعنسعي مذناسعؤةت ظأتكىزىشتذر.
شةرعظةت <زعنا> دئضةن سأزنع جازا بئرعشنع الزعم قعلعدعغان جعنايةتكعال
خاس قعلمعدع .ظةكسعحة ظذ سأز (جازا بئرعشنع الزعم قعلعدعغان جعنايةتنع)
ؤة ظذنعثدعن باشقا جعنايةتلةرنع ظأز ظعحعضة ظالعدذ .اهلل تاظاال مذنداق دئدع:
»زعناغا يئقعنالشماثالر ،حىنكع ظذ قةبعه ظعشتذر ،يامان يولدذر(((« <زعنا>
دئضةن سأز بولسا ،جعنسعي ظةزاغا جعنسعي مذناسعؤةت ظأتكىزىش ظارقعلعق
قعلعنغان جعنايةتكة ؤة ظايالغا قارعغانغا ياكع ظذنع تذتقانغا ظوخشاش جعنسعي
مذناسعؤةت ظأتكىزىشتعن باشقا جعنايةتلةرضعمذ ظعشلعتعلعدذ .هةدعستة ظعبنع
ظابباس (اهلل تاظاال ظذنعثدعن رازع بولسذن!) نعث مذنداق دئضةنلعكع رعؤايةت
قعلعنعدذ :ظةبذهىرةيرة صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمدعن رعؤايةت قعلعص ظئيتقان
نةرسعلةردةك كعحعك ضذناهالرغا ظوخشايدعغان بعرةر نةرسعنع كأرمعدعم،
ظةبذهىرةيرة صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث« :شةك ـ شىبهعسعزكع ،اهلل تاظاال
ظادةم ظةؤالدعغا ظذنعث زعنادعن بولغان نئسعؤعسعنع صىتىؤةتكةن .ظذ ظةنة
شذ نئسعؤعسعنع حوقذم تاصعدذ .كأزنعث زعناسع قاراشتذر ،تعلنعث زعناسع
سأزلةشتذر ،كأثىل بولسا تارتعدذ ؤة ظعشتعها قعلعدذ .جعنسعي ظةزا ظذنع
راستقا حعقعرعدذ ياكع يالغانغا حعقعرعدذ» دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلغان.
ظعبنع ظابباس بذ سأزعنع اهلل تاظاالنعث» :ظذالر حوث ضذناهالردعن ؤة قةبعه
ظعشالردعن يعراق بولعدذ .كعحعك ضذناهالر بذنعثدعن مذستةسنا(((«دئضةن

(((

((( ظأزعضة تةؤة ظعكةنلعكع شىبهعلعك بعر ظايال بعلةن جعنسعي مذناسعؤةت ظأتكىزضةن ظادةمضة جازا ظعجرا قعلعنمايدذ .مةسعلةن:
بعر ظادةم ظأزعنعث ظوغلعنعث حأرعسع بعلةن جعنسعي مذناسعؤةت ظأتكىزضةن بولسا ،ظذ ظادةمضة جازا ظعجرا قعلعنمايدذ .حىنكع ،ظذ
بالعنعث حأرعسعنعث ظذ ظادةمضة تةؤة بولذص قئلعش شىبهعلعكع بار .حىنكع هةدعستة بايان قعلعنعشعحة بالعنعث مال ـ مىلكع دادعغا
تةؤةدذر .ت.
((( سىرة ظعسرا  32ـ ظايةت.
((( سىرة نةجم  32ـ ظايةتنعث بعر قعسمع.
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ظايعتعدعكع كعحعك ضذناهالرنعث قايسع ضذناهالر ظعكةنلعكع هةققعدة ظذنعثدعن
سورالغان سذظالغا جاؤاب بئرعش ظىحىن ظئيتقاندذر.
ظةمما جازا ظعجرا قعلعشنع الزعم قعلعدعغان زعنانعث ظذقذمع تأؤةندعكعدعن
ظعبارةتتذر :زعنا بولسا ،ظعسالم دألعتعدة (ظعسالم دعنعنعث ظعبادةتلعرعنع
قعلعشقا) بذيرذلغان ،سأزقعالاليدعغان ظةرنعث جعنسعي ظةزاسعنعث (ظةث
ظاز) خةتنعضاهعنع ظأز ظعختعيارع بعلةن ظأزعنعث حأرعسع ياكع ظايالع ياكع
ظأزعضة تةؤة ظعكةنلعكع شىبهعلعكمذ ظةمةس ،شذ ؤاقعتنعث ظأزعدة ياكع بذرذن
جعنسعي ـ مذناسعؤةتنع ظعشتعها قعلعدعغان بعر ظايالنعث جعنسعي ظةزاسعغا
كعرضىزىش دئضةنلعكتذر.
ظةضةر بعر ظادةم كاصعر دألعتعدة بعر ظايال بعلةن زعنا قعلغان بولسا،
ظذنعثغا جازا ظعجرا قعلعنمايدذ((( .ياكع زعنا مةيلع ظةر بولسذن ،مةيلع ظايال
بولسذن ،ظأزعنع يةنة بعرعنعث جعنسعي مذناسعؤةت ظأتكىزىشعضة تذتذص
بئرعش بعلةن بولعدذ .مةسعلةن :ظةر ظوثدعسعغا يئتعص تذرعؤاتقان ،ظايال
كئلعص ظذنعث جعنسعي ظةزاسعنعث ظىستعدة ظولتذرذص ظذنع ظأزعنعث جعنسعي
ظةزاسعغا كعرضىزضةن بولسا ،بذ هالدعمذ ظةر ـ ظايال هةر ظعككعسعضة جازا
بئرعلعدذ .حىنكع ظذالر بعر ـ بعرعضة ظأزلعرعنع تذتذص بةرضةندذر.
زعنانعث ظذقذمعنعث ظعزاهاتع

<(ظعسالم دعنعنعث ظعبادةتلعرعنع قعلعشقا) بذيرذلغان> دئضةن سأزدعن
مذسذلمان بولمعسعمذ ،ظةقلع ـ هذشع جايعدا باالغةتكة يةتكةن ظادةم كأزدة
تذتذلعدذ .شذثا باالغةتكة يةتمةي تذرذص زعنا قعلغان كعحعك بالعغا ؤة زعنا
قعلغان ظةقلع ـ هذشع جايعدا ظةمةس ساراثغا جازا بئرعلمةيدذ.
<سأز قعالاليدعغان> دئضةن سأزدعن تعلع تذتذلذص قالمعغان ظادةم كأزدة
تذتذلعدذ .شذثا زعنا قعلغان ،ظةمما ضةص قعاللمايدعغان ضاحا ظادةمضة جازا
بئرعلمةيدذ.
<شذ ؤاقعتنعث ظأزعدة ياكع بذرذن جعنسعي ـ مذناسعؤةتنع ظعشتعها
قعلعدعغان> دئضةن سأزدعن شذ ؤاقعتنعث ظأزعدة جعنسعي مذناسعؤةتنع ظعشتعها
قعلعدعغان يئشعغا يةتكةن ياكع بذرذن شذنداق بولغان ظايال كأزدة تذتذلعدذ.
((( باشقا مةزهةصدعكعلةرنعث قارعشعحة كاصعر دألعتعدة زعنا قعلغان ظادةمضعمذ جازا ظعجرا قعلعنعدذ .ت.
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شذثا بذنعث ظعحعضة بةك قئرعص كةتكةن ظايالمذ كعرعدذ .يةنع بعر ظةر بةك
قئرعص كئتعص هازعر جعنسعي مذناسعؤةت ظعشتعهاسعدعن قالغان ظايال بعلةن
زعنا قعلغان بولسا ،ظذالرغا جازا بئرعلعدذ .حىنكع ظذ ظايال ،هازعر جعنسعي
ـ مذناسعؤةتتعن قالغان بولسعمذ ،لئكعن ظذ بذرذن جعنسعي ـ مذناسعؤةتنع
ظعشتعها قعلعدعغان ظايال ظعدع.
<خةتنعضاهعنع ظأز ظعختعيارع بعلةن> دئضةن سأزدعن زعنانع بئسعم
ظاستعدا ظةمةس ظأز ظعختعيارلعقع بعلةن قعلعش كأزدة تذتذلعدذ .شذثا زعنانع
مةجبذرلعنعش ظاستعدا قعلغان ظادةمضة جازا بئرعلمةيدذ.
<ظايالنعث جعنسعي ظةزاسعغا> دئضةن سأزدعن جعنسعي مذناسعؤةتنع
ظايالنعث ظارقا تةرةت يولعغا ظةمةس صةقةت جعنسعي يولعغا قعلعش كأزدة
تذتذلعدذ .شذثا ظعمام ظةبذهةنعفة (اهلل تةظاال ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!) نعث
كأز قارعشعدا :جعنسع ـ مذناسعؤةتنع ظايالنعث ظارقا تةرةت يولعغا قعلغان
ظادةمضة جازا بئرعلمةيدذ .ظةمما ظعمام ظةبذيىسىف بعلةن ظعمام مذهةممةدنعث
كأز قاراشلعرعدا :جعنسعي ـ مذناسعؤةتنع ظأزعنعث ظايالعدعن باشقا يات
ظايالنعث ظارقا تةرةت يولعغا قعلغان ظادةممذ زعنا قعلغان ظادةم هئسابلعنعدذ.
شذثا ظذنعثغا زعنانعث جازاسع بئرعلعدذ.
< ظأزعنعث حأرعسع ياكع ظايالع ظةمةس> دئضةن سأزدعن ظةر جعنسعي ـ
مذناسعؤةت ظأتكىزضةن ظايالنعث قول ظاستعدعكع ياكع نعكاهعدعكع ظايال ظةمةس
يات ظايال ظعكةنلعكع كأزدة تذتذلعدذ .ظةمما بعر ظادةم حأرعسع ياكع ظايالع بعلةن
جعنسعي ـ مذناسعؤةت ظأتكىزسة ،ظذ زعنا قعلغان ظادةم هئسابالنمايدذ .حىنكع
اهلل تاظاال مذنداق دئدع» :ظذالر ظةؤرةتلعرعنع (هارامدعن) ساقلعغذحعالردذر.
(يةنع ظةؤرةتلعرعنع) صةقةت خوتذنلعرعدعن ،حأرعلعرعدعن باشقعالردعن
ساقلعغذحعالردذر (بذالر بعلةن يئقعنحعلعق قعلغذحعالر ماالمةت قعلعنمايدذ).
بذنعث سعرتعدعن (جعنسي تةلةصنع قاندذرذشنع) تةلةص قعلغذحعالر هةددعدعن
ظاشقذحعالردذر(((«
< ظأزعضة تةؤة ظعكةنلعكع شىبهعلعكمذ ظةمةس> دئضةن سأزدعن جعنسعي
ـ مذناسعؤةت ظأتكىزىشنعث هاراملعقعدا شىبهة يوق ظايال كأزدة تذتذلعدذ .بذ
<ظورذندا (يةنع ظايالدا) كأرىلضةن شىبهة> دةص ظاتعلعدذ .ظةمما مةسعلةن :بعر
((( سىرة مأمعنذن  5ــــ  7ـ ظايةتكعحة.
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ظادةم ظأزعنعث بالعسعنعث حأرعسع بعلةن جعنسعي ـ مذناسعؤةت ظأتكىزضةنضة
ظوخشاش جعنسعي ـ مذناسعؤةت ظأتكىزىشنعث هارام ظعكةنلعكعدة شىبهة
تئصعلعدعغان ظايال بعلةن جعنسعي ـ مذناسعؤةت ظأتكىزضةن بولسا ،بذ هالدا ظذ
ظادةمضة جازا بئرعلمةيدذ .ظورذندا كأرىلضةن شىبهة <تةؤة ظعكةنلعكعدة تئصعلغان
شىبهة ياكع هأكمع شىبهة> دةص ظاتعلعدذ .لئكعن ،بذ شىبهة (ظورذندا ظةمةس)
جعنسعي ـ مذناسعؤةت ظأتكىزىشتة بولسا ،بذ هالدا ظذالرغا جازا بئرعلعدذ .بذ
<هاالل ـ هاراملعقع ظارعلعشعص كةتكةن شىبهة> دةص ظاتعلعدذ .مةسعلةن :بعر
ظادةم ظأزع ظىح تاالق قعلعؤةتكةن ؤة ظعددةت تذتذؤاتقان ظايالع بعلةن جعنسعي
ـ مذناسعؤةت ظأتكىزضةن بولسا ،ظذنعثغا زعنانعث جازاسع بئرعلعدذ .اهلل تاظاال
(((
خالعسا بعز بذ هةقتة ظالدعمعزدا تةصسعلعي توختذلذص ظأتىمعز.
زعنا قعلغان ظادةمضة جازانعث ظعجرا قعلعنعشع ظىحىن ظذنعث زعنانعث
هارام ظعكةنلعكعنع بعلعشع شةرتمذ؟

ظالعمالر زعنا قعلغان ظادةمضة جازانعث ظعجرا قعلعنعشع ظىحىن ظذنعث
زعنانعث هارام ظعكةنلعكعنع بعلعشع شةرت ياكع شةرت ظةمةسلعكع هةققعدة
ظعختعالص قعلعشعص قالدع .بعر قعسعم ظالعمالر« :ظةضةر بعر ظايال بعلةن زعنا
قعلغان ظادةم زعنانعث هاراملعقعنع بعلمعضةن بولسا ،شىبهة تئصعلغانلعقع
ظىحىن ظذنعثغا جازا ظعجرا قعلعنمايدذ .حىنكع جازاالر ،ظذالردا كأرىلضةن
شىبهعلةر سةؤةبع بعلةن ظعجرا قعلعنمايدذ» دئدع .بذ هةقتة سةظعد ظعبنع
مذسةييةب (اهلل تاظاال ظذنعثدعن رازع بولسذن!) مذنداق دةيدذ« :يةمةندة بعر
ظادةم زعنا قعلغان ظعكةن .بذ هةقتة ظأمةر ظعبنع خةتتاب (اهلل تاظاال ظذنعثدعن
رازع بولسذن!) خةت يئزعص خئتعدة :ظةضةر ظذ ظادةم اهلل تاظاالنعث زعنانع هارام
قعلغانلعقعنع بعلعدعغان بولسا ،سعلةر ظذنع (زعنا قعلغانلعقنعث جازاسع
ظىحىن) قامحعالثالر .ظةضةر ظذ ظادةم اهلل تاظاالنعث زعنانع هارام قعلغانلعقعنع
بعلمةيدعغان بولسا ،ظذنعثغا زعنانعث هارام ظعكةنلعكعنع ظأضعتعثالر .ظةضةر
ظذ قايتا يةنة زعنا قعلسا ،ظذنع قامحعالثالر ،دئضةن» .حىنكع ،شةرعظةتتة
هأكىملةر ظذالرنعث قانداق هأكىملةر ظعكةنلعكعنع بعلعص بولغاندعن كئيعن
((( «رةددذلمذهتار» 3 ،ـ توم 141 ،ـ بةت.
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ظعجرا قعلعنعدذ .بعر ظادةمضة بعر ظعشنعث هأكمع ظئنعق بعلدىرىلمعسعمذ
ظةمما ظذ ظعشنعث هأكمعنعث ظعسالم جةمظعيتعدة تذنذلغان ؤة يئيعلغان بولذشع
ظذ ظادةمضة ظذ ظعشنعث هأكمعنع بعلدىرضةننعث ظورنعدا هئسابلعنعدذ .لئكعن،
يةنة ظذ ظادةمضة ظذ ظعشنعث هأكمعنع ظئنعق بعلدىرمةسلعك شىبهع صةيدا
قعلعشتعن خالع ظةمةس .مانا بذ بعر ظادةمنعث ظعسالم دألعتعدة ياشعغانلعقع
ظذنعثغا زعنا جازاسعنعث ظعجرا قعلعنعشع ظىحىن زعنانعث هارام ظعكةنلعكعنع
بعلضةنلعكعنعث ظورنعدا تذرمايدعغانلعقعنع ظعصادعلةص بئرعدذ .ظةمما زعنانعث
جازاسعدعن باشقا هأكىملةردة بعر ظادةمنعث ظعسالم دألعتعدة ياشعغانلعقع
ظذنعث ظذ هأكىملةرنع بعلضةنلعكعنعث ظورنعدا تذرعدذ .بذ ظعسالم دألعتعدة
تذغذلغان ياكع ظذ يةرضة هعجرةت قعلعص ظذزذن مذددةت ياشعغان ظادةم ظىحىن
قارعتعلغان سأزدذر .ظةمما ظعسالم دألعتعضة كاصعر دألعتعدعن يئثع هعجرةت
قعلعص كةلضةن ظادةم ظىحىن ظذنعث ظذ يةردة ياشعغانلعقع ظذنعث ظذ هأكىملةرنع
بعلضةنلعكعنعث ظورنعدا تذرمايدذ.
ظةلكةمال (اهلل تاظاال ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!) هعدايعنعث شةرهعدة:
«(بعر ظادةمضة زعنانعث جازاسعنعث ظعجرا قعلعنعشع ظىحىن) ظذنعث
زعنانعث هارام ظعكةنلعكعنع بعلعشعنعث شةرت ظعكةنلعكعدة بارلعق
ظالعمالرنعث بعرلعككة كةلضةنلعكع ظوتتذرغا قويذلدع .مانا بذ زعنانعث هارام
ظعكةنلعكعنع بعلمةسلعك ظذ ظادةم ظىحىن (زعنا قعلعص سالغانلعقعغا) ظأزرة
هئسابلعنعدعغانلعقعنع ظعصادعلةص بئرعدذ» دئدع (((.شذثا ظعسالم دألعتعضة
تئخع يئثع هعجرةت قعلعص كعرضةن بعر ظادةم زعنا قعلغان ؤة ظأزعنعث زعنانعث
هارام ظعكةنلعكعنع بعلمةيدعغانلعقعنع دةؤا قعلغان بولسا ،ظذنعثغا جازانعث
ظعجرا قعلعنمايدعغانلعقعدا شةك يوق .حىنكع ظعسالم دعنعنعث هأكىملعرعنعث
(قايسعسعنعث هارام ؤة قايسعسعنعث هاالل ظعكةنلعكعنع) بعلعش ظذ هأكىملةرنع
ظعجرا قعلعشقا كةلضةن بذيرذقنعث بعر قعسمعدذر .بذنعثغا كىنىمعزدعمذ ظةمةل
قعلعنعدذ .حىنكع زعنا ظعشع كاصعر دألةتلعرعدة بةك ظومذملعشعص كةتكةن
بعر ظعشقا ؤة ظذالرنعث جةمظعيةتلعرعضة سئثعص كةتكةن نورمال بعر ظادةتكة
ظايلعنعص قالدع( .شذثا بعر ظادةمضة بولذصمذ كاصعر دألعتعدعن هعجرةت قعلعص
كةلضةن ظادةمضة زعنا جازاسعنعث ظعجرا قعلعنعشع ظىحىن ظالدع بعلةن ظذنعث
زعنانعث هارام بعر ظعش ظعكةنلعكعنع بعلعشع شةرتتذر).
((( «رةددذلمذهتار» 3 ،ـ توم 142 ،ـ بةت.
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بعر ظادةمنعث زعنا قعلغانلعقع ضذؤاهحعالرنعث ضذؤاهلعق بئرعشع
بعلةن ظعسصاتلعنعشعنعث بايانع

بعر ظادةمنعث زعنا قعلغانلعقع تأت ظةرنعث بعر ظورذندا تذرذص قازعنعث
ظالدعدا ضذؤاهلعق بئرعشع بعلةن ظعسصاتلعنعدذ .بعز يذقعرعدا بايان قعلعص
ظأتكىنعمعزدةك زعنا ظعشعدا ظايالالرنعث ضذؤاهلعقع ظئتعبارغا ظئلعنمايدذ .زعنا
ظعشعدا تأت ظةرنعث ضذؤاهلعق بئرعشع هةققعدة اهلل تاظاال مذنداق دئدع:
»ظاياللعرعثالردعن صاهعشة قعلغانالرنع (ظعسصاتالش ظىحىن) ظاراثالردعن تأت
ضذؤاهحع كةلتىرىثالر؛ ظةضةر ظذالر ضذؤاهلعق بةرسة (يةنع ظذالر ضذؤاهلعق
بئرعص ظايالنعث جعنايعتعنع ظعسصاتلعسا) تاكع ظاياللعرعثالر ؤاصات
بولغانغا ياكع اهلل ظذالرغا بعر حعقعش يولع بةرضةنضة قةدةر ظذالرنع ظأيدة
تذتذثالر(((«اهلل تاظاال يةنة ظاظعشعضة بوهتان حاصالنغان ؤةقةلعك هةققعدة
حىشىرضةن ظايعتعدة مذنداق دئدع» :ظذالر نئمعشقا تأت نةصةر ضذؤاهحعنع
كةلتىرمعدع؟ ضذؤاهحعالرنع كةلتىرةلمعضةن ظعكةن ،ظذالر اهلل نعث نةزعرعدة
يالغانحع هئسابلعنعدذ(((«
ضذؤاهحعالر ضذؤاهلعق بةرضةن ؤاقتعدا ،ضذؤاهلعقنع صذالنع جعنسعي ـ
مذناسعؤةت قعلدع ،دئضةن سأز بعلةن ظةمةس صذالنع زعنا قعلدع ،دةص <زعنا
قعلدع> دئضةن سأز بعلةن بئرعشع الزعم .ظةضةر ضذؤاهحعالر صذالنع هارام
جعنسعي ـ مذناسعؤةت ظأتكىزدع ،دةص ضذؤاهلعق بةرسة ،ظذالرنعث بذ ضذؤاهلعقع
بعلةن ظذنعث زعنا قعلغانلعقع ظعسصاتالنمايدذ .ظةمما ظذالر ضذؤاهلعق بةرضةن
ؤاقتعدا ،صذالنع زعنادعن ظعبارةت جعنسعي ـ مذناسعؤةت ظأتكىزدع ،دئضةن
بولسا ،بذ هالدا ظذنعث زعنا قعلغانلعقع ظعسصاتلعنعدذ .قازع ضذؤاهحعالردعن
قانداق ظعش شةرعظةتتة زعنا قعلغانلعق هئسابلعنعدعغانلعقعدعن ،ظذ
ظادةمنعث قانداق هالةتتة ؤة قةيةردة ظعكةنلعدعن ،قاحان ؤة كعم بعلةن زعنا
قعلغانلعقعدعن تةصسعلعي سورايدذ .قازع (هةتتا بعرةر شىبهة تئصعص زعنا
قعلغان ظادةمضة زعنانعث جازاسعنع) ظعجرا قعلماسلعقنعث يولعنع تئصعش
ظىحىن ضذؤاهحعالردعن هةممة ظعشنع تةصسعلعي سورايدذ .ظةضةر ضذؤاهحعالر
ظذ ظادةمنعث زعنا قعلغانلعقعنع بايان قعلعص :بعز ظذنعث جعنسعي ظةزاسعنع
((( سىرة نعسا  15ـ ظايةت.
((( سىرة نذر  13ـ ظايةت.
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ظايالنعث جعنسعي ظةزاسعنعث ظعحعدة خذددع قةلةم رةث دأؤعتعنعث ظعحعدة
تذرغاندةك تذرغانلعقعنع كأردذق دئسة( ،بذ هالدا ظذنعثغا جازا ظعجرا
قعلعنعدذ) .قازع ضذؤاهحعالرنعث قانداق ظادةملةر ظعكةنلعكعنع بعلمعسة،
ظذالرنعث ظعحكعرع ـ تاشقعرع ظةهؤالعنع تةكشىرعدذ .ظةمما قازع ظذالرنعث
ياخشع ظادةملةر ظعكةنلعكعنع بعلسة ،قازعغا ظذالرنعث ظةهؤالعنع سىرىشتة
قعلعش الزعم ظةمةس .حىنكع ،قازعنعث ظذالرنعث ظةهؤالعنع بعلعشعنعث ظأزعال
يئتةرلعكتذر .شذنعث بعلةن زعنا قعلغذحعغا جازا ظعجرا قعلعنعدذ.
بعر ظادةمنعث زعنا قعلغانلعقع هةققعدة ضذؤاهلعق بئرعدعغان
ظادةملةردة تئصعلعش الزعم بولغان شةرتلةر

ظذ شةرتلةر تأؤةندعكعلةردعن ظعبارةتتذر:
 1ـ ضذؤاهحعالرنعث سانع تأت بولذشع الزعم.
 2ـ ظذالر ظةر بولذشع الزعم .شذثا زعنا ظعشعدا ظايالالرنعث ضذؤاهلعقع
قوبذل قعلعنمايدذ .حىنكع ،ظايال كعشع زعناغا ظاالقعدار ظعشالرنع ظوحذق
ظاشكارا سىصةتلةص بئرعشتعن هايا قعلعدذ .شذثا زعنا ظعشعدا ضذؤاهلعق
بئرعدعغان ظادةمنعث ظةر كعشع بولذشع شةرت.
 3ـ ضذؤاهحعالرنعث هأر ظادةم بولذشع الزعم .شذثا قذلالرنعث ضذؤاهلعقع
قوبذل قعلعنمايدذ .حىنكع ،قذلالرنعث ضذؤاهلعقعنعث زعنانعث جازاسعدعن
باشقا هأكىملةردعمذ قوبذل قعلعنعش ياكع قعلعنماسلعق هةققعدة ظعختعالص
بار .شذثا بذ ظعختعالص قذلالرنعث ضذؤاهلعقعنعث زعنا ظعشعدا قوبذل
قعلعنعشعنع حةكلةيدعغان بعر شىبهة صةيدا قعلعدذ .حىنكع جازاالر ،ظذالردا
كأرىلضةن شىبهعلةر سةؤةبع بعلةن ظعجرا قعلعنمايدذ.
 4ـ ضذؤاهحعالرنعث ياخشع ظادةملةر بولذشع الزعم .ظةضةر ظذالر
ضذؤاهلعق بةرضةن ؤاقتعدا« :بعز (زعنا قعلغان ظةر بعلةن ظايالغا) قاراشتعكع
مةقسعتعمعز ظذالرنع كأرىش ظىحىن ظعدع» دئسة ،ظذالرنعث ضذؤاهلعقع قوبذل
قعلعنعدذ .ظةضةر ظذالر« :بعز (زعنا قعلغان ظةر بعلةن ظايالغا) قاراشتعكع
مةقسعتعمعز ظذالرنعث قعلعؤاتقان ظعشلعرعدعن هذزذر ظئلعش ظىحىن ظعدع»
دئسة ،بذ هالدا ظذالرنعث ضذؤاهلعقع قوبذل قعلعنمايدذ .حىنكع ،بذ هالدا
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ظذالر صاسعق كعشعلةر هئسابلعنعدذ.
 5ـ ظذالرنعث هةممعسع مذسذلمان ظادةم بولذشع الزعم .شذثا ظىستعدعن
ضذؤاهلعق بئرعلضةن ظادةم مةيلع مذسذلمان بولسذن ،مةيلع ظعسالم دألعتعدة
ياشايدعغان كاصعر بولسذن( ،ظعسالم دألعتع بعلةن كئلعشعم تىزىص ظعسالم
دألعتعدة) ياشايدعغان كاصعرالرنعث ضذؤاهلعقع قوبذل قعلعنمايدذ.
 6ـ ظذالرنعث زعنانع ،بعز ظةرنعث جعنسعي ظةزاسعنع ظايالنعث جعنسعي
ظةزاسعنعث ظعحعدة (خذددع قةلةم رةث دأؤعتعنعث ظعحعدة تذرغاندةك)
تذرغانلعقعنع كأردذق ،دةص تةسؤعرلةص بئرعشع الزعم.
 7ـ ضذؤاهحعالر (ظايرعم ـ ظايرعم ظةمةس) هةممعسع باراؤةر كئلعص
بعر يةردة تذرذص ضذؤاهلعق بئرعشع الزعم .ظةضةر ضذؤاهحعالرنعث بعر قعسمع
ضذؤاهلعق بئرعص بولذص ،قازع ظورنعدعن تذرذص كئتعص بولغاندعن كئيعن،
بعر كعشع ضذؤاهلعق بةرضعلع كةلضةن بولسا ،ظذالرنعث هةممعسع بوهتان
حاصلعغذحع هئسابلعنعدذ .شذثا ظذالرغا بوهتان حاصلعغانلعق جازاسع
بئرعلعدذ .بذ ظعمام مالعك ؤة ظعمام ظةبذهةنعفة (اهلل تةظاال ظذالرغا رةهمةت
قعلسذن!) قاتارلعقالرنعث كأز قارعشعدذر .ظعمام شافعظعي ؤة ظعبنع ظةلمذنزعر
(اهلل تاظاال ظذالرغا رةهمةت قعلسذن!)« :ضذؤاهحعالرنعث هةممعسعنعث
باراؤةر كئلعص بعر يةردة تذرذص ضذؤاهلعق بئرعشع شةرت ظةمةس .حىنكع اهلل
تاظاال» :ظذالر نئمعشقا تأت نةصةر ضذؤاهحعنع كةلتىرمعدع؟(((« دةص صةقةت
تأت ضذؤاهحع ظئلعص كئلعشنعال بايان قعلدع .ظةمما ظذالرنعث هةممعسعنعث
باراؤةر كئلعص بعر يةردة تذرذص ضذؤاهلعق بئرعشعنع بايان قعلمعدع»
دئدع.
ظعمام مالعك بعلةن ظعمام ظةبذهةنعفةنعث دةلعل ـ صاكعتلعرع شذكع:
ظةبذبعكرة ،نافعظ ؤة شةبةل ظعبنع مةظبةد قاتارلعقالر ظأمةرنعث ظالدعدا
مذغعرة ظعبنع شأظبةنعث ظىستعدعن ضذؤاهلعق بةردع .ظةمما زعياد ضذؤاهلعق
بةرمعدع .شذنعث بعلةن ظأمةر (اهلل تاظاال ظذنعثدعن رازع بولسذن!) ضذؤاهلعق
بةرضةن هئلعقع ظىح كعشعضة (بوهتان حاصلعغانلعقنعث) جازاسعنع ظعجرا
قعلغان .ظةضةر ضذؤاهحعالرنعث هةممعسعنعث باراؤةر كئلعص بعر يةردة تذرذص
ضذؤاهلعق بئرعشع شةرت بولمايدعغان بولسا ،ظأمةرنعث ضذؤاهلعق بةرضةن
((( سىرة نذر  13ـ ظايةتنعث بعر قعسمع.
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هئلعقع ظىح ظادةمضة (بوهتان حاصلعغانلعقنعث) جازاسعنع بئرعشع توغرا
بولمايتتع .حىنكع ،ظذالرنعث باشقا بعر قئتعم تأتعنحع ضذؤاهحعنع ظئلعص
كئلعص ضذؤاهحعالرنعث سانعنع تولذقلعؤئلعشع مذمكعن ظعدع .حىنكع ،ظىح
كعشع ظةضةر ضذؤاهلعق بئرعص ظذالرغا بوهتان حاصلعغانلعقنعث جازاسع
بئرعلعص بولغاندعن كئيعن ،تأتعنحع كعشع كئلعص ضذؤاهلعق بةرسة ،ظذنعث
ضذؤاهلعقع قوبذل قعلعنمايدذ .ظةضةر تأت ضذؤاهحعنعث باراؤةر كئلعص بعر
يةردة تذرذص ضذؤاهلعق بئرعشع شةرت بولمايدعغان بولسا ،بذرذن ظىح كعشع
كئيعن كئلعص بعر كعشع ضذؤاهلعق بةرضةن مةسعلعدة تأت ضذؤاهحعنعث
سانع تولذقالنغان بوالتتع .بذرذن ظىح كعشع ضذؤاهلعق بئرعص ظذالرغا
بوهتان حاصلعغانلعقنعث جازاسع بئرعلعص بولغاندعن كئيعن تأتعنحع كعشع
كئلعص ضذؤاهلعق بةرضةن ؤة ظذنعث ضذؤاهلعقع قوبذل قعلعنمعغانلعقع بعلةن
زعناغا ضذؤاهلعق بئرعش بعلةن باشقا ظعشالرغا ضذؤاهلعق بئرعش ظعشعنعث
بعر ـ بعرعضة ظوخشعمايدعغانلعقعنع كأرىؤاالاليمعز .ظةمما ظعمام شافعظعي
دةلعل ـ صاكعت قعلعص كةلتىرضةن ظايةتكة كةلسةك ،ظذ ظايةت ضذؤاهلعقنعث
شةرتلعرع هةققعدة توختالمعغاندذر .شذنعث ظىحىن ظذ ظايةت ضذؤاهحعالرنعث
ياخشع كعشعلةردعن بولذشعنع ؤة زعنانعث قانداق نةرسة ظعكةنلعكعنع بايان
(((
قعلمعغان.
هاكعم مذغعرة ظعبنع شأظبةنعث قعسسعسعنع ظأز ظةسعرعدة مذنداق
بايان قعلدع(« :مذغعرةنع زعنا قعلدع ،دئضةن) ظةبذبعكرة ،نافعظ ،شةبةل
ظعبنع مةظبةد ؤة زعياد قاتارلعقالر بعلةن مذغعرة ظعبنع شأظبة مةدعنعضة كئلعص
مأمعنلةرنعث باشلعقع ظأمةرنعث ظالدعغا كعرعش ظىحىن يولغا حعقتع( .ظذالر
مةدعنعضة كئلعص ظأمةر ظعبنع خةتتابنعث ظالدعغا دةؤا قعلعشعص كعردع).
ظأمةر ظةبذبعكرعضة« :ظع ظةبذبعكرة! سةن (مذغعرةنعث زعنا قعلغانلعقعنع
ظعسصاتاليدعغان) دةلعل ـ صاكعتعثنع كةلتىرضعن» دئدع .ظةبذبعكرة« :مةن
ظأزةمنعث مذغعرةنعث ظعصصةتلعك هالعتعدة (((تذرذص زعنا قعلغانلعقعنع
كأرضةنلعكعمضة ضذؤاهلعق بئرعمةن» دئدع .ظاندعن ظذالر (يةنع ظأمةر ؤة
ظذنعث قئشعدعكع كعشعلةر) ظةبذبعكرةنعث قئرعندعشع ظةبذظابدذلالهنعث
(يةنع نافعظنعث) ظالدعغا كئلعص ظذنعثدعن دةلعل ـ صاكعت تةلةص قعلغان
((( «ظعظالظذسسىنةن» 11 ،ـ توم 503 ،ـ بةت.
((( بعر ظادةمنعث ظعصصةتلعك بولذشع ظىحىن ظذنعث مذسذلمان بولذشع ،شةرتعضة توشقان نعكاه بعلةن توي قعلغان بولذشع ،ظةقلع ـ
هذشع جايعدا بولذشع ؤة هأر بولذشع الزعم .ظأزعدة مةزكذر شةرتلةر تئصعلغان ظادةم ظعصصةتلعك ظادةم هئسابلعنعدذ .ت.
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ظعدع .ظذمذ خذددع ظةبذبعكرعضة ظوخشاش ضذؤاهلعق بةردع .ظاندعن ظذالر
بةجةلعيلعك شةبةل ظعبنع مةظبةدنعث ظالدعغا كئلعص ظذنعثدعن ضذؤاهلعق
دةلعل ـ صاكعت تةلةص قعلغان ظعدع .ظذمذ مةزكذر ظعككعسعضة ظوخشاش
ضذؤاهلعق بةردع .ظاندعن ظذالر زعيادنعث ظالدعغا كئلعص ظذنعثدعن دةلعل ـ
صاكعت تةلةص قعلغان ظعدع .ظذ« :مذغعرةنعث زعنا قعلغانلعقعنع كأرمعدعم.
مةن صةقةت مذغعرة بعلةن (ظذنع زعنا قعلدع ،دةص قارالغان) ظايالنع بعر
يئصعنحعنعث ظعحعدة يئتعؤاتقانلعقعنع كأردىم ؤة ظذالرنعث يذقعرع ـ يذقعرع
هاسعراص تعنعؤاتقانلعرعنع ظاثلعدعم .ظةمما مةن ظذالرنعث ظذ يئصعنحعنعث
ظعحعدة نئمة ظعش قعلعؤاتقانلعقعنع بعلمةيمةن» دئدع .شذنعث بعلةن ظأمةر
<ظةلالهذ ظةكبةر> دةص تةكبعر ظئيتعص كةتتع ؤة بةك خذرسةن بولدع .حىنكع،
مذغعرة ظعبنع شأظبة زعنا جازاسعدعن قذتذلذص قالغان ظعدع .زعياددعن
باشقا ضذؤاهحعالر (مذغعرةضة بوهتان حاصلعغذحع هئسابلعنعص) ظذالرنعث
هةممعسعضة بوهتان حاصلعغانلعقنعث جازاسع بئرعلضةن».
بذ قعسسة تةبةرعينعث تارعخعدا بذ شةكعلدة بايان قعلعندع :ظةبذبعكرة،
نافعظ ظعبنع كذلدة ،شةبةل ظعبنع مةظبةد ؤة زعياد قاتارلعقالر بعلةن مذغعرة
ظعبنع شأظبة ظأمةرنعث قئشعغا كئلعش ظىحىن يولغا حعقتع .شذنعث بعلةن
ظأمةر ظذالر بعلةن مذغعرة ظعبنع شأظبةنع بعر يةرضة توصلعدع .مذغعرة
ظأمةر ظعبنع خةتتابقا« :سةن بذ بةندعلةردعن سورعغعن .ظذالر مئنع قانداق
كأرىصتذ؟ ظذالر مئنع ظالدا تةرعصعمدعن كأرىصتعمذ ياكع ظارقا تةرعصعمدعن
كأرىصتعمذ؟ ظذالر ظايالنع قانداق كأرىصتذ ياكع ظذنعث (مئنع زعنا قعلدع،
دةص قارعغان ظايال ظعكةنلعكعنع) قانداق تذنذصتذ؟ ظةضةر ظذالر مئنع
ظالدع تةرعصعمدعن كأرضةن بولسا ،مةن قانداق بولذص ظأزةمنع ظذالردعن
دالدعغا ظالمايمةن؟ ظةضةر ظذالر مئنع ظارقا تةرعصعمدعن كأرضةن بولسا ،ظذالر
مةن ظأيىمدة ظايالعم بعلةن بعر يةردة بولذؤاتقان حئغعمدا ،ماثا قاراشنع
قانداق بولذص هاالل دةص قارعدع؟ اهلل نعث نامع بعلةن قةسةم قعلعمةنكع،
مةن (بعر يةردة بولغان ظايال) مئنعث ظايالعم ظعدع .اهلل نعث نامع بعلةن
قةسةم قعلعمةنكع ،مةن (بعر يةردة بولغان ظايال) مئنعث ظايالعم ظعدع.
ظايالعم (ظذالر مئنع زعنا قعلدع ،دةص قارعغان) ظايالغا ظوخشاص كئتةتتع»
(((
دئدع.
((( «ظعظالظذسسىنةن» 11 ،ـ توم 505 ،ـ بةت.
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بعر ظادةمنعث زعنا قعلغانلعقع ظذنعث ظعقرار قعلعشع بعلةنمذ
ظعسصاتلعنعدعغانلعقعنعث بايانع

بعر ظادةمنعث زعنا قعلغانلعقع ظذنعث ظوحذق ـ ظاشكارة ظعقرار قعلعشع
بعلةنمذ ظعسصاتلعنعدذ .شذنعث ظىحىن ضاحا ظادةمنعث ظأزعنعث زعنا قعلغانلعقعنع
خةت يئزعش ياكع ظعشارةت قعلعش ظارقعلعق ظعقرار قعلغانلعقع ظئتعبارغا
ظئلعنمايدذ .حىنكع ظذنعث قعلغان ظعقرارع شىبهعلعكتذر .ظةمما كور ظادةمنعث
ظأزعنعث زعنا قعلغانلعقعنع ظعقرار قعلعشع بعلةن ظذنعث ظىستعدعن بئرعلضةن
ضذؤاهلعق توغرا ،دةص ظئتعبارغا ظئلعنعدذ .ظةمما ظعقرار قعلغان ظادةمنعث
ظةقلع ـ هذشع جايعدا بولذشع شةرت .شذنعث ظىحىن مةست ظادةمنعث ظأزعنعث
زعنا قعلغانلعقع هةققعدة قعلغان ظعقرارع ظئتعبارغا ظئلعنمايدذ .شذنعثدةك
يةنة باشقا بعرسعنعث (ظذ ظادةم يالغاندعن ظعقرار قعلعؤاتعدذ ،دةص) ظذنعث
قعلغان ظعقرارعنع يالغانغا حعقارماسلعقع شةرت .مةسعلةن :بعر ظادةم ظأزعنعث
بعر ظايال بعلةن زعنا قعلغانلعقعنع ظعقرار قعلغان ؤة ظذ ظايال ظذ ظادةمنعث
قعلغان ظعقرارعنع يالغانغا حعقارغان بولسا ،ظذ ظادةمضة جازا بئرعلمةيدذ.
شذنعثدةك يةنة ظةضةر بعر ظايال ظأزعنعث بعر كعشع بعلةن زعنا قعلغانلعقعنع
ظعقرار قعلغان ؤة ظذ كعشع ظذ ظايالنعث قعلغان ظعقرارعنع يالغانغا حعقارغان
بولسا ،بذ هالدعمذ ظذ ظايالغا جازا بئرعلمةيدذ .بذ ظعمام ظةبذهةنعفة (اهلل تةظاال
ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!) نعث كأز قارعشعدذر .ظةمما ظعمام ظةبذيىسىف بعلةن
ظعمام مذهةممةدنعث كأز قارعشعحة :هةر ظعككع مةسعلعدة ظعقرار قعلغان
تةرةصكة جازا بئرعلعدذ.
ظعقرارنعث تأت قئتعم بولذشع شةرت .بذ تأت قئتعملعق ظعقرار تأت
ظورذندا بولذشع الزعم .ظعقرار قعلغذحع ظعقرار قعلغان ؤاقعتتا ،قازع ظذنع
هةتتا كأرمةسلعك ظىحىن قايتذرؤعتعدذ .ظةمما ظعقرار قعلغذحع تأت قئتعملعق
ظعقرارنع (تأت ظورذندا ظةمةس) بعر ظورذندعال قعلغان بولسا ،بذ هالدا ظذ
ظعقرارالر بعر ظعقرارنعث ظورنعدا هئسابلعنعدذ .ظعقرار هةققعدة سذاليمان ظعبنع
بذرةيدة دادعسعنعث مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ :ماظعز ظعبنع مالعك
صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث قئشعغا كئلعص« :ظع اهلل نعث صةيغةمبعرع!
مئنع صاكعزلعغعن» دئدع .صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم« :ؤاي ساثا ،قايتعص
كةت ،اهلل دعن مةغصعرةت تعلة ؤة تةؤبة قعلغعن» دئدع .ماظعز بةك يعراق
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بولمعغان يةرضعحة قايتعص كئتعص ،ظاندعن تةكرار يةنة قايتعص كئلعص« :ظع اهلل
نعث صةيغةمبعرع! مئنع صاكعزلعغعن» دئدع .صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم« :ؤاي
ساثا ،قايتعص كةت ،اهلل دعن مةغصعرةت تعلة ؤة تةؤبة قعلغعن» دئدع .ماظعز
يةنة بةك يعراق بولمعغان يةرضعحة قايتعص كئتعص ،ظاندعن تةكرار يةنة قايتعص
كئلعص« :ظع اهلل نعث صةيغةمبعرع! مئنع صاكعزلعغعن» دئدع .صةيغةمبةر
ظةلةيهعسساالم يةنة ظذنعثغا بذرذنقعدةك سأزنع قعلعص ظذنع قايتذرؤةتتع.
ماظعز تأتعنحع قئتعم قايتعص كئلعص (صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمغا يذقعرقعدةك
سأزنع قعلغان ؤاقتعدا) ،صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم ظذنعثغا« :سئنع نئمعدعن
صاكعزاليمةن؟» دئدع .ماظعز« :زعنادعن» دئدع .صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم
(قئشعدعكع كعشعلةردعن)« :بذ ساراثمذ؟» دةص سورعدع .صةيغةمبةر
ظةلةيهعسساالمغا ظذنعث ساراث ظةمةسلعكع خةؤةر بئرعلدع .صةيغةمبةر
ظةلةيهعسساالم« :بذ هاراق ظعحعصتعمذ؟» دئدع .شذنعث بعلةن بعر ظادةم تذرذص
ماظعزنعث ظئغعزعنع صذرعدع ؤة ظذنعثدعن هاراق صذرذقعنعث كةلضةنلعكعنع
هئس قعلمعدع( .بذ ظعشالردعن كئيعن) صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم ظذنعثغا:
«سةن زعنا قعلدعثمذ؟» دئدع .ماظعز« :شذنداق» دئدع .شذنعث بعلةن
صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم ظذنع حالما ـ كئسةك قعلعشقا بذيرعدع .ظذ حالما ـ
كئسةك قعلعندع .كعشعلةر ماظعز هةققعدة ظعككع ضذرذصقا بألىندع :بعر ضذرذص:
«ماظعز هاالك بولذص كةتتع ،ظذنع خاتالعقلعرع قاصالص كةتتع» دئيعشتع .يةنة
بعر ضذرذص« :ماظعزنعث تةؤبعسعدعن ياخشع تةؤبة (يةنع ماظعزدعن ياخشع
تةؤبة قعلغان ظادةم) يوق ،ماظعز صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث قئشعغا كئلعص
قولعنع ظذنعث قولعغا قويذص تذرذص مئنع تاش بعلةن ظألتىرضعن ،دئضةن»
دئيعشتع .كعشعلةر بذ شةكعلدة ظعككع ياكع ظىح كىننع ظأتكىزدع( .ظعككع
ياكع ظىح كىن ظأتىص كئتعص بولغاندعن كئيعن) ،صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم
كعشعلةر ظولتذرؤاتقان بعر سورذنغا كئلعص ساالم بئرعص ظذالرنعث قئشعغا
كئلعص ظولتذردع ؤة« :ماظعز ظعبنع مالعككا مةغصعرةت تةلةص قعلعثالر» دئدع.
كعشعلةر« :اهلل تاظاال ماظعز ظعبنع مالعكنعث ضذناهعنع مةغصعرةت قعلسذن»
دئدع .صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم« :ماظعز شذنداق بعر تةؤبة قعلدعكع ،ظةضةر
ظذ تةؤبة بعر ظىممةت ظعحعضة تةقسعم قعلعنسا ،ظذالرغا كةثتةشا يئتةتتع»
دئدع.
سذاليمان ظعبنع بذرةيدة دادعسعدعن قعلغان رعؤايةتنع داؤامالشتذرذص
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مذنداق دةيدذ :كئيعن صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث قئشعغا <ظةزد> دئضةن
يةردعكع غامعدعي قةبعلعسعدعن بعر ظايال كئلعص« :ظع اهلل نعث صةيغةمبعرع!
مئنع صاكعزلعغعن» دئدع .صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم« :ؤاي سعزضة ،قايتعص
بئرعص اهلل دعن مةغصعرةت تعلةث ؤة تةؤبة قعلعث» دئدع .ظذ ظايال صةيغةمبةر
ظةلةيهعسساالمغا« :مةن سئنع معنعمذ خذددع ماظعزنع قايتذرؤةتكةندةك
قايتذرؤاتماقحع بولغانلعقعثنع ضذمان قعلعؤاتعمةن» دئدع .صةيغةمبةر
ظةلةيهعسساالم ظذ ظايالغا(« :مةن سعزنع) نئمعدعن صاكعزاليمةن» دئدع.
ظذ ظايال( :قورسذقعمدعكع بذ باال) زعنادعن بولغاندذر» دئدع .صةيغةمبةر
ظةلةيهعسساالم ظذنعثغا« :سعزمذ (شذنداق قعلدعثعزمذ)» دئدع .ظذ ظايال:
«شذنداق» دئدع .صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم ظذنعثغا« :قورسذقعثعزدعكع
بالعنع تذغذص بولغاندعن كئيعن كعلعث» دئدع .ظذ ظايالغا تاكع ظذ تذغقانغا
قةدةر ظةنسارلعق بعر ظادةم كئصعل بولدع( .ظذ ظايال تذغقان ؤاقتعدا ظةنسارلعق
هئلعقع ظادةم) صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث قئشعغا كئلعص« :غامعدعي
قةبعلعسعدعن بولغان هئلعقع ظايال تذغدع» دةص خةؤةر بةردع .صةيغةمبةر
ظةلةيهعسساالم« :ظذنع هازعر حالما ـ كئسةك قعلمايمعز( .ظذنع هازعر
حالما ـ كئسةك قعلساق) ،بالعسعنع سىتتعن كعحعك ظايرعؤاتقان بولعمعز.
ظذنع ظئمعتعدعغان ظادةم يوق» دئدع .ظةنسارلعق بعر ظادةم« :ظع اهلل نعث
صةيغةمبعرع! ظذ بالعنع ظئمعتعش ظعشعنع مةن ظىستىمضة ظاالي» دئدع .شذنعث
بعلةن صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم ظذ ظايالنع حالما ـ كئسةك قعلعشقا بذيرذدع.
يةنة بعر رعؤايةتتة مذنداق بايان قعلعندع :غامعدعي قةبعلعسعدعن بعر
ظايال كئلعص« :ظع اهلل نعث صةيغةمبعرع! مةن زعنا قعلدعم .مئنع صاكعزلعغعن»
دئدع .صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم ظذ ظايالنع قايتذرؤةتتع .ظذ ظايال ظةتعسع
كئلعص« :ظع اهلل نعث صةيغةمبعرع! مئنع قايتذرؤةتمعضعن .سةن معنعمذ
خذددع ماظعزنع قايتذرؤةتكةندةك قايتذرؤةتمةكحع بولعؤاتعسةن ،اهلل نعث نامع
بعلةن قةسةم قعلعمةنكع( ،قورسذقامدعكع بذ باال) زعنادعن بولغاندذر» دئدع.
صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم ظذنعثغا« :سعزنع (هازعر حالما ـ كئسةك قعلعشقا
بولمايدذ .سعز بئرعص قورسذقعثعزدعكع بالعنع تذغذث» دئدع .ظذ ظايال بالعنع
تذغقاندعن كئيعن بالعنع بعر صارحة رةخكة يأضةص ظئلعص كةلدع ؤة« :مانا
بذ مئنعث تذغقان باالم» دئدع .صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم ظذنعثغا« :سعز
قايتعص بئرعص بالعثعزنع تاكع ظذ (سىتتعن) ظايرعلغانغا قةدةر ظئمعتعث»
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دئدع .ظذ ظايال قايتعص بئرعص بالعسنع تاكع ظذ (سىتتعن) ظايرعلغانغا قةدةر
ظئمعتتع ،ظاندعن قولعدا بعر صارحة نان بعلةن بالعنع ظئلعص كئلعص« :ظع
اهلل نعث صةيغةمبعرع! مانا بذ باال (سىتتعن) ظايرعلعص تاماق يعضىدةك
بولدع» دئدع .صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم بالعنع مذسذلمانالردعن بعر كعشعضة
بةردع ،ظاندعن ظذ ظايالنع حالما ـ كئسةك قعلعشقا بذيرذدع .شذنعث بعلةن ظذ
ظايالغا ظذنعث مةيدعسعضة كةلضىدةك قعلعص بعر كاتاك كوالندع .كعشعلةر
(ظذنعثغا حالما ـ كئسةكلةرنع ظئتعشقا) بذيرذلدع ؤة كعشعلةر ظذنعثغا حالما
ـ كئسةكلةرنع ظئتعشقا باشلعدع .خالعد ظعبنع ؤةلعد كئلعص ظذنعث بئشعغا بعر
تاش ظاتتع( .تاش بئرعص ظذنعث بئشعنع يئرؤةتتع) .ظذنعث بئشعدعن حعققان
قان خالعدنعث يىزعضة حاحعردع .شذنعث بعلةن خالعد ظذنع تعللعدع .صةيغةمبةر
ظةلةيهعسساالم خالعدنعث ظذ ظايالنع تعللعغان تعلعنع ظاثالص ظذنعثغا« :هةي
خالعد! ظأزةثنع بئسعؤال ،جئنعم قولعدا بولغان زاتنعث نامع بعلةن قةسةم
قعلعمةنكع ،ظذ ظايال شذنداق بعر تةؤبة قعلدعكع ،ظةضةر ظذ ظايالنعث قعلغان
تةؤبعسعنع بعر باجضعر قعلسا ،اهلل تاظاال ظذ باجضعرنعث تةؤبعسعنع ظةلؤةتتة
قوبذل قعالتتع» دئدع .ظاندعن صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم ظذ ظايالنع (يذيذص ـ
(((
تاراشقا) بذيرذدع ؤة ظذنعث نامعزعنع حىشىرىص يةرلعكعدة قويدع.
بذ هةقتة ظعمران ظعبنع هىسةين (اهلل تاظاال ظذنعثدعن رازع بولسذن!)
مذنداق دةيدذ :جذهةينة قةبعلعسعدعن زعنادعن قورساق كأتىرىص قالغان
بعر ظايال ،صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث قئشعغا كئلعص« :ظع اهلل نعث
صةيغةمبعرع! مةن جازا بئرعشنع الزعم قعلعدعغان بعر جعنايةت قعلعص سالدعم.
شذنعث ظىحىن ماثا جازا بةرسةث» دئدع .صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم ظذ ظايالنعث
ظعضع ـ حاقعسعنع حاقعرتعص كئلعص« :سةن بذنعثغا ياخشع قارعغعن.
ظذ (قورسذقعدعكع بالعنع) تذغذص بولغاندعن كئيعن ظذنع مئنعث يئنعمغا
ظئلعص كةلضعن» دئدع .ظذ ظايالنعث ظعضعسع (ظذ ظايال تذغذص بولغاندعن
كئيعن ظذنع صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث قئشعغا) ظئلعص كةلدع .صةيغةمبةر
ظةلةيهعسساالم ظذ ظايالنعث كعيعم ـ كئحةكلعرعنع حعث باغالشقا ،ظاندعن ظذنع
حالما ـ كئسةك قعلعشقا بذيرذدع .ظذ ظايال حالما ـ كئسةك قعلعنعص بولغاندعن
كئيعن صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم ظذنعث نامعزعنع حىشىرمةكحع بولدع .ظأمةر
ظعبنع خةتتاب صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمغا« :ظع اهلل نعث صةيغةمبعرع! ظذ
((( ظعمام مذسلعم رعؤايعتع.
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ظايال زعنا قعلغان تذرسا ،ظذنعث نامعزعنع حىشىرةمسةن؟» دئدع .صةيغةمبةر
ظةلةيهعسساالم« :ظذ ظايال شذنداق بعر تةؤبة قعلدعكع ،ظةضةر ظذ تةؤبة
مةدعنعدعكع كعشعلةردعن  70ظادةمنعث ظعحعضة تةقسعم قعلعنسا ،ظذالرغا
كةثتةشا يئتةتتع .ظذنعثغا اهلل تاظاال ظىحىن ظأزعنعث جئنعنع بةرضةندعنمذ
(((
ياخشع تةؤبة بارمذ» دئدع.
ظعصصةتلعك هالعتعدعكع ظةمةس ظادةمنع قامحعالشنعث بايانع
زعنا قعلغان ،ظةمما ظعصصةتلعك هالعتعدة ظةمةس كعشع ،ظةضةر هأر ظادةم
بولسا ،زعنا قعلغانلعقنعث جازاسع ظىحىن  100قامحا ظذرذلعدذ .ظةضةر ظذ
كعشع قذل ظادةم بولسا 50 ،قامحا ظذرذلعدذ .بذ هةقتة اهلل تاظاال مذنداق
دئدع» :زعنا قعلغذحع ظايال ؤة زعنا قعلغذحع ظةرنعث هةر بعرعنع يىز
دةررعدعن ظذرذثالر ،ظةضةر سعلةر اهلل غا ؤة ظاخعرةت كىنعضة ظعمان ظئيتعدعغان
بولساثالر ،اهلل نعث دعنعنعث (ظةهكامعنع ظعجرا قعلعشتا) ظذالرغا رةهعم
قعلماثالر ،ظذالرنع جازالعغان حاغدا مأمعنلةردعن بعر تىركىم كعشع هازعر
بولسذن(((« اهلل تاظاال حأرعلةر هةققعدة مذنداق دئدع» :ظةضةر ظذالر ظةرضة
تةضكةندعن كئيعن صاهعشة قعلسا ،ظذالرغا هأر ظايالالرغا بئرعلعدعغان جازانعث
يئرعمع بئرعلعشع كئرةك(((«
زعنا قعلغذحع ظاغرعتعدعغان ،ظةمما يارعدار قعلمايدعغان قامحا بعلةن
ظذرذلعدذ .ظةضةر ظذ ظادةم تةن ـ قذرذلعشع ظاجعز ظادةم بولغان ؤة ظذنعث ظألىص
كئتعشعدعن ظةندعشة قعلعنعدعغان بولسا ،بذ هالدا ظذ ظادةم كأتىرةلةيدعغان
دةرعجعدعكع يذمشاق قامحع بعلةن ظورذلعدذ .ظذ ظادةمنعث ظذياتلعق
يعرعنع يئصعص تذرعدعغان ظعشتعنعدعن باشقا هةممة كعيعم ـ كئحةكلعرع
سالدذرؤئتعلعدذ .قامحا بعلةن ظذنعث بئشع ،يىزع ؤة جعنسعي ظةزاسعدعن
باشقا هةممة يةرلعرعضة ظذرذلعدذ .قامحا بعر يةرضعال سئلعنمايدذ .ظةضةر ظذ
ظادةم بعرعنحع كىنع ظارقعمذ ـ ظارقا ظةللعك قامحا ؤة ظعككعنحع كىنع يةنة
ظةللعك قامحا ظذرذلغان بولسا ،بذمذ توغرا بولعدذ .ظةمما هةر كىندة بعر ياكع
((( بذ هةدعسنع ظعمام مذسلعم رعؤايةت قعلدع.
((( سىرة نذر  2ـ ظايةت.
((( سىرة نعسا  25ـ ظايةتنعث بعرقعسمع.
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ظعككع قامحا ظذرذص (يىز قامحعنع بعر نةححة كىنضة) بألىص ظذرذش توغرا
ظةمةس .حىنكع بذ شةكعلدة ظذ ظادةم هئحقانداق ظاغرعقنع هئس قعلمايدذ.
مةيلع جازا ظىحىن ظذرذلغان بولسذن ،مةيلع ظةدةب بئرعش يىزعسعدعن
بئرعلضةن جازا ظىحىن ظذرذلغان بولسذن ،ظةر ظأرة تذرغذزذص قويذص ،ظايال
بولسا ظولتذرغذزذص قويذص ظذرذلعدذ .ظايال كعشعدعن صاختعلعق ؤة يذثلذق
كعيعمضة ظوخشاش قئلعن كعيعم ـ كئحةكلةردعن باشقعسع سالدذرذلمايدذ.
جازاالرنعث ،ظذالردا كأرىلضةن شىبهعلةر سةؤةبع بعلةن ظعجرا
قعلعنمايدعغانلعقعنعث بايانع

بعز يذقعرعدا جازاالرنعث ،ظذالردا كأرىلضةن شىبهعلةر سةؤةبع بعلةن ظعجرا
قعلعنمايدعغانلعقعنع بايان قعلعص ظأتتذق.
شىبهعلةر بولسا ظعككع قعسعمغا بألىنعدذ:
 1ـ ظورذندا (يةنع ظايالدا) كأرىلضةن شىبهة .بذ شىبهة يةنة <هأكمع
شىبهة> دةصمذ ظاتعلعدذ .حىنكع زعنا قعلعنغان ظايالنعث زعنا قعلغذحع
ظادةمضة هاالل بولذش شىبهعسع بار .مةسعلةن :بعر ظادةمنعث ظوغلعنعث
ياكع ظوغلعنعث ظوغذل بالعسعنعث حأرعسع بعلةن جعنسعي ـ مذناسعؤةت
ظأتكىزضعنعضة ظوخشاش(((( .ظذ حأرعنعث ظذ ظادةمضة تةؤة بولذش ظعهتعمالع
بار) .حىنكع ،صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم بعر كعشعضة« :سةن ؤة سئنعث مال
(((
ـ مىلكعث داداثغا تةؤة» دئضةن.
شذنعثدةك يةنة ظةضةر ظىح تاالق قعلعؤئتعشنع نعيةت قعلغان بولسعمذ،
كعناية سأزلةر بعلةن تاالق قعلعنعص كعتعص ظذ تاالقتعن ظعددةت تذتذؤاتقان
ظايالع بعلةن جعنسعي ـ مذناسعؤةت ظأتكىزضةن ظادةمضة ظوخشاش .بذ هالدعمذ ظذ
ظادةمنعث ظعددةت تذتذؤاتقان ظايالع بعلةن جعنسعي ـ مذناسعؤةت ظأتكىزضةنلعكع
ظىحىن ظذنعثغا جازا بئرعلمةيدذ .ظةضةر ظذ ظادةم« :مةن ظذ ظايالنعث ماثا هارام
((( حىنكع ،بعر ظادةمنعث ظوغلعنعث ياكع ظوغلعنعث ظوغذل بالعسعنعث حأرعسع ظذ ظادةمضة تةؤة بولذش ظعهتعمالع بار .شذثا ظذ
ظادةم ظةضةر ظوغلعنعث حأرعسع بعلةن جعنسعي ـ مذناسعؤةت ظأتكىزسة ،ظذ خذددع ظأزعنعث حأرعسع بعلةن جعنسعي ـ مذناسعؤةت
ظـأتكىزضةنضة ظوخشاش ظذنعثغا جازا بئرعلمةيدذ .ت.
((( بذ هةدعسنع ظعبنع ماجة رعؤايةت قعلدع.
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بولذص كةتكةنلعكعنع بعلعمةن ،دئضةن تةقدعردعمذ ظذنعثغا جازا بئرعلمةيدذ.
حىنكع ،كعناية سأز بعلةن ظايالنعث ظىح تاالق بولذص كئتعشعدة ظعمامالرنعث
ظارعسعدا ظعختعالص بار .ظايال كعناية سأز بعلةن ظىح تاالق بولذص كةتمةيدذ،
دئضةن ظعمامنعث ظأز قارعشعغا كةلتىرضةن دةلعل ـ صاكعتعضة بعز ظةمةل
قعلمعساقمذ ،لئكعن ظذ دةلعل ـ صاكعت ظالدعمعزدا ظئتعبارغا ظئلعنعدذ .يةنة
بعر ظادةمنعث ،ظعسالم دعنعدعن يئنعؤالغانلعق سةؤةبع بعلةن ظذ ظادةمضة هارام
بولذص كةتكةن ظايالع بعلةن جعنسعي ـ مذناسعؤةت ظأتكىزضعنعضة ظوخشاش.
حىنكع ظعمامالرنعث ظعحعدة بعر ظايالنعث ظعسالم دعنعدعن يئنعؤئلعشع بعلةن
ظذ ظايال ظئرعضة هارام بولذص كةتمةيدذ ،دةص قارايدعغانالرمذ بار .هةتتا
بةلةخنعث ظعماملعرع ظايالنعث ظعسالم دعنعدعن يئنعؤئلعش بعلةن ظئرعدعن
ظايرعلعص كةتمةيدعغانلعقع هةققعدة صةتعؤا بةرضةن .شذنعثدةك يةنة بعر ظادةم،
ظأز ظعختعيارلعقع بعلةن ظذ ظادةمنعث ظوغلع بعلةن زعنا قعلغان بعر ظايالنع
(نعكاهعغا ظئلعص) ظذ ظايال بعلةن جعنسعي ـ مذناسعؤةت ظأتكىزضةن ياكع
ظذ ظادةمنعث ظأزع ظانعسع ياكع قعزع بعلةن زعنا قعلعص سالغان بعر ظايالنع
(نعكاهعغا ظئلعص) ظذ ظايال بعلةن جعنسعي ـ مذناسعؤةت ظأتكىزضةن بولسا،
بذ هالدعمذ ظذ ظادةمضة جازا بئرعلمةيدذ .حىنكع ظعمام شافعظعي (اهلل تاظاال
ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!)« :زعنا بعر ظايالنع هارام قعلعؤعتةلمايدذ» دةيدذ.
يةنع بعر ظادةمنعث بعر ظايال بعلةن زعنا قعلعشع ظذ ظادةمضة ظذ ظايالنعث
ظانعسعنع ياكع قعزعنع ظئلعشنع هارام قعلعؤةتةلمايدذ ،دئمةكحعدذر.
 2ـ زعنا قعلغان ظادةم ضةرحة قعلغان ظعشعنع هاالل ،دةص قارعسعمذ
هاراملعقع ظارعلعشعص كةتكةن جعنسعي ـ مذناسعؤةتتعكع شىبهة .بذ شىبهة
جعنعسعي ـ مذناسعؤةت ظأتكىزىلضةن ظايالدا كأرىلمةيدذ .حىنكع ظذ ظايالنعث
ظذ ظادةمضة هارام بولذص كةتكةنلعكعدة هئحقانداق شةك يوق .بذ شىبهة
يةنة هاالل ـ هاراملعقعنع ظئنعق ظايرعيالمايدعغان ظادةم ظىحىن <هاالل ـ
هاراملعقع ظارعلعشعص كةتكةن شىبهعسع> دةصمذ ظاتعلعدذ .بذ شىبهعدة
ظئتعبارغا ظئلعنعدعغان ظعش بولسا ،ظأتكىزضةن جعنسعي ـ مذناسعؤةتنع
هاالل ،دةص ضذمان قعلعشتذر .ظةضةر ظةر بعلةن ظايالنعث بعرع ظأتكىزضةن
جعنسعي ـ مذناسعؤةتنعث هاالللعقعنع دةؤا قعلغان بولسا ،هةتتا ظذ ظعككعسع
باراؤةر ظأزلعرعنعث ظأتكىزضةن جعنسعي ـ مذناسعؤعتعنعث هاراملعقعنع ظعقرار
قعلمعغذحة ظذ ظعككعسعضة جازا بئرعلمةيدذ .حىنكع جعنسعي ـ مذناسعؤةت
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ظأتكىزضةن ظةر بعلةن ظايالنعث بعرعسعدة كأرىلضةن شىبهة تةسعرعنع يةنة
بعر تةرةصتعمذ كأرسعتعدذ .مةسعلةن :بعر ظادةمنعث بعر قئتعمدعال ظىح تاالق
قعلعؤةتكةن بولسعمذ ظىح تاالق قعلعؤةتكةن ظايالع بعلةن جعنسعي ـ مذناسعؤةت
ظأتكىزضعنعضة ظوخشاش .ظىح تاالق قعلعؤةتكةن ظايالع بعلةن جعنسعي ـ
مذناسعؤةت ظأتكىزضةن ظادةمدعن جازا حىشىص كةتمةيدذ .لئكعن ظذ ظادةم،
ظةضةر ظأزعنعث ظىح تاالق قعلعؤةتكةن ظايالع بعلةن جعنسعي ـ مذناسعؤةت
ظأتكىزىشنع هاالل ،دةص قارعغانلعقعنع دةؤا قعلغان بولسا ،بذ هالدا ظذ
ظادةمضة جازا بئرعلمةيدذ .ظةضةر ظذ ظادةم ظايالعنع (بعرال قئتعمدا ظىح تاالق
قعلماي) بعر تاالقتعن ـ بعر تاالقتعن ظىح تاالق قعلغان ؤة (ظايالع ظىحعنحع
تاالقنعث ظعددعتعنع تذتذؤاتقان حاغدا ،ظذنعث بعلةن جعنسعي مذناسعؤةت
ظأتكىزضةن بولسا ،بذ هالدعمذ ظذ ظادةمدعن جازا حىشىص كةتمةيدذ .حىنكع
بذ شةكعلدة تاالق قعلعنغان ظايالنعث مذناسعؤعتعنعث ظئرعدعن صىتىنلةي
ظأزىلىص كئتعدعغانلعقعدا هئحبعر كعشعنعث ظعختعالصع يوق .حىنكع قذرظان
كةرعم ظىحعنحع تاالقتعن كئيعن ظايالنعث ظذنع تاالق قعلعؤةتكةن ظئرعضة
هاالل بولمايدعغانلعقعنع ظوحذق ـ ظاشكارا بايان قعلعص مذنداق دئدع:
»ظةضةر (ظذ) ظذنع (يةنع خوتذنعنع) (ظىح قئتعم) تاالق قعلسا( ،خوتذن)
باشقا ظةرضة تةضمعضعحة ظذنعثغا دذرذس بولمايدذ(((«
بعر قئتعمدا قعلعنغان ظىح تاالق ظىح تاالق ظةمةس (بعر تاالق
هئسابلعنعدذ) ،دةص بعر قئتعمدا ظىح تاالق قعلعنغان ظايالنعث ظىح تاالق
بولذص كئتعشعضة ظعتعراز بعلدىرضةن ظالعمنعث سأزع ظئتعبارغا ظئلعنمايدذ.
حىنكع ظذنداق دئضةن ظالعم ظأمةر ظعبنع خةتتابنعث زامانعدا قارارالشقان
ساهابعالرنعث بعرلعكعدعن (يةنع ظعجماسعدعن) ظعبارةت ظئنعق دةلعل ـ صاكعتقا
قارشع حعققان هئسابلعنعدذ.
توي قعلغان كعشع ،توي كئحعسع ظايالالر ظذنعثغا« :بذ ظايال سئنعث
ظايالعث بولعدذ» دةص سذالص بةرضةن باشقا بعر ظايال بعلةن ظذ ظايالالرنعث
سأزعضة ظعشعنعص جعنسعي ـ مذناسعؤةت ظأتكىزضةن بولسا ،ظذ كعشعضة جازا
بئرعلمةيدذ .حىنكع ظايالالرنعث (نعكاه قعلمعغان ظايال بولسعمذ) <بذ ،سئنعث
ظايالعث> دئضةن سأزع ظذ ظادةمنعث ظذ ظايال بعلةن جعنسعي ـ مذناسعؤةت
ظأتكىزىشنع دذرذس قعلعدعغان شةرعظةتتة ظئتعراص قعلعنعدعغان دةلعل
((( سىرة بةقةر  230ـ ظايةتنعث بعرقعسمع.
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هئسابلعنعدذ .حىنكع مذظامعالت ظعشلعرعدا بعر ظادةمنعث سأزعمذ ظئتعبارغا
ظئلعنعدذ.
بذ هةقتة ظعمام مذهةممةد (اهلل تاظاال ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!) ظأزعنعث
<ظةلظةسلع> دئضةن ظةسعرعدة مذنداق دةيدذ« :بعر ظادةم بعر ظايال بعلةن
ظأيلةنضةن ،ظاندعن (ظايالالر ظذنعثغا توي كئحعسع) باشقا بعر ظايالنع سوالص
بةرضةن ؤة ظذ ظادةم سوالص بئرعلضةن ظذ ظايال بعلةن جعنسعي ـ مذناسعؤةت
ظأتكىزضةن بولسا ،ظذ ظادةمضة زعنانعث جازاسع بئرعلمةيدذ .حىنكع ،ظذ ظادةم
ظذ ظايال بعلةن (ظذنعث ظأزعنعث ظايالع ظعكةنلعكعنع ظئتعقاد قعلعص تذرذص
جعنسعي ـ مذناسعؤةت ظأتكىزعدذ) .بذ ،ظذ جعنسعي ـ مذناسعؤةتنعث هاالللعق
شىبهعسعنع كةلتىرعدذ .بذ مةسعلعدة ظةلع ظعبنع ظةبذتالعب (اهلل تاظاال ظذنعثدعن
رازع بولسذن!) مذ ظأزعضة (سوالص بئرعلضةن باشقا بعر ظايال بعلةن) جعنسعي ـ
مذناسعؤةت ظأتكىزضةن ظادةمضة جازا بئرعلمةيدعغانلعقعغا ،ظذ ظايالغا تويلذق
بئرعشنعث الزعم ظعكةنلعكعضة ،ظذ ظايالنعث ظعددةت تذتذشعنعث الزعملعقعغا
ؤة ظذ ظادةمضة بوهتان حاصلعغان ظادةمضة بوهتان حاصلعغانلعقنعث جازاسع
بئرعلمةيدعغانلعقعغا هأكىم حعقارغان .ظةضةر بعر ظادةم بعر ظايال بعلةن جعنسعي
ـ مذناسعؤةت ظأتكىزىص مةن« :بذ ظايالنع مئنعث ظايالعممعكع ،دةص ضذمان
قعلغان ظعدعم» دئضةن بولسا ،بذ هالدا ظذ ظادةمضة جازا بئرعلعدذ .حىنكع،
ضذمان بعر ظايال بعلةن جعنسعي ـ مذناسعؤةت ظأتكىزىشنع دذرذس قعلعدعغان
شةرعظةتتة ظئتعراص قعلعنعدعغان دةلعل هئسابالنمايدذ ؤة بعر ظايال بعلةن
جعنسعي ـ مذناسعؤةت ظأتكىزىشضة قةدةم قويذش ظىحىن ضذمانغا تايعنعش
توغرا ظةمةس .ظةمما توي قعلغان ظادةمنعث توي كئحعسع ظايالالر ظذنعثغا:
«مانا بذ سئنعث ظايالعث» دةص سوالص بةرضةن ظايال بعلةن ظذالرنعث سأزعضة
ظعشعنعص جعنسعي ـ مذناسعؤةت ظأتكىزىش مةسعلعسع ،ظأزعنعث ظايالع
ظعكةنلعكعنع ضذمان قعلعص بعر ظايال بعلةن جعنسعي ـ مذناسعؤةت ظأتكىزىش
مةسعلعسعضة ظوخشعمايدذ .حىنكع ،توي قعلغان ظايالالرنعث ظذ ظادةمضة:
«بذ سئنعث ظايالعث» دئضةن سأزع ،ظذ ظادةمنعث ظذ سأزضة تايعنعص تذرذص
ظذ ظايال بعلةن جعنسعي ـ مذناسعؤةت ظأتكىزىشكة قةدةم قويذشعنع دذرذس
قعلعدعغان دةلعل هئسابلعنعدذ .شذنعث بعلةن بذ ،ظذ جعنسعي ـ مذناسعؤةتنعث
(((
هاالللعق شىبهعسعنع كةلتىرعدذ».
((( «ظعظالظذسسىنةن» 11 ،ـ توم 656 ،ـ بةت.
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ظةضةر بعر ظادةم مةيلع ظذرذغ ـ تذغقانلعق سةؤةبع بعلةن بولسذن ،مةيلع
ظئمعلدةشلعك سةؤةبع بعلةن بولسذن ،مةيلع توي قعلغانلعق سةؤةبع((( بعلةن
بولسذن ،ظئلعش هارام قعلعنعص كةتكةن بعر ظايالنع نعكاهعغا ظالغان ،ياكع
باشقا بعرسعنعث نعكاهعدعكع ظايالنع ياكع باشقا بعرسعنعث ظعددعتعنع
تذتذؤاتقان ظايالنع ياكع ظأزعنعث ظىح تاالق قعلعؤاتقان ظايالعنع نعكاهعغا
ظالغان ياكع بعر نعكاهتعال بةش خوتذننع نعكاهعغا ظئلعص ظذالر بعلةن جعنسعي
ـ مذناسعؤةت ظأتكىزضةن ياكع بعر نعكاهتا ظعككع هةمشعرعنع نعكاهعغا
ظئلعص ظذ ظعككعسع بعلةن جعنسعي ـ مذناسعؤةت ظأتكىزضةن ،ياكع ظعككع
هةمشعرعنع ظايرعم ـ ظايرعم نعكاهعغا ظئلعص ظاخعرعدا نعكاهعغا ظالغعنع
بعلةن جعنسعي ـ مذناسعؤةت ظأتكىزضةن بولسا ،بذ هالدا ظذ ظادةمضة زعنانعث
جازاسع بئرعلمةيدذ.
ظةضةر بعر ظادةم ظئلعش هاالل بولمايدعغان بعر ظايال بعلةن توي قعلغان ؤة
ظذنعث بعلةن جعنسعي ـ مذناسعؤةت ظأتكىزضةن بولسا ،ظذنعثغا زعنانعث جازاسع
بئرعلمةيدذ .ظةضةر ظذ ظادةم ظذ ظايالنع ظئلعش ظأزعضة هاالل بولمايدعغانلعقعنع
بعلعص تذرذص ظذنع ظالغان ؤة ظذنعث بعلةن جعنسعي ـ مذناسعؤةت ظأتكىزضةن
بولسعمذ يةنة ظذنعثغا زعنانعث جازاسع بئرعلمةيدذ .لئكعن ،ظذنعثغا باشقا جازا
بئرعلعدذ .بذ ،ظعمام ظةبذهةنعفة (اهلل تةظاال ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!) نعث
كأز قارعشعدذر .ظةمما ظعمام ظةبذيىسىف ؤة ظعمام مذهةممةدنعث كأز قارعشعحة:
ظةضةر ظذ ظادةم ظذ ظايالنع ظئلعشنعث ظأزعضة هاالل بولمايدعغانلعقعنع بعلعص
تذرذص ظذنع ظالغان ؤة ظذنعث بعلةن جعنسعي ـ مذناسعؤةت ظأتكىزضةن بولسا،
بذ هالدا ظذنعثغا زعنانعث جازاسع بئرعلعدذ .بذ هةقتة صةتعؤا بذ ظعككع
ظعمامنعث كأز قارعشع بويعحة بئرعلعدذ .ظةمما ظذ ظادةم ظذ ظايالنع ظئلعشنعث
هاالللعقعنع ضذمان قعلغان بولسا ،بارلعق ظعمامالرنعث بعرلعكعضة ظاساسةن
ظذنعثغا زعنانعث جازاسع بئرعلمةيدذ .ظذنعثغا صةقةت ظةدةصلةش يىزعسعدعن
(((
بئرعلعدعغان جازا ظةث ظئغعر شةكعلدة بئرعلعدذ.
قاراثغذ كئحعدة ياتعغعدعكع بعر ظايالنع ظأزةمنعث ظايالع ،دةص ضذمان
قعلعص ظذ ظايال بعلةن جعنسعي ـ مذناسعؤةت ظأتكىزضةن ظادةمضة زعنانعث
((( توي قعلعش سةؤةبع بعلةن ظئلعش هارام قعلعنعص كةتكةن ظايالالر بولسا مةسعلةن :توي قعلغان ظايالنعث ظانعسع ،حذث ظانعسع
ؤة قعزع قاتارلعقالردذر .ت.
((( «رةددذلمذهتار» 3 ،ـ توم 154 ،ـ بةت
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جازاسع بئرعلمةيدذ .حىنكع جازاالر ،ظذالردا كأرىلضةن شىبهعلةر سةؤةبع
بعلةن ظعجرا قعلعنمايدذ .ظذ ،ظأزرة هئسابلعنعشقا ظةرزعيدعغان شىبهعدذر.
ظةضةر ظذ ظادةم ظذ ظايال بعلةن جعنسعي ـ مذناسعؤةت ظأتكىزضةن ؤاقعت
(كئحة ظةمةس) كىندىز بولغان بولسا ،بذ هالدا ظذنعثغا جازا بئرعلعدذ.
مةيلع كئحعدة بولسذن ،مةيلع كىندىزدة بولسذن ،ظايالعنع ياتاققا حاقعرغان
ؤاقعتتا ،بعر ظايال« :مئنعث ظعسمعم صاالنع» دةص (كور ظادةمنعث ظايالعنعث
ظعسمعنع دئضةن) ؤة مةن« :سئنعث ظايالعث» دةص ياتاققا كعرضةن ؤة ظذ
ظايال بعلةن جعنسعي ـ مذناسعؤةت ظأتكىزضةن كور ظادةمضة زعنانعث جازاسع
بئرعلمةيدذ .حىنكع ظذ ظايالنعث كور ظادةمضة« :مةن سئنعث ظايالعث» دةص
خةؤةر بئرعشع ظذ ظادةمنعث ظذ ظايال بعلةن جعنسعي ـ مذناسعؤةت ظأتكىزىشنع
دذرذس قعلعدعغان شةرعظةتتة ظئتعراص قعلعنعدعغان دةلعل هئسابلعنعدذ .بذ،
ظةضةر ظذ كور ظادةم ظأز ظايالعنع باشقا ظايالالردعن ظايرعيالمايدعغان بولسا،
ظةهؤال شذنداق بولعدذ .هةممعمعزضة مةلذم بولغعنعدةك بةزع كورالر كور ظةمةس
ظادةملةرضة قارعغاندا ،نةرسعلةرنع بعر ـ بعرعدعن بةك ياخشع ظايرعيااليدذ.
ظةضةر بعر ظايال بعر ظادةمضة ظأزعنع (ظذنعث ظايالع كأرسعتعص) ظذنعثغا
ظأزعنع تذتذص بةرضةن ؤة ظذ ظادةم ظذنع ظأزعنعث ظايالع ،دةص ضذمان قعلعص
ظذنعث بعلةن جعنسعي ـ مذناسعؤةت ظأتكىزضةن بولسا ،ظذ ظادةمضة جازا
بئرعلمةيدذ .حىنكع ،ظذ ظادةم ظأزرىلىك هئسابلعنعدذ .حىنكع ظذ ظادةم ظىحىن
(ظذ ظادةم ظذ ظايالنع ظأزعنعث ظايالع ،دةص ظئتعقاد قعلغانلعقع ظىحىن) ظذ
ظايال بعلةن ظذنعث ظايالع ظارعلعشعص كةتكةن هئسابلعنعدذ .ظةمما ظذ ظايالغا
زعنانعث جازاسع بئرعلعدذ .حىنكع ظذ ظايال ظأزرىلىك هئسابالنمايدذ .بذ ،بذ
(((
هةقتعكع قاظعدعلةردعن ظئنعق حعقعص تذرذدعغان هأكىمدذر.
ظةضةر تأت ظادةم بعر قعزنع بعرسع بعلةن زعنا قعلدع ،دةص ضذؤاهلعق
بةرضةن ؤة بعر نةححة ظعشةنحعلعك ظايالالر ظذ قعزنعث تئخع قعز ظعكةنلعكع
هةققعدة ضذؤاهلعق بةرضةن بولسا ،بذ هالدا ظذ قعزضة ؤة ظذنعث بعلةن زعنا
قعلدع ،دةص قارالغان ظادةمضة زعنانعث جازاسع بئرعلمةيدذ .شذنعثدةك يةنة
ظذ تأت ضذؤاهحعغعمذ (ظذ ظعككعسعضة بوهتان حاصلعدع ،دئضةن باهانة بعلةن)
بوهتان حاصلعغانلعقنعث جازاسع بئرعلمةيدذ .حىنكع بذالرنعث سانع تولذقتذر.
يةنة كئلعص بذالرنعث راستحعل ظادةم بولذشلعرع ظعهتعمالغا يئقعندذر .ظةمما
((( «ظعظالظذسسىنةن» 11 ،ـ توم 658 ،ـ بةت.
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ظذ ظعككعسعضة زعنانعث جازاسعنعث بئرعلمةسلعكعنعث سةؤةبع بولسا،
ظايالالرنعث ظذ قعزنعث تئخع قعز ظعكةنلعكع هةققعدة بةرضةن ضذؤاهلعقعدذر.
ضةرحة ظايالالرنعث ضذؤاهلعقع زعنانعث جازاسعنعث ظعجرا قعلعنعشع ظىحىن
صاكعت هئسابالنمعسعمذ جازانع ظةمةلدعن قالدذرذش ظىحىن صاكعت هئسابلعنعدذ.
(((
شذثا ظذ ظعككعسعضة زعنانعث جازاسع بئرعلمةيدذ.
بذ يةردة شذنع بايان قعلعص ظأتىشكة توغرا كئلعدذكع ،بعر قعزنعث قعز
ياكع قعز ظةمةسلعكع هةققعدة ضذؤاهلعق بئرعدعغان ظايالنعث ظذ قعزنعث
جعنسعي ظةزاسعغا قارعشع توغرعدذر .شذنعثدةك يةنة تذغذت ظانعسعنعث،
ظايالالرنع خةتنة قعلعدعغان ظايالنعث ،ظةرلةرنع خةتنة قعلعدعغان ظادةمنعث ؤة
دوختذر قاتارلعق ظادةملةرنعث هاجةت حىشىص قالغاندا باشقعالرنعث ظذياتلعق
يةرلعرعضة قاراشلعرع توغرعدذر .شذنعثدةك يةنة بعر قعز بعلةن زعنا قعلغان
ظادةم (ظأزعنعث ظذ قعز بعلةن زعنا قعلغانلعقعنع ظعنكار قعلعص) ظذ قعزنعث
تئخع قعز ظعكةنلعكعنع دةؤا قعلغان بولسا ،ظذ قعزنعث قعزلعقعنع بئلعش
(((
ظىحىنمذ ظذنعث جعنسعي ظةزاسعغا قاراشقا بولعدذ.
ظةضةر بعر نةححة ظادةم بعر ظةر بعلةن بعر ظايالنعث زعنا قعلغانلعقعغا
ضذؤاهلعق بةرضةن ؤة ظةر قوصذص« :ظذ مئنعث ظايالعم بولعدذ» دئضةن بولسا،
بذ هالدا ظذ ظةر بعلةن ظذ ظايالغا جازا بئرعلمةيدذ .بذ هةقتة ظعبنع هةزمع (اهلل
تاظاال ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!) ظأزعنعث <ظةلمذهةلال> دئضةن ظةسعرعدة
مذنداق بعر ظةسةرنع رعؤايةت قعلعدذ« :بعر ظةر بعلةن بعر قعز كذصعنعث بعر
خارابعلعقعدا تئصعلدع .ظةر قعزدعن قان حعقارتعؤاتقان ظعدع .شذنعث بعلةن ظذ
ظعككعسع ظةلع ظعبنع ظةبذتالعبنعث يئنعغا كةلتىرىلدع .ظةر« :بذ مئنعث
تاغامنعث قعزع بولعدذ .مةن ظذنعث بعلةن توي قعلغان ظعدعم» دئدع .ظةلع
ظعبنع ظةبذتالعب (اهلل تاظاال ظذنعثدعن رازع بولسذن!) قعزغا« :سعز بذنعثغا
نئمة دةيسعز» دئدع .كعشعلةر قعزغا« :شذنداق دةث» دئدع .قعز« :شذنداق
(مةن ظذنعث ظايالع)» دئدع .شذنعث بعلةن ظةلع ظعبنع ظةبذتالعب (اهلل تاظاال
(((
ظذنعثدعن رازع بولسذن!) ظذ ظعككعسعضة جازا بةرمعضةن».
(((«ظعظالظذسسىنةن» 11 ،ـ توم 654 ،ـ بةت.
((( «رةددذلمذهتار» 3 ،ـ توم 161 ،ـ بةت.
((( «ظعظالظذسسىنةن» 11 ،ـ توم 655 ،ـ بةت.
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ظعسالم دعنعنعث قانذنلعرعدا هئحبعر ظادةمضة يان باسعدعغان قانذننعث
يوق ظعكةنلعكعنعث بايانع

ظعسالم دعنعنعث قانذنلعرعنعث ظاالهعدعكلعرعنعث بعرع بولسا ،ظذنعثدا
كعشعلةرنعث ظعحعدعن هئحبعر ظادةمضة يان باسعدعغان قانذننعث يوق بولذشعدذر.
ظعسالم دعنعنعث قانذنلعرع هةممة ظادةمضة ظوخشاش ظعجرا قعلعنعدذ .حىنكع،
هةممة ظادةم اهلل تاظاالنعث قانذنع ظالدعدا باراؤةردذر .ظعسالم دعنعنعث قانذنلعرع
ظعنسانالر تةرعصعدعن تىزىلضةن قانذنالرغا ظوخشعمايدذ .ظعنسانالر تةرعصعدعن
تىزىلضةن قانذنالر جةمظعيةتتعكع بةزع كعشعلةرنع (ظذ كعشعلةر جعنايةت
ظأتكىزضةن تةقدعردعمذ) ظذالرنع قوغداش ظىحىن قانذن يولغا قويغاندذر .بعز
يذقعرعدا صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث« :ظةضةر مذهةممةدنعث قعزع صاتعمة
ظوغرعلعق قعلغان تةقدعردة ،مذهةممةد ظةلؤةتتة ظذنعث قولعنع كئسعدذ»
دئضةنلعكعنع بايان قعلعص ظأتتذق .شذنعث ظىحىن فعقهعشذناسالر« :ظةضةر
مذسذلمانالرنعث باشلعقع (بعر ظادةمنعث جازانع الزعم قعلعدعغان بعرةر جعنايةت
ظأتكىزضةنلعكعنع صةقةت) ظأزعال بعلعدعغان ؤة ظذنعثدعن باشقا بعرةر كعشعمذ
بعلمةيدعغان بولسا ،بذ هالدا ظذ باشلعق ظذ ظادةمضة ظذ جعنايةتنعث جازاسعنع
ظعجرا قعلمايدذ» دةيدذ.
<ظةددذلمذختار> دئضةن ظةسةرنعث ظاصتورع« :ظةضةر قازع بعر ظادةمنعث
زعنا قعلعؤاتقانلعقعنع ياكع هاراق ظعحعؤاتقانلعقعنع كأرسة ،ظعستعهسان
قاظعدعسعضة ظاساسةن ظذ ظادةمضة جازا بةرمةيدذ» دئدع .ظعبنع ظابعدعن (اهلل
تاظاال ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!) قازعنعث ظعستعهسان قاظعدعسعضة ظاساسةن
ظذ ظادةمضة جازا بةرمةسلعكعنعث سةؤةبع بايان قعلعص مذنداق دةيدذ« :زعنا
قعلغانلعق ياكع هاراق ظعحكةنلعك ظىحىن ظذ ظادةمضة جازا ظعجرا قعلعشنع
تةلةص قعلعدعغان مذظةييةن بعر تةرةص يوق .شذثا قازعنعث ظذ ظادةمضة جازا
بئرعشع ،قازعنعث ظذنع ظأزع تةلةص قعلغانلعق هئسابلعنعدذ .ظةسلعدة قازع
بولسا ،جعنايةتحعنعث جعنايعتعنع يئصعص ظذنعثغا جازا ظعجرا قعلماسلعقنعث
تةرعصعنع تذتذشقا بذيرذلغاندذر .حىنكع ،هةدعستة« :كعمكع (بعرسعنعث)
ظةيعبلعك ظعشعنع كأرىص قئلعص ظذنع ياصسا ،ظذ خذددع تعرعك كأمىلضةن بعر
قعزنع تعرعلدىرىؤالغان كعشعنعث ظورنعدعدذر» دةص بايان قعلعنغان .شذثا ظةضةر
قازع بذيرذلغان ظعشتعن يىز ظأرىص زعنا قعلغان ،ياكع هاراق ظعحكةن ظذ ظادةمضة
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جازا ظعجرا قعلماقحع بولسا ،ظذنعثغا تأهمةت حاصلعنعص قئلعشع ظعهتعمال .شذثا
قازعنعث ظذ ظادةمضة جازا بئرعشع توغرا ظةمةس .ظةمما بوهتان حاصلعغان ،ياكع
ظادةم ظألتىرؤاتقان ظادةمنعث هأكمع (يذقعرعدا بايان قعلعنغان زعنا قعلغان ،ياكع
هاراق ظعحكةن ظادةمنعث هأكمعضة) ظوخشعمايدذ .حىنكع ،بوهتان حاصلعغان،
ياكع ظادةم ظألتىرؤاتقان ظادةم ظىحىن جازانعث ظعجرا قعلعنعشعنع تةلةص قعلعدعغان
تةرةص بار .ظذ بولسعمذ بوهتان حاصالنغان كعشع ،ياكع ظألتىرىلضةن ظادةمنعث
ظعضع ـ حاقعلعرعدذر .بةزع ظالعمالر :بذ هةقتة ظةدةصلةش يىزعسعدعن بئرعلعدعغان
(((
جازانعث هأكمعمذ قعساسنعث هأكمعضة ظوخشايدذ ،دةيدذ».
<ظةددذلمذختار> دئضةن ظةسةرنعث ظاصتورع« :ظةضةر خةلعصة ناهةق ظادةم
ظألتىرؤاتقان ،ياكع بعر كعشعنعث مال ـ مىلكعنع ناهةق ظئلعؤالغان بولسا،
خةلعصعدعن ظألتىرىلضةن ظادةمنعث ظعضعسع ،ياكع مال ـ مىلىكنعث ظعضعسع ظأز
هةقلعرعنع تةلةص قعلعدذ((( .حىنكع ،قعساسقا ؤة مال ـ مىلىككة ظاالقعدار هةقلةر
بولسا ،بةندعلةرنعث هةق ـ هوقذقلعرعغا ظاالقعدار هةقلةردعندذر .ظألتىرىلضةن
ظادةمنعث ظعضعسع ،ياكع مال ـ مىلىكنعث ظعضعسع خةلعصعدعن ظأز هةقلعرعنع،
خةلعصعنعث ظذنعثغا هةقلعرعنع بئرعشكة ظأز ظعختعيارلعقع بعلةن ماقذل بولذشع
بعلةن ظالعدذ ،ياكع باشقا مذسذلمانالرنعث كىح ـ قوؤذتعنعث ياردعمع بعلةن
ظالعدذ .مانا بذ قعساسقا ،ياكع مال ـ مىلىككة ظاالقعدار هةق ـ هوقذقالرنع ظئلعش
ظىحىن قازعنعث هأكىم حعقعرعشعنعث شةرت ظةمةسلعكعنع كأرسعتعص بئرعدذ.
قازعنعث هأكىمع صةقةت قارشع تةرةصنع ،ظىستعدعكع هةقلةرنع ظأز ظعضعسعضة
قايتذرذص بئرعشكة بوي ظةضدىرىش ظىحىنال شةرتتذر .خةلعصة ظةضةر بعرةرسعضة
بوهتان حاصلعغان تةقدعردعمذ ظذنعثغا جازا بئرعلمةيدذ .حىنكع ،بوهتان حاصالش
ظعشعدا اهلل تاظاالنعث هةق ـ هوقذقلعرع تةرعصع بئسعص كئتعدذ .يةنة كئلعص
بوهتان حاصلعغان ظادةمضة جازانع خةلعصة بئرعدذ( .ظذنداق ظعكةن خةلعصة ظأزعضة
ظأزع جازا بئرةلمةيدذ) .بعرةر ظادةمنعث خةلعصعنعث ظىستعدعن ظذنعثغا جازا
بئرعش ظىحىن هأكىم حعقارغعدةك هوقذقع يوق .ظةمما شةهةرلةرنعث ؤالعسع جازا
كةلتىرىدعغان بعرةر جعنايةت ظأتكىزسة ،ظذنعثغا دألةتنعث باشلعقعنعث (يةنع
(((
خةلعصعنعث) بذيرذقع بعلةن جازا ظعجرا قعلعنعدذ».
((( «رةددذلمذهتار» 3 ،ـ توم 177 ،ـ بةت.
((( يةنع ظألتىرىلضةن ظادةمنعث ظعضعسع خةلعصعدعن قعساس ،ياكع دعيةت تألةص بئرعشعنع تةلةص قعلعدذ .ت.
((( «رةددذلمذهتار» 3 ،ـ توم 158 ،ـ بةت.
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بةححعؤازلعق قعلعشنعث ؤة هايؤانالر بعلةن جعنسعي ـ مذناسعؤةت
ظأتكىزىشنعث هأكمع

بةححعؤازلعقتعن ،ظادةمنعث حوث تةرةت يولعغا جعنسعي ـ مذناسعؤةت
ظأتكىزىش مةقسةت قعلعنعدذ .ظعمام ظةبذيىسىف بعلةن ظعمام مذهةممةد (اهلل
تاظاال ظذالرغا رةهمةت قعلسذن!)« :بةححعؤازلعقنعث هأكمع خذددع زعنانعث
هأكمعضة ظوخشاش .يةنع بةححعؤازلعق قعلغان ظادةم ظةضةر ظعصصةتلعك
هالعتعدعكع(((ظادةم بولمعسا ،قامحا ظذرذلعدذ .ظةضةر ظذ ظادةم ظعصصةتلعك
هالعتعدعكع ظادةم بولسا ،حالما ـ كئسةك قعلعنعدذ» دةيدذ .ظعمام ظةبذهةنعفة
(اهلل تةظاال ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!)« :بةححعؤازلعق قعلغان ظادةمضة
ظةدةصلةش يىزعسعدعن بئرعلعدعغان جازا بئرعلعدذ ،ظةضةر بةححعؤازلعق قعلغان
ظادةم شذ ظعشنع قعلعشقا ظادةتلعنعص قئلعش ظئهتعمالع بار بولسا ،بذ هالدا
ظذنعثغا قانداق جازا يىضىزىش ظعشع مذسذلمانالرنعث باشلعقعغا تاصشذرذلعدذ،
باشلعق ظةضةر خالعسا ظذنع ظألتىرعدذ ،خالعسا ظذرعدذ ؤة تىرمعضة تاشاليدذ.
ظةضةر ظألتىرىلمةي باشقا جازا بئرعلضةن بةححعؤاز ظادةم بذ ظعشنع ظعككعنحع
قئتعم قعلسا ظألتىرىلعدذ .حىنكع ،ظذنعث بذ ظعشنع ظعككعنحع قئتعم
قعلغانلعقع ظذنعث بذ ظعشقا ظادةتلةنضةنلعكعنع كأرسعتعص بئرعدذ» دةيدذ.
هايؤانالر بعلةن جعنسعي ـ مذناسعؤةت قعلغان ظادةمضة زعنانعث جازاسع
بئرعلمةيدذ .ظذنعثغا صةقةت ظةدةصلةش يىزعسعدعن بئرعلعدعغان جازا بئرعلعدذ.
ظذ هايؤاننع ظألتىرىص كأيدىرؤئتعش مذستةهةصتذر .حىنكع ظذ هايؤان ،ظذنع
كأرضةن كعشعلةر ظذنعث هئكايعسعنع قعلعشعص ظذنعث هئكايعسعنعث هةممة
ظادةملةرنعث ظارعسعغا تاراص كئتعشكة سةؤةبحع بولعدذ .ظةضةر ظذ ضأشع
يئيعلعدعغان هايؤانالردعن بولسا ،ظعمام ظةبذهةنعفة (اهلل تةظاال ظذنعثغا
رةهمةت قعلسذن!) نعث كأز قارعشعحة :ظذ هايؤاننعث ضأشعنع يئضعلع بولعدذ.
ظةمما ظعمام ظةبذيىسىف بعلةن ظعمام مذهةممةد (اهلل تاظاال ظذالرغا رةهمةت
قعلسذن!)« :ضأشع يئيعلعدعغان هايؤان بولسعمذ ظذ هايؤان كأيدىرىلعدذ»
دةيدذ (((.ظايال كعشع بعلةن جعنسعي ـ مذناسعؤةت ظأتكىزىدعغان مايمذن ؤة
((( بعر ظادةمنعث ظعصصةتلعك بولذشع ظىحىن ظذنعث مذسذلمان بولذشع ،شةرتعضة توشقان نعكاه بعلةن توي قعلغان بولذشع ،ظةقلع ـ
هذشع جايعدا بولذشع ؤة هأر بولذشع الزعم .ظأزعدة مةزكذر شةرتلةر تئصعلغان ظادةم ظعصصةتلعك ظادةم هئسابلعنعدذ .ت.
((( «رةددذلمذهتار» 3 ،ـ توم 155 ،ـ بةت.
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ظعتالرغا ظوخشاش هايؤانالرنعث هأكمعمذ ظةر كعشع جعنسعي ـ مذناسعؤةت
ظأتكىزضةن هايؤانالرنعث هأكمع بعلةن ظوخشاش( .يةنع ظايال كعشع بعلةن
جعنسعي ـ مذناسعؤةت ظأتكىزىدعغان هايؤانالرمذ كأيدىرىلعدذ).
بةححعؤازلعق قعلعش ظعشع كىحلىك رعؤايةتكة ظاساسةن جةننةتتة
بولمايدذ .بذ هةقتة ظعمام سذيذتع (اهلل تاظاال ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!)
هةنبةلعي مةزهةصعدعكع ظعبنع ظذقةيلعنعث مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤايةت
قعلعدذ« :مأظتةزعلة مةزهةصعدعكع ظةبذظةلع ظعبنع ظةلؤةلعد بعلةن ظةبذيىسىف
ظةلقةزؤعنعنعث ظارعسعدا بذ هةقتة مذنازعرة يىز بةردع .ظةبذظةلع ظعبنع
ظةلؤةلعد« :بةححعؤازلعق (ظاخعرةتتة) جةننةتنعث لةززةتلعرعنعث بعرع
بولذشع مذمكعن .حىنكع( ،بةححعؤازلعق قعلعشتعن حةكلةشكة سةؤةبحع
بولغان) ظامعلنعث رولع ظاخعرةتتة قالمايدذ .دذنيادا بةححعؤازلعق قعلعش،
نةسعلنعث ظأزىلىص كئتعشعضة سةؤةبحع بولعدعغانلعقع ؤة ظذ يةرنعث حوث تةرةت
قعلعدعغان يعرضعنعشلعك يةر بولغانلعقع ظىحىن حةكلةنضةن ظعدع .جةننةتتة
بذ ظعشالرنعث هئحبعرع يىز بةرمةيدذ( .يةنع جةننةتتة بعر ظادةمدعن نةسعل
قالدذرذش تةلةص قعلعنمايدذ ؤة جةننةتتة حوث تةرةت قعلعنمايدذ .بةححعؤازلعق
قعلعشتعن حةكلةيدعغان ظامعلالر جةننةتتة بولمعغانلعقع ظىحىن جةننةتتة
بةححعؤازلعق قعلعش جةننةتنعث لةززةتلعرعنعث بعرع بولذشع مذمكعن).
شذنعث ظىحىن مةست بولذص قئلعش ،كعشعلةرضة ظةزعيةت بئرعشكة ؤة ظةقعل
ـ هذشعنع يوقذتعؤئتعشقا سةؤةبحع بولغانلعقع ظىحىن (دذنيادا هارام قعلعنعص
حةكلةنضةن هاراق ،ظاخعرةتتة ظذنعثدا مةزكذر ظامعلالر تئصعلمعغانلعقع
ظىحىن) ظذنع جةننةتتة ظعحعش ؤة ظذنعثدعن لةززةت ظئلعش يولغا قويذلدع»
دئدع .ظةبذيىسىف ظةلقةزؤعنعي (اهلل تاظاال ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!)« :ظةر
بعلةن جعنسعي ـ مذناسعؤةت قعلعش ظعشعنعث ظأزع بعر سةت ظعشتذر .حىنكع
ظةرنعث ظارقا تةرةت يولع ،ظذنعثغا جعنسعي ـ مذناسعؤةت ظأتكىزىش ظىحىن
يارعتعلمعغاندذر .ظذ يةر تةرةت حعقعدعغان يةردذر .جةننةت بولسا (تةرةتكة
ظوخشاش ظادةم يعرضعنعدعغان) نةرسعلةردعن خالعي ظورذندذر .شذنعث ظىحىن
ظةرنعث ظارقا تةرةت يولعغا جعنسعي ـ مذناسعؤةت قعلعش ظعشع هئحبعر دعندا
يولغا قويذلمعغاندذر .هاراقنعث ظعشع بذنعثغا ظوخشعمايدذ» دئدع .ظةبذظةلع
ظعبنع ظةلؤةلعد« :ظةرنعث ظارقا يولعنعث ظادةم يعرضعنعدعغان يةر بولذشع ظذ
يةردعن حعقعدعغان نةرسعنعث سةؤةبع بعلةندذر( .ظاخعرةتتة ظذ يةردعن) ظذ
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نةرسة حعقمايدعغانلعقع ظىحىن ظذ يةردعن صةقةت لةززةتلعنعش ظعشعال قالعدذ»
دئدع.
<ظةلظةشباه> دئضةن ظةسةرنعث ظاصتورع« :بةححعؤازلعق قعلعشنعث
هاراملعقعنع ظةقعل ظارقعلعقمذ بعلضعلع بولعدذ .شذنعث ظىحىن ظذ ظعشنعث
جةننةتتة بولذشع مذمكعن ظةمةس» دةيدذ .ظذنعث< :بةححعؤازلعق قعلعشنعث
هاراملعقعنع ظةقعل ظارقعلعقمذ بعلضعلع بولعدذ> دئضةن سأزعنعث مةنعسع:
ظةضةر شةرعظةت بةححعؤازلعقنع هارام قعلمعسعمذ خذددع زذلذم قعلعشنعث ؤة
اهلل تاظاالغا كاصعر بولذشنعث هاراملعقعنع ظةقعل ظارقعلعق تونذص يةتكعلع
بولغعنعدةك بةححعؤازلعقنعث هاراملعقعنعمذ ظةقعل ظارقعلعق تونذص يةتكعلع
بولعدذ ،دئضةنلعك بولعدذ .حىنكع ،هةنةفعي مةزهةصعدة بعر نةرسة ظةقعل
ظارقعلعق هارام قعلعنمايدذ .يةنع بعر نةرسعنعث هاراملعقعغا ظةقعل هأكىم
حعقارمايدذ .بعر نةرسعنعث هاراملعقعغا هأكىم حعقعرعش صةقةت اهلل تاظاالغعال
خاستذر .ظةقعل بولسا ،قعلعش بذيرذلعدعغان ظعشالرنعث بعر قعسمعنعث ياخشع
ظعشالر ؤة حةكلعنعدعغان ظعشالرنعث بعر قعسمعنعث يامان ظعشالر ظعكةنلعكعنع
صةرق ظعتعدذ .ظاندعن شةرعظةت هأكىمنع شذ بويعحة حعقعرعدذ .يةنع ياخشع
ظعشالرنع قعلعشقا بذيرذيدذ ؤة يامان ظعشالرنع قعلعشتعن توسعدذ .ظةمما
مأظتةزعلةر« :شةرعظةت بعر ظعشنع قعلعشقا بذيرذص ياكع ظذنعثدعن تذسذص
بعرةر هأكىم حعقارمعغان بولسعمذ ،ظةضةر ظةقعل ظذ ظعشنع ياخشع ظعش ،دةص
قارعغان بولسا ،ظذ ظعشنع قعلعش الزعمدذر .ظةضةر ظةقعل ظذ ظعشنع يامان ظعش،
دةص قارعغان بولسا ،ظذ ظعشنع قعلعش هارامدذر» دةيدذ .مأظتةزعلةرنعث كأز
قارعشع بويعحة :ظةقعل بعر ظعشنعث (هاالللعقعغا ،ياكع هاراملعقعغا) هأكىم
حعقارغذحع هئسابلعنعدذ .هةنةفعي مةزهةصعدعكعلةرنعث كأز قارعشع بويعحة:
بعر ظعشنعث (هاالللعقعغا ،ياكع هاراملعقعغا) هأكىم حعقارغذحع (ظةقعل
ظةمةس) شةرعظةتتذر .ظةقعل بولسا ،شةرعظةت ظذ ظعشنعث (هاالللعقعغا ،ياكع
هاراملعقعغا) هأكىم حعقعرعشتعن بذرذن ظذ نةرسعنعث ياخشع ،ياكع يامان
نةرسة ظعكةنلعكعنع بعلعدعغان بعر قورالدذر .ظةشظةرعلةرنعث كأز قارعشع
بويعحة :شةرعظةت بعر ظعشنعث (هاالللعقعغا ،ياكع هاراملعقعغا) هأكىم
حعقعرعشتعن بذرذن ظةقعلنعث (ظذ نةرسعنعث ياخشع ،ياكع يامان نةرسة
ظعكةنلعكعنع بعلعدعغانغا) هئحقانداق نئسعؤعسع يوق .شةرعظةت نئمة دئسة
ظةقعل شذنع قوبذل قعلعدذ .شةرعظةت قعلعشنع بذيرذص كةلضةن ظعش( ،ظةضةر
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ظذ ظعش يامان ظعش بولسعمذ) ظةقعلدة ظذ ظعشنع ياخشع ظعش ،دةص قارعلعدذ.
شةرعظةت حةكلةص كةلضةن ظعش( ،ظةضةر ظذ ظعش ياخشع ظعش بولسعمذ) ظةقعلدة
ظذ ظعشنع يامان ظعش ،دةص قارعلعدذ.
بةححعؤازلعق قعلعشنعث هاراملعقع (ظةقعل ظارقعلعق ظةمةس)
شةرعظةت ظارقعلعق بعلعنعدذ ،دةيدعغان قاراشمذ بار .بذ قاراشقا ظاساسالنغاندا
بةححعؤازلعق ظعشعنعث جةننةتتة بولذشعمذ مذمكعن.
<ظةلبةهرع> دئضةن ظةسةردة مذنداق بايان قعلعندع :بةححعؤازلعقنعث
هاراملعقع زعنانعث هاراملعقعدعن ظئغعردذر .حىنكع ،بةححعؤازلعقنعث
هاراملعقع ظةقعل ،شةرعظةت ؤة ظادةمنعث تةبعظعتع ظارقعلعق بعلعنعدذ( .يةنع
ظعنساننعث تةبعظعتع بةححعؤازلعقنع ياقتذرمايدذ) .ظةمما زعنا (يةنع ظايالنعث
جعنسعي ظةزاسعغا جعنسعي ـ مذناسعؤةت قعلعش) ظادةمنعث تةبعظعتعدة هارام
ظةمةس .يةنع ظذنع ظعنساننعث تةبعظعتع ياقتذرعدذ .ظايالنعث جعنسعي ظةزاسعغا
جعنسعي ـ مذناسعؤةت ظأتكىزىشنعث هاراملعقع ظذ ظايالنع نعكاهالص ظئلعش،
ياكع (ظةضةر ظذ ظايال حأرة بولسا) ظذنع صذلغا سئتعص ظئلعش ظارقعلعق
ظاخعرلعشعدذ .ظةمما ظادةمنعث ظارقا تةرةت يولعغا جعنسعي ـ مذناسعؤةت
ظأتكىزىشنعث هاراملعقع هئحبعر يول بعلةن ظاخعرالشمايدذ .ظعمام ظةبذهةنعفة
(اهلل تةظاال ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!)« :بةححعؤازلعق قعلغان ظادةمضة جازا
بئرعلمةيدذ» دئدع .بةححعؤازلعق قعلغان ظادةمضة جازا بئرعلمةسلعكعنعث
سةؤةبع بولسا ،بذ ظعشنعث يةثضعل بولغانلعقع ظىحىن ظةمةس بةك ظئغعر
بولغانلعقع ظىحىندذر .حىنكع ،جازا بعر رعؤايةتكة ظاساسةن ضذناهالردعن
صاكعزلعغذحعدذر( .بةححعؤازلعق بةك ظئغعر ضذناه بولغانلعقع ظىحىن ظذنع
زعنانعث جازاسعمذ صاكعزلعيالمايدذ .شذثا بةححعؤازلعق قعلغان ظادةمضة
زعنانعث جازاسع بئرعلمةيدذ) .كأص ساندعكع ظالعمالر« :بةححعؤازلعق
قعلعشنع هاالل ،دةص قارايدعغان ظادةم كاصعر هئسابلعنعدذ» دةيدذ .ظةضةر
بعر ظادةم بعر ظايالنع شةرتعضة توشمعغان نعكاه بعلةن توي قعلعص ظئلعص
ظذ ظادةم ظذ ظايالنعث (جعنسعي ظةزاسعغا ظةمةس) ظارقا تةرعصعضة جعنسعي
ـ مذناسعؤةت ظأتكىزضةن بولسا ،بذ هالدا ظذ ظادةمضة ظذ ظايالنعث تويلذقعنع
بئرعش ؤة ظذ ظايالغا ظعددةت تذتذش الزعم ظةمةس .شذنعثدةك يةنة ظةضةر ظذ
ظايال باشقا ظةردعن ظىح تاالق قعلعنعص كةتكةن ظايال بولسا ،ظذ ظادةمنعث ظذ
ظايالنع شةرتعضة توشمعغان نعكاه بعلةن ظئلعص ظذنعث ظارقعسعغا جعنسعي ـ
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مذناسعؤةت ظأتكىزىشع بعلةن ظذ ظايال بذرذنقع ظئرع بعلةن يئنعشااليدعغان
هالةتكة كةلمةيدذ((( .ظةضةر ظذ ظايالنعث ظارقا تةرعصع بعلةن جعنسعي ـ مذناسعؤةت
ظأتكىزضةن ظادةم ظذ ظايالنع يئنعشعش ظىحىن نعكاه كئرةك بولمايدعغان تاالق
قعلعؤاتقان ظادةم بولغان بولسا ،ظذ ظادةم ظذ ظايالنعث ظارقا تةرعصعضة جعنسعي
ـ مذناسعؤةت ظأتكىزىش بعلةن ظذنعث بعلةن يئنعشقانلعق هئساصالنمايدذ ؤة
كأص ساندعكع ظالعمالرنعث كأز قارعشع بويعحة :بعر ظايالنعث ظارقا تةرعصعضة
جعنسعي ـ مذناسعؤةت ظأتكىزىش ظارقعلعق ظذ ظايالنعث ظانعسعنع ياكع قعزعنع
ظئلعش هارام بولذص كةتمةيدذ .بعر رعؤايةتتة رامعزاندا ظايالنعث ظارقا تةرعصعضة
جعنسعي ـ مذناسعؤةت ظأتكىزضةن ظادةمضة كاصصارةت كةلمةيدذ .ظةضةر بعر
ظادةم ظذ ظايالغا (ظذ زعنا قعلدع) ،دةص بوهتان حاصلعغان بولسا ،ظذ ظادةمضة
بوهتان حاصلعغانلعقنعث جازاسع بئرعلمةيدذ .ظةمما ظعمام ظةبذيىسىف بعلةن
ظعمام مذهةممةدنعث كأز قارعشع بويعحة :ظذ ظادةمضة بوهتان حاصلعغانلعقنعث
جازاسع بئرعلعدذ .بعر ظايالنعث بةححعؤازلعق قعلغانلعقع ظىحىن تأت ظادةمنعث
(((
ظةمةس ظعككع ياخشع ظادةمنعث ضذؤاهلعقع يئتةلعكتذر.
زعنا هةققعدة تىرلىك مةسعلعلةر
تئخع باالغةتكة يةتمعضةن كعحعك باال بعر ظايال بعلةن زعنا قعلغان بولسا،
بذالرنعث هةر ظعككعسعضة جازا بئرعلمةيدذ .حىنكع ،زعنا ظعشعدا ظوغذل تةرةص
ظاساس قعلعنعدذ .زعنا قعلغان ظوغذل تةرةص كعحعك بولغانلعقع ظىحىن ظذنعثغا
زعنانعث جازاسع ظعجرا قعلعنمايدذ .ظذنعثغا جازا ظعجرا قعلعنمعغانلعقع ظىحىن
زعنا ظعشعدا ظعككعنحع ظورذندا تذرذدعغان ظايالغعمذ جازا ظعجرا قعلعنمايدذ.
شذنعثدةك يةنة ظذ بالعغا ظذ ظايال ظىحىن زعنانعث ظعش هةققعنع بئرعشمذ
الزعم ظةمةس .حىنكع ،ظذ ظوغذل زعنانعث ظعش هةققعضة هئسابالص ظذ ظايالغا
بعر نةرسة بةرسة ،ظذ بالعنعث ظعضة ـ حاقعسع ظذ نةرسعنع ظذ ظايالدعن ظالعدذ.
حىنكع ،ظذ ظايال ظأزعنع ظذ بالعغا تذتذص بئرعش ظارقعلعق ظذ بالعنع ظأزع
بعلةن زعنا قعلعشقا بذيرذغاندذر .ظةمما باالغةتكة يةتمعضةن بعر كعحعك ظوغذل
((( يةنع ظىح تاالق قعلعنعص كةتكةن ظايالنعث ظذنع ظىح تاالق قعلعؤاتقان ظئرع بعلةن يئنعشعشع ظىحىن باشقا بعر ظةرضة تعضعشع الزعم.
ظةضةر بعر ظادةم ظذ ظايالنع شةرتعضة توشمعغان نعكاه بعلةن ظئلعص ظذنعث ظارقعسعغا جعنسعي ـ مذناسعؤةت ظأتكىزضةن بولسا ،ظذ ظايال
بذرذنقع ظئرع بعلةن يئنعشااليدعغان هالةتكة كةلمةيدذ .يةنع ظذ ظايال بذ هالةتتة باشقا بعر ظةرضة تةككةن هئسابالنمايدذ .ت.
((( «رةددذلمذهتار» 3 ،ـ توم 156 ،ـ بةت.
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باالغةتكة يةتمعضةن كعحعك بعر قعز بعلةن زعنا قعلغان ،ياكع زعنا قعلعشقا
مةجبذرالنغان بعر ظايال بعلةن زعنا قعلغان بولسا ،بذ هالدا ظذ كعحعك ظوغذل
بالعغا ظذ ظايال ظىحىن زعنانعث ظعش هةققعنع بئرعش الزعم بولعدذ.
ظعمامالر زعنانعث ظعش هةققع ظىحىن بئرعلعدعغان نةرسعنعث معقدارع
هةققعدة ظعختعالص قعلعشعص قالدع .بعر قعسعم ظالعمالر« :جعنسعي ـ مذناسعؤةت
ظأتكىزضةن ظايالغا زعنانعث ظعش هةققعضة هئسابالص ظذنعث تةثتىشعنعث
تويلذقعنعث معقدارعدا بعر نةرسة بئرعلعدذ» دةيدذ .بعر قعسعم ظالعمالر:
«ظةضةر ظذ ظايال هأر ظايال بولغان بولسا ،بذ هالدا ظذ ظايال ظةضةر قعز
بولسا ،ظذنعثغا ظذنعث تةثتىشعنعث تويلذقعنعث معقدارعنعث ظوندعن بعرعضة
تةث كةلضىدةك بعر نةرسة بئرعلعدذ ،ظةضةر ظذ ظايال سعكعلةك بولغان بولسا،
ظذنعثغا ظذنعث تةثتىشعنعث تويلذقعنعث معقدارعنعث يعضعرمعدعن بعرعضة
تةث كةلضىدةك بعر نةرسة بئرعلعدذ .ظةضةر ظذ ظايال قذل ظايال بولغان بولسا،
بذ هالدا ظذ ظايال ظةضةر قعز بولسا ،ظذنعثغا ظذنعث تةثتىشعنعث باهاسعنعث
معقدارعنعث ظوندعن بعرعضة تةث كةلضىدةك بعر نةرسة بئرعلعدذ ،ظةضةر ظذ ظايال
سعكعلةك بولغان بولسا ،ظذنعثغا ظذنعث تةثتىشعنعث باهاسعنعث معقدارعنعث
(((
يعضعرمعدعن بعرعضة تةث كةلضىدةك بعر نةرسة بئرعلعدذ» دةيدذ.
بعر ظايالنع صةقةت زعنا ظىحىنال ظعجارعضة ظئلعص ظذنعث بعلةن زعنا قعلغان
ظادةمضة زعنانعث جازاسع بئرعلمةيدذ( .بذ ،ظعمام ظةبذهةنعفة (اهلل تةظاال
ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!) نعث كأز قارعشعدذر) .ظةمما ظعمام ظةبذيىسىف
بعلةن ظعمام مذهةممةدنعث كأز قارعشع بويعحة :خذددع خعزمةتكة سئلعش
ظىحىن ظعجارعضة ظالغان ظايال بعلةن زعنا قعلغان ظادةمضة زعنانعث جازاسع
بئرعلضعنعضة ظوخشاش ظذ ظادةمضعمذ زعنانعث جازاسع بئرعلعدذ.
مةجبذرلعنعش ظاستعدا زعنا قعلغان ظايالغا جازا بئرعلمةيدذ .شذنعثدةك
يةنة زعنا قعلغانلعقعنع ظعقرار قعلغان ؤة يةنة بعر تةرةص ظذنعث قعلغان
ظعقرارعنع ظعنكار قعلغان بولسا ،بذ هالدعمذ ظعقرار قعلغان تةرةصكة جازا
بئرعلمةيدذ .مةسعلةن :زعنا قعلغان ظعككع تةرةصنعث بعرع ظأزعنعث زعنا
قعلغانلعقعنع (هةر بعر ظورذندا بعر قئتعمدعن بولذص) تأت ظورذندا تأت قئتعم
ظعقرار قعلغان ؤة يةنة بعر تةرةص ظارعسعدا مةيلع نعكاهنعث بارلعقعنع دةؤا
((( <ظةل تةظرعفات لعلجذرجانعي>.
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قعلسذن ،مةيلع دةؤا قعلمعسذن((( ظذنعث قعلغان ظعقرارعغا ظعنكار قعلغان
بولسا ،زعنا قعلغانلعقعنع ظعقرار قعلغان تةرةصكة جازا بئرعلمةيدذ .حىنكع ،يةنة
بعر تةرةص ظذنعث قعلغان ظعقرارعغا ظعنكار قعلغانلعقع ظىحىن ظذنعثغا جازا
بئرعلمةيدذ .يةنة بعر تةرةصنعث ظعنكار قعلعشع ظعقرار قعلغان تةرةصنعث (زعنا
قعلغانلعق ،ياكع قعلمعغانلعق هةققعدة) شىبهة صةيدا قعلدع .شذثا ظعقرار
قعلغان تةرةصكعمذ جازا بئرعلمةيدذ .حىنكع ،زعنا دئضةن ظعككع ظادةمنعث
ظارعسعدا بولعدعغان ظعشتذر .شذثا زعنا قعلغان ظعككع تةرةصنعث بعرعدة
شىبهة كأرىلسة ،بذ شىبهة تةسعرعنع يةنة بعر تةرةصتعمذ كأرسعتعدذ .حىنكع
زعنا قعلغانلعقنع ،ظعقرار قعلغان تةرةص ظعقرارنع <مةن زعنا قعلدعم> دةص
ظعقرار قعلماستعن ظةكسعحة« :مةن صذكذنع بعلةن زعنا قعلدعم» دةص ظعقرار
قعلدع ؤة ظذ صذكذنع ظذنعث قعلغان ظعقرارعنع ظعنكار قعلدع( .ظذ صذكذنعنعث
ظذنعث قعلغان ظعقرارعنع ظعنكار قعلعشع ظعقرار قعلغان تةرةصكعمذ جازانعث
ظعجرا قعلعنعشعنع توسذص قالعدذ) .ظةمما زعنا قعلغانلعقعنع ظعقرار قعلغان
تةرةص ظعقرارعنع ،مةن (صذكذنع بعلةن زعنا قعلدعم ،دئمةستعن) مةن زعنا
قعلدعم ،دةصال قعلغان بولسا ،بذ هالدا ظذنعثغا زعنانعث جازاسع بئرعلعدذ.
حىنكع ،بذ هالدا جازانع ظذنعثدعن توسذص قالعدعغان هئحبعر شىبهة يوق.
شذنعثدةك يةنة ظةضةر ظذ ظادةم (ظعقرار قعلغان ؤاقتعدا يورتتا) يوق بعر ظايال
بعلةن زعنا قعلغانلعقعنع ظعقرار قعلغان بولسا ،بذ هالدعمذ ظذ ظادةمضة جازا
بئرعلعدذ .حىنكع ،قارشع تةرةصنعث ظعنكار قعلعشعدعن ظعبارةت ظذ ظادةمدعن
جازانع توسذص قالعدعغان بعر نةرسة قارشع تةرةصتعن كأرىلمعدع( .شذثا ظذ
ظادةمضة جازا بئرعلعدذ) .ظةضةر ظذ ظايال يورتقا صةيدا بولذص كةلسة ؤة ظأزعنعث
زعنا قعلغانلعقعنع ظعقرار قعلسا ،ظذنعثغعمذ جازا بئرعلعدذ .مانا بذنعثدعن
(زعنانعث جازاسعنعث ظعجرا قعلعنماسلعقع ظىحىن) قارشع تةرةصنعث يوق
بولذص كئتعشع ظةمةس ظذنعث ظعنكار قعلعشعنعث ظئتعبارغا ظئلعنعدعغانلعقعنع
كأرىؤاالاليمعز .يةنة بذنعثدعن ضةص قعلماي جعم تذرذشنعث ظعنكار قعلغانلعق
هئسابالنمايدعغانلعقعنعمذ كأرىؤاالاليمعز.
ظةضةر بعر ظادةم ضةص قعاللمايدعغان ضاحا بعر ظايال بعلةن زعنا قعلغان
بولسا ،ظذ ظادةمضة جازا بئرعلمةيدذ .حىنكع ظذ ظايال ،ظةضةر ضةص قعالاليدعغان
((( ظعمام ظةبذيىسىف بعلةن ظعمام مذهةممةدنعث كأز قارعشعدا :بعر تةرةص زعنا قعلغانلعقعنع ظعقرار قعلغان ؤة يةنة بعر تةرةص
ظارعسعدا نعكاهنعث يوقلذقعنع دةؤا قعلعص تذرذص ظذنعث قعلغان ظعقرارعنع ظعنكار قعلغان بولسا ،بذ هالدا ظعقرار قعلغان تةرةصكة جازا
بئرعلعدذ.
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بولسا ،ظذنعثدعن جازانع ظةمةلدعن قالدذرعدعغان بعرةر ضةصنعث حعقعشع
ظئهتعمالدذر.
بعر ظايال بعلةن زعنا قعلغان ظادةمدعن (بعرةر شىبهعنعث سةؤةبع بعلةن
ضةرحة) زعنانعث جازاسع حىشىص كةتسعمذ ،لئكعن ظذ ظادةمضة ظذ ظايالنعث
تويلذقعنع بئرعش الزعم .ظةضةر بعر ظايال بعر ظادةم بعلةن زعنا قعلغانلعقعنع
ظعقرار قعلغان ؤة ظذ ظادةم (ظأزع بعلةن ظذ ظايالنعث ظارعسعدا) نعكاهنعث
بارلعقعنع دةؤا قعلغان بولسا ،بذ هالدا (ظذ ظةرضة زعنانعث جازاسع بئرعلمةيدذ).
ظذ ظادةمضة زعنانعث جازاسع بئرعلمعضةنلعكع ظىحىن ظذ ظايال شةرعظةتتة
يالغان ظئيتقذحع هئسابلعنعدذ .ظاندعن ظذ ظايال ظأزعنعث ظذ ظادةم بعلةن زعنا
قعلغانلعقعنع ظعنكار قعلغان ،ظارعلعرعدا نعكاهنعث بارلعقعنعمذ دةؤا قعلمعغان،
ظةمما ظةرنعث ظذنعثغا بوهتان حاصلعغانلعقعنع دةؤا قعلغان بولسا ،بذ هالدا
(ظةضةر ظةرنعث ظذنعثغا بوهتان حاصلعغانلعقع ظعسصاتالنسا) ظةرضة زعنا
قعلغانلعقع ظىحىن ظةمةس بوهتان حاصلعغانلعقع ظىحىن جازا بئرعلعدذ.
بعز بذ يةردة شذنع بايان قعلعص ظأتىشكة توغرا كئلعدذكع ،ظعمام
ظةبذهةنعفة (اهلل تةظاال ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!)« :بذرذن مةجبذرلعنعش
ظاستعدا زعنا قعلغان ظةرضة جازا بئرعلمةيدذ» دةيتتع .كئيعن بذ قارعشعنع
تاشالص (مةجبذرلعنعش ظاستعدا بولسعمذ زعنا قعلغان ظةرضة جازا بئرعلعدذ)
دةيدعغان ظعمام ظةبذيىسىف بعلةن ظعمام مذهةممةدنعث كأز قارعشعنع قوبذل
قعلعص بذ هةقتة ظذالرنعث كأز قارعشعغا قئتعلدع .حىنكع ،ظةرنعث جعنسعي
ظةزاسع هةرعكةتلةنمةستعن زعنانعث ؤذجذدقا حعقعشع مذمكعن ظةمةس .ظةرنعث
جعنسعي ظةزاسعنعث هةرعكةتلعنعشع ظةرنعث زعنانع (مةجبذرلعنعش ظاستعدا
ظةمةس) ظأز ظعختعيارلعقع بعلةن قعلغانلعقعنعث دةلعل ـ صاكعتعدذر .ظةمما
مةجبذرلعنعش ظاستعدا زعنا قعلغان ظايالغا زعنانعث جازاسع بئرعلمةيدذ .بذنعثدا
(((
بارلعق ظعمامالر بعرلعككة كةلضةندذر.
ظةضةر بعر ظادةم بعر ظايال بعلةن زعنا قعلغان ؤة ظذ ظايالنعث سىيدىك
يولع بعلةن حوث تةرةت يولعنعث ظارعلعقعدعكع صةردعنع يعرتعؤاتقان بولسا ،بذ
هالدا ظةضةر ظذ حوث ظايال بولغان ،زعنانع ظأز ظعختعيارلعقع بعلةن قعلغان
ؤة ظعككعسعنعث ظارعسعدا (جازانع توسذص قالعدعغان) بعرةر شىبهة بولمعغان
(((
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بولسا ،ظذ ظعككعسعنعث هةر ظعككعسعضة جازا بئرعلعدذ .ظذ ظادةمضة ظذ ظايال
ظىحىن زعنانعث ظعش هةققعنع بئرعش الزعم ظةمةس .حىنكع ،ظذ ظايال زعنانع
ظأز رازعلعقع بعلةن قعلدع .ظذ ظايالغا تويلذقمذ بئرعلمةيدذ .حىنكع ،ظةرضة جازا
بئرعلدع .ظةضةر ظذ ظعككعسعنعث ظارعسعدا (جازانع توسذص قالعدعغان) بعرةر
شىبهة بولغان بولسا ،بذ هالدا ظذالرغا جازا بئرعلمةيدذ ؤة ظةرضة ظذ ظايال ظىحىن
زعنانعث ظعش هةققعنع بئرعش الزعم .ظةضةر ظذ ظايال زعنانع مةجبذرلعنعش
ظاستعدا قعلغان ؤة (شذنعث بعلةن ظذنعث سىيدىك يولع بعلةن حوث تةرةت يولعنعث
ظارعلعقعدعكع صةردة يعرتعلعص كةتكةن) بولسا ،بذ هالدا ظةرضة جازا بئرعلعدذ
ؤة ظةرنعث ظايالغا تويلذق بئرعشع الزعم ظةمةس .ظذ ظادةمضة ظةضةر ظايال
سىيدىكعنع تذتااليدعغان هالةتتة بولسا( ،سىيدىك يولعنع صىتىنلةي بذزذؤاتقان
حاغدا ،ظذ يةر ظىحىن تألةص بئرعدعغان) دعيةتنعث ظىحتعن بعر قعسمعنع تألةص
بئرعش الزعم بولعدذ .ظةضةر ظذ ظايال سىيدىكعنع تذتالمايدعغان هالةتتة بولسا،
ظذ ظةرضة ظذ يةر ظىحىن تألةص بئرعدعغان دعيةتنعث هةممعسعنع تألةص بئرعش
الزعم .حىنكع ،ظذ ظادةم ظذ يةرنع كئرةكسعز بعر ظةزا هالعتعضة كةلتىرىص قويدع.
ظةضةر ظةر ظأزع بعلةن ظايالنعث ظارعسعدا (جازانع توسذص قالعدعغان) بعرةر
شىبهعنعث بارلعقعنع دةؤا قعلسا ،بذ هالدا ظةرضة جازا بئرعلمةيدذ .ظةضةر ظايال
سىيدىكعنع تذتااليدعغان هالةتتة بولسا ،ظةرضة دعيةتنعث ظىحتعن بعر قعسمعنع
تألةص بئرعش ؤة كىحلىك رعؤايةتكة ظاساسةن ظذ ظايالنعث تويلذقعنع بئرعش
الزعم بولعدذ .ظةضةر ظذ ظايال سىيدىكعنع تذتالمايدعغان هالةتتة بولسا ،ظذ
ظةرضة دعيةتنعث هةممعسعنع تألةص بئرعش الزعم ،ظةمما ظايالغا تويلذق بئرعش
الزعم ظةمةس .ظعمام مذهةممةد (اهلل تاظاال ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!)« :بذ
هالدعمذ ظةر ظايالغا تويلذق بئرعدذ» دةيدذ.
ظةضةر سىيدىك يولع بعلةن حوث تةرةت يولعنعث ظارعلعقعدعكع صةردعسع
يعرتعلعص كةتكةن ظايال كعحعك ،ظةمما ظذ قعزنعث يئشعدعكع قعز بعلةن
جعنسعي ـ مذناسعؤةت ظأتكىزضعلع بولعدعغان قعز بولغان بولسا ،بذ هالدا ظذ
قعزنعث هأكمعمذ خذددع حوث ظايالنعث هأكمعضة ظوخشاش .لئكعن بذ هالدا
ظةضةر زعنا ظذ قعزنعث رازعلعقع بعلةن بولغان تةقدعردعمذ ظةردعن زعنانعث ظعش
هةققع حىشىص كةتمةيدذ .ظةرضة زعنانعث جازاسع بئرعلمةيدذ .ظةضةر ظذ قعز
سىيدىكعنع تذتااليدعغان هالةتتة بولسا ،ظةرضة دعيةتنعث ظىحتعن بعر قعسمعنع
تألةص بئرعش ؤة قعزنعث تويلذقعنع تولذق بئرعش الزعم بولعدذ .ظةضةر ظذ
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قعز سىيدىكعنع تذتالمايدعغان هالةتتة بولسا ،ظذ ظةرضة دعيةتنعث هةممعسعنع
تألةص بئرعش الزعم ،ظةمما تويلذق بئرعش الزعم ظةمةس .حىنكع خذددع بعر
ظادةمنعث بارمعقعنع كئسعؤاتقان ،ظاندعن ظذنعث بارمعقع ساقعيعص بولغعحة
ظذنعث ظالقعنعنع كئسعؤاتقان هالةتكة ظوخشاش بعر نةرسعنعث هةممعسعنع
تألةص بةرضةن ؤاقعتتا ،ظذنعث بعر صارحعسع سىرىشتة قعلعنمايدذ( .يةنع بذرذن
بارماقنع كئيعن ظالقاننع كئسعؤاتقان ظادةمضعمذ صةقةت ظالقاننع كئسعؤاتقانلعقع
ظىحىن دعيةت تألةش الزعم بولعدذ .حىنكع بارماق ظالقاننعث بعر صارحعسعدذر.
شذنعثدةك ظايالنعث جعنسعي ظةزاسعنعث هةممعسعنع بذزذؤئتعص ظذنعث ظىحىن
دعيةتنعث هةممعسعنع تألةص بةرضةن يةردة ،ظذ ظةزانعث ظازراق بعر يعرعنع
بذزذؤاتقانلعقع ظىحىن تألةص بئرعلعدعغان تويلذق سىرىشتة قعلعنمايدذ) .ظعمام
مذهةممةد (اهلل تاظاال ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!)« :بذ هالدعمذ ظةر قعزغا
تويلذق بئرعدذ» دةيدذ.
ظةضةر بعر ظادةم هأر بعر ظايال بعلةن زعنا قعلغان ،ظاندعن ظذ ظايال بعلةن
توي قعلغان بولسا ،ظذ ظادةمدعن زعنانعث جازاسع حىشىص كةتمةيدذ .بذ بارلعق
(((
ظعمامالرنعث بعرلعككة كةلضةن قارعشعدذر.
ياكع بعر ظةرنعث قولعدا ،ياكع بعر خوجايعننعث قولعدا ظةمةس بعر ظايال
قورساق كأتىرضةن بولسا ،تاكع ظذ ظايال ظأزعنعث زعنا قعلغانلعقعنع ظوحذق ـ
ظاشكارا ظعتعراص قعلمعغذحة ياكع تأت ظادةم ظذنعث زعنا قعلغانلعقعغا ضذؤاهلعق
بةرمعضىحة ظذ ظايالغا زعنانعث جازاسع بئرعلمةيدذ .خةلةص ظعبنع خةلعصة
بذ هةقتة هئشامنعث مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ« :ظأمةر ظعبنع
خةتتاب (اهلل تاظاال ظذنعثدعن رازع بولسذن!) نعث زامانعدا ظئرع يوق ،ظةمما
قورساق كأتىرىص قالغان بعر ظايال ظأمةرنعث ظالدعغا كةلتىرىلدع .ظأمةر ظعبنع
خةتتاب (اهلل تاظاال ظذنعثدعن رازع بولسذن!) ظذ ظايالدعن قورساق كأتىرىص
قئلعشعنعث سةؤةبعنع سورعغان ؤاقعتتا ،ظذ ظايال ظذنعثغا« :مةن بئشع بعر
ظاز ظئغعر ظايالمةن ،مةن ظوخالص قالغان ؤاقتعمدا بعر ظةر مئنعث ظىستىمضة
حعقعؤاصتذ ،مةن ظذيقذمدعن ظويغذنذص قعلعص بولغعحة ظذ ظعشعنع تأضعتعص
بولغان ظعكةن» دةص جاؤاب بةردع .شذنعث بعلةن ظأمةر ظذ ظايالغا زعنانعث
(((
جازاسعنع بةرمعضةن».
((( «رةددذلمذهتار» 3 ،ـ توم 158 ،ـ بةت.
((( بذ ظةسةرنع سةظعد ظعبنع مةنسذر رعؤايةت قعلدع.
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ظعبنع ظابدذلبةر بذ هةقتة ظابدذلمةلعك ظعبنع مةسعرةدعن غةزال ظعبنع
سعرةنعث مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ« :مةن معنا تئغعدا ظأمةر
بعلةن بعللة ظعدعم .بعز قورسذقع صذمصعيعص حعقعص قالغان ؤة يعغالص تذرعؤاتقان
بعر ظايالنع كأردذق .ظأمةر ظعبنع خةتتاب (اهلل تاظاال ظذنعثدعن رازع بولسذن!)
ظذ ظايالدعن ظذنعث سةؤةبعنع سورعغان ؤاقعتتا ،ظذ ظايال ظذنعثغا« :مةن
بئشع بعر ظاز ظئغعر ظايالمةن ،مةن ناماز ظوقذش ظىحىن كئحعدة قوصتذم
(نامازنع ظوقذص بولذص) تةكرار ظذخلذدذم .مةن ظذيقذمدعن ظويغانسام بعر ظةر
مئنعث ظىستىمدة ظعشعنع صىتتىرىص بولغان ظعكةن ،مةن هازعر ظذنعث كعم
ظعكةنلعكعنع بعلمةيمةن» دةص جاؤاب بةردع .شذنعث بعلةن ظأمةر ظذ ظايالغا
(((
جازا بةرمعضةن.
ظةلمذؤةصصةق (اهلل تاظاال ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!)« :بذنعثغا ظوخشاش
زعنانعث ،مةجبذرلعنعش ظاستعدا قعلعنغان زعنا بولذشع ،ياكع مةجبذرلعنعشقا
ظوخشعشعص كئتعدعغان زعنا بولذشع ظئهتعمالدذر .جازاالر ،ظذالردا كأرىلضةن
شىبهعلةر سةؤةبع بعلةن ظعجرا قعلعنمايدذ .ظايال كعشع ظةرنعث ظعسصعرمعسعنع
ظأزع باال ياتقذسعغا كعرضىزىشع ،ياكع باشقا بعرسعنعث كعرضىزىشع ظارقعلعقمذ
هئحبعر ظةر بعلةن جعنسعي ـ مذناسعؤةت ظأتكىزمةستعن ظايالنعث قورسذقعدا
قئلعشع ظعهتعمالدذر .شذثا بعر ظةر بعلةن بعر يةردة بولمعغان بعر قعزنعثمذ
قورسذقعدا قئلعشعنع تةسةؤؤذر قعلعشقا بولعدذ» دئدع .بذنعثغا ظوخشايدعغان
ؤةقةلةر يىز بةرضةن ظعدع (((.مةن بذ مذناسعؤةت بعلةن مذنداق بعر ؤةقةنع
بايان قعلعص ظأتمةكحعمةن .ظايالالر كئسعلعدة مذتةخةسسعس بعر دوختذر،
دوختذرخانعسعغا قورسذقعنعث يذغذناص قالغانلعقعنع هئس قعلعص تةكشىرىتكعلع
كةلضةن ؤة تةكشىرىشتعن كئيعن ظذنعث قورساق كأتىرىص قالغانلعقع ،ظةمما
ظذنعث تئخع قعز ظعكةنلعكع بعلعنضةن بعر قعز هةققعدة شةيخ مذهةممةد ظةلهامعد
(اهلل تاظاال ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!) دعن صةتعؤا سورايدذ .شةيخ مذهةممةد
ظةلهامعد (اهلل تاظاال ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!) ظذ دوختذرغا هةتتا ظذ قعزنعث
كئيعن رةسؤا بولذص قئلعشعدعن ؤة (زعنا قعلعصتذ ،دةص) ظألتىرىلعشعدعن قورقذص
ظذنعث قورسذقعدعكع بالعنع ظألتىرىص حىشىرؤئتعشقا صةتعؤا بةرضةن.
((( بذ ظةسةر صةتهذلبارعدا بذ شةكعلدة رعؤايةت قعلعندع.
((( «ظعظالظذسسىنةن» 11 ،ـ توم 665 ،ـ بةت.
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زعنا قعلغان ظادةمضة حالما ـ كئسةك قعلعش جازاسع بعلةن

قامحعالش جازاسعنعث بعرلعكتة ظعجرا قعلعنمايدعغانلعقعنعث بايانع
ظعصصةتلعك هالعتعدة تذرذص زعنا قعلغان زعناخذر قامحعالنماي صةقةتال حالما
ـ كئسةك قعلعنعدذ .بذ هةقتة زأهرع مذنداق دةيدذ« :ظةبذ بةكرع ؤة ظأمةر
(اهلل تاظاال ظذالردعن رازع بولسذن!) خةلعصة بولغان حاغلعرعدا (ظعصصةتلعك
هالعتعدة تذرذص) زعنا قعلغان ظادةملةرنع قامحعلعماي صةقةتال حالما ـ كئسةك
(((
قعالتتع.
ظعمام تعرمعزعي (اهلل تاظاال ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!) مذنداق
دةيدذ :ظةبذبةكرعضة ؤة ظأمةرضة ظوخشاش ساهابعالرنعث ظعحعدة ظعلعملعك
سانعلعدعغان بةزع ساهابعالر (اهلل تاظاال ظذالردعن رازع بولسذن!)« :سعكعلةك
(يةنع ظعصصةتلعك هالعتعضة كئلعص بولغان بعر ظادةم زعنا قعلسا) ظذ حالما
ـ كئسةك قعلعنعدذ ،ظذنعثغا قامحا جازاسع بئرعلمةيدذ .حىنكع صةيغةمبةر
ظةلةيهعسساالم ظعصصةتلعك هالعتعدة تذرذص زعنا قعلغان ظادةمضة ،ظذنع حالما ـ
كئسةك قعلعشتعن بذرذن قامحا جازاسع بئرعشكة بذيرذمعغان ظعدع» دئدع.
ظالعمالرنعث كأز قارعشعحة :ظعصصةتلعك هالعتعدة تذرذص زعنا قعلغان ظادةمضة
جازا ظذ ساهابعالرنعث دعضعنع بويعحة بئرعلعدذ .يةنع ظذ صةقةت حالما ـ كئسةك
قعلعنعدذ.
بذ هةم سذفيان ظةسسةؤرعي ،ظعبنع ظةلمذبارةك ،ظعمام شافعظعي ؤة ظعمام
ظةهمةد قاتارلعقالرنعث كأز قارعشعدذر.
<ظةلصةتهع> دئضةن ظةسةردة ظعمام هاصعز (اهلل تاظاال ظذنعثغا رةهمةت
قعلسذن!) مذنداق دةيدذ« :ماظعزنعث ؤةقةسع خعلمذ ـ خعل يولالر بعلةن رعؤايةت
قعلعندع .بذ يولالرنعث هئحبعرعدة صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث ظذنعثغا
(حالما ـ كئسةك قعلعشتعن بذرذن) قامحا جازاسع بئرعشكة بذيرذغانلعقع
رعؤايةت قعلعنمعدع .شذنعثدةك يةنة غامعدعيلعق ؤة جذهةيمعيلعك زعنا قعلغان
هئلعقع ظايالالرغعمذ صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث ظذالرغا (حالما ـ كئسةك
قعلعشتعن بذرذن) قامحا جازاسع بئرعشكة بذيرذغانلعقع رعؤايةت قعلعنمعدع.
((( بذ ظةسةرنع رعؤايةت قعلغان كعشعلةرنعث هةممعسع ظعشةنحعلعك ظادةملةردذر .لئكعن ،ظذ ظارعلعقعدا بعر كعشع حىشىص كةتكةن
ظةسةردذر.
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صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم ماظعزنعث ؤةقةسعدة« :بذنع ظئلعص بئرعص حالما
ـ كئسةك قعلعثالر» دئضةن .شذنعثدةك يةنة صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم
ماظعزدعن باشقا زعنا قعلغان ظةرلةر هةققعدعمذ شذنداق دئضةن .صةيغةمبةر
ظةلةيهعسساالم حالما ـ كئسةك قعلعشقا بذيرذغان هئحبعر زعناخورغا (ظذالرنع
حالما ـ كئسةك قعلعشتعن بذرذن) قامحا جازاسعنع بئرعشكة بذيرذمعغان.
صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث حالما ـ كئسةك قعلعشقا بذيرذغان هئحبعر
زعناخورنع (حالما ـ كئسةك قعلعشتعن بذرذن) قامحعالشقا بذيرذمعغانلعقع
حالما ـ كئسةك قعلعنعدعغان زعناخورغا قامحا جازاسعنعث بئرعلمةيدعغانلعقعنع
كأرسعتعص بئرعدذ .ظذالرغا قامحا جازاسعنعث بئرعلمةيدعغانلعقع ظذالرغا ظذ
جازانع بئرعشنعث الزعم ظةمةسلعكعنع كأرسعتعص بئرعدذ.
بعر قعسعم ظالعمالر« :مةزكذر هأكىم صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث:
«سعلةر مةندعن بذ (هأكىمنع) ظئلعؤئلعثالر ،مةندعن بذ (هأكىمنع)
ظئلعؤئلعثالر ،هةقعقةتةن اهلل تاظاال صاهعشة قعلعص قالغان ظايالالرغا بعر
حعقعش يولع بةردع .توي قعلمعغان ظةر بعلةن توي قعلمعغان ظايالدعن بعرسع
صاهعشعؤازلعق قعلسا ،ظذنعث جازاسع يىز قامحا ظذرذش ؤة بعر يعل صاالشتذر.
توي قعلغان ظةر بعلةن توي قعلغان ظايالدعن بعرسع صاهعشعؤازلعق قعلسا،
ظذنعث جازاسع يىز قامحا ظذرذش ؤة حالما كئسةك قعلعشتذر»((( دئضةن
هةدعسعضة زعتتذر» دئدع.
بذ هةقتة يةنة <فةتهذلبارعدا> مذنداق بعر ؤةقة رعؤايةت قعلعندع :زعنا
قعلغان بعر ظايال ظةلع ظعبنع ظةبذتالعبنعث ظالدعغا ظئلعص كئلعندع .ظةلع ظعبنع
ظةبذتالعب (اهلل تاظاال ظذنعثدعن رازع بولسذن!) ظذ ظايالنع صةيشةنبة كىنعدة
 50قامحا ظذردع ،جىمة كىنعدة حالما ـ كئسةك قعلدع ؤة ظةلع ظعبنع ظةبذتالعب:
«مةن ظذ ظايالنع صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث سىننعتعضة ظاساسةن حالما ـ
كئسةك قعلدعم ؤة اهلل تاظاالنعث كعتابعغا ظاساسةن قامحعلعدعم» دئضةن.
ظعبنع ظةلمذنزعر (اهلل تاظاال ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!) مذنداق دةيدذ:
«بةزع كعشعلةر ظعمام شافعظعيغا ظئتعراز بعلدىرىص« :خذددع ظةلع ظعبنع
ظةبذتالعبنعث دئضعنعدةك زعناخذرنع قامحعالش اهلل تاظاالنعث كعتابع ظارقعلعق
يولغا قويذلغاندذر .ظذنع حالما ـ كئسةك قعلعش صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث
((( بذ هةدعسنع ظعمام مذسلعم ،تعرمعزعي ،ظعبنع ماجة ؤة ظةبذداؤذد قاتارلعقالر رعؤايةت قعلدع.
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سىننعتع ظارقعلعق يولغا قويذلغاندذر .بذ ظعككع جازانع ظذبادعدعن رعؤايةت
قعلعنغان مةزكذر هةدعس بعر يةردة بايان قعلعص كةلدع ،ظةلع ظعبنع ظةبذتالعب
(اهلل تاظاال ظذنعثدعن رازع بولسذن!) بذنعثغا شذ بويعحة ظةمةل قعلدع ؤة
بذنعثغا مئنعث داداممذ قئتعلدع .ماظعز ؤة ظذنعثدعن باشقا زعنا قعلغان
ظادةملةرنعث قعسسعللعرعدا حالما ـ كئسةك قعلعنعدعغان ظادةملةرضة قامحا
جازاسع بئرعلمةيدذ ،دئضةن ضةص ظعنعق يوق .ظةمما ظذالرنعث قعسسعللعرعدا
(صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث ظذالرنع حالما ـ كئسةك قعلعشتعن بذرذن
قامحعالشقا بذيرذمعغانلعقع بولسا) ،زعناخذرنع قامحعالشنع هةممة ظادةمنعث
بعلعدعغانلعقع ؤة زعناخذرنع قامحعالش دةسلةصكع قةدةمدة بئرعلعدعغان جازا
بولغانلعقع ظىحىن بولذشع ظئهتعمال بولغانلعقع ظىحىندذر» دئدع .صةيغةمبةر
ظةلةيهعسساالمنعث حالما ـ كئسةك قعلعنعدعغان زعناخورالرنع قامحعالشقا
بذيرذمعغان ظئنعق ظعشع (ظذنعث شذنداق قعلعشقا بذيرذمعغانلعقعنعث
زعناخذرنع قامحعالشنع هةممة ظادةمنعث بعلعدعغانلعقع ؤة زعناخذرنع قامحعالش
دةسلةصكع قةدةمدة بئرعلعدعغان جازا بولغانلعقع ظىحىن بولذشعدعن ظعبارةت)
بعر ظئهتعماللعق بعلةن رةت قعلعنمايدذ».
مةن بذ هةقتة مذنداق دئمةكحعمةن :ظعصصةتلعك هالةتتة تذرذص زعنا قعلغان
ظادةمضة هةم حالما ـ كئسةك جازاسع ؤة هةم قامحا جازاسع بعرلعكتة بئرعلمةيدذ،
دئضةن ظالعمالر« :ظذبادعنعث مةزكذر هةدعسعنعث ،هأكمع ظةمةلدعن قالغان
هةدعس ظعكةنلعكعنع دةؤا قعلعدذ .حىنكع ،صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم زعناخذرنع
حالما ـ كئسةك قعلغان بعر نةححة ؤةقةنعث بعرةرسعدة بعرةر قئتعممذ ظذالرغا
حالما ـ كئسةك قعلعشتعن بذرذن قامحا جازاسعنع بئرعشكة بذيرذمعغان» دةيدذ.
لئكعن ،بذنع ظةلع ظعبنع ظةبذتالعب ؤة ظذنعث قئشعدعكع كاتتا ساهابعالرنعث
بعلمةي قئلعشع حىشىنعكسعز بعر ظعشتذر .بذ ظعشنعث جاؤابع مذنداقتذر:
ظأمةر ظعبنع خةتتاب (اهلل تاظاال ظذنعثدعن رازع بولسذن!) مذنبةرضة حعقعص
كعشعلةرنعث ظالدعدا ظوقذغان» :زعنا قعلغذحع ياشعنعص قالغان ظةرنع ؤة زعنا
قعلغذحع ياشعنعص قالغان ظايالنع ظعبرةت قعلعش يىزعسعدعن حالما ـ كئسةك
قعلعثالر ،اهلل (ظأز ظةمرعنع ظعشقا ظاشذرذشتا) غالعبتذر ،هئكمةت بعلةن ظعش
قعلغذحعدذر(((« دئضةن اهلل تاظاالنعث ظايعتع ظعصصةتلعك هالةتتة تذرذص زعنا
قعلغان ظادةمضة ،ظذنعث زعنا قعلغانلعقع ظىحىن بئرعلعدعغان جازانعث صةقةت
((( بذ هأكمع قئلعص سأزى ظةمةلدعن قالدذرذلذص كةتكةن ظايةتلةرنعث قاتارعندذر .ت.
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حالما ـ كئسةك ظعكةنلعكعنع كأرسعتعص بئرعدذ .ظعصصةتلعك هالعتعدة تذرذص
زعنا قعلغان ظادةمنعث صةقةت حالما ـ كعسةك قعلعنعدعغانلعقعنع بايان قعلعص
نذرغذنلعغان هةدعس كةلدع .بذ هةدعسلةرنعث بعرع تأؤةندعكع هةدعستذر:
ظةبذهىرةيرة ؤة زةيد ظعبنع خالعد نعمكارنعث قعسسعسعنع بايان قعلعص
مذنداق دةيدذ :زعنا قعلغان نعمكارنعث دادعسع صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمغا:
«(مئنعث ظوغلذم بذنعث قئشعدا نعمكار (ظعشلةمحع) ظعدع .ظوغلذم بذنعث
ظايالع بعلةن زعنا قعلعصتذ .شذنعث بعلةن مةن ظوغلذمنعث ظورنعغا ،بذنعثغا
يىز قوي ؤة بعر حأرة بةردعم) ،ظاندعن ظعلعملعك كعشعلةردعن (بذ هةقتة)
سورعسام ،ظذالر ماثا ظوغلذمنع يىز قامحا ظذرذش ؤة بعر يعل صاالشنع،
بذنعث ظايالعنع حالما ـ كئسةك قعلعشنع ظئيتتع» دئضةن ؤاقعتتا ،صةيغةمبةر
ظةلةيهعسساالم ظذنعثغا« :ياق ،ظذنعث ظايالع هةم حالما ـ كئسةك قعلعنعدذ
ؤة هةم قامحا بعلةن ظورذلعدذ ،دئمةستعن ظةكسعحة :ظع ظذنةيس! سةهةردة
بذ كعشعنعث ظايالعنعث قئشعغا بئرعص (ظذنعثدعن ظذنعث زعنا قعلغانلعقعنع
ياكع قعلمعغانلعقعنع سورعغعن) ظةضةر ظذ ظايال (زعنا قعلغانلعقعنع) ظئتعراص
قعلسا ،ظذنع حالما ـ كئسةك قعلغعن» دئدع .مانا صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم
بذ هةدعستة ظذ ظايالنع قامحعاليدعغانلعقعنع بايان قعلمعدع .ظةضةر ظذ ظايالغا
قامحا جازاسع بئرعلضةن بولسا ،ظذنعثغا قامحا جازاسعنعث بئرعلضةنلعكع
خذددع ظذنعث حالما ـ كئسةك قعلعنغانلعقع نةقلة قعلعنغعنعدةك نةقلة
قعلعناتتع.
زأهرعي ظعبنع ظابباسنعث مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ :ظأمةر
(اهلل تاظاال ظذنعثدعن رازع بولسذن!)« :زامان ظأتكةنسعرع كعشعلةرنعث :بعز
اهلل تاظاالنعث كعتابعدا (زعناخذرنع) حالما ـ كئسةك قعلعشقا بذيرذص كةلضةن
هأكىمنع كأرمعدذق ،دةص ظئزعص كئتعشعدعن قورقذمةن .بعز اهلل تاظاالنعث
كعتابعدا» :زعنا قعلغذحع ياشعنعص قالغان ظةرنع ؤة زعنا قعلغذحع ياشعنعص
قالغان ظايالنع ظعبرةت قعلعش يىزعسعدعن حالما ـ كئسةك قعلعثالر(((« دئضةن
ظايةتنع ظوقذدذق .صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم (ظأز زامانعدا ظعصصةتلعك هالعتعدة
تذرذص زعنا قعلغان ظادةملةرنع) حالما ـ كئسةك قعلغان .بعزمذ صةيغةمبةر
ظةلةيهعسساالمنعث زامانعسعدعن كئيعن زعناخذرالرنع حالما ـ كئسةك قعلدذق»
دئضةن .شذنعث بعلةن ظأمةر ظعبنع خةتتاب (اهلل تاظاال ظذنعثدعن رازع
((( بذ هأكمع قئلعص سأزى ظةمةلدعن قالدذرذلذص كةتكةن ظايةتلةرنعث قاتارعندذر .ت.
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بولسذن!) اهلل تاظاالنعث (ظعصصةتلعك هالعتعدة تذرذص زعنا قعلغان ظادةمضة)
ظعجرا قعلعشنع صةرز قعلغان جازاسعنعث حالما ـ كئسةك بولغانلعقعنع ؤة
صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعثمذ (ظعصصةتلعك هالعتعدة تذرذص زعنا قعلغان
ظادةمنع) حالما ـ كئسةك قعلغانلعقعنع بايان قعلدع .ظةضةر زعناخذرنع حالما ـ
كئسةك قعلعش بعلةن بعرضة قامحعالش صةرز بولسا ظعدع ،ظذنع ظةلؤةتتة بايان
قعالتتع .بعر ظعشنع بايان قعلعدعغان يةردة ظذنع بايان قعلماي جعم ـ تذرذش
بايان هئسابلعنعدذ(((.
ظعبنع مةسظذد (اهلل تاظاال ظذنعثدعن رازع بولسذن!)« :بعر ظادةمنعث
ظىستعدة ظعككع جازا يئغعلعص قالغان ،ظةمما ظذ ظعككع جازانعث بعرع ظذنعثغا
ظألىم جازاسع بئرعش بولسا ،ظذ ظادةمضة يةنة بعر جازا ظعجرا قعلعنماستعنال
ظألىم جازاسع ظعجرا قعلعنعدذ .حىنكع ظألىم جازاسع هةممة جازانع ظأز ظعحعضة
ظالعدذ» دئدع((( .ظعمام ظةبذهةنعفة (اهلل تةظاال ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!)
هةمماددعن ظعبراهعمنعث مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ« :بعر
ظادةمنعث ظىستعدة بعر نةححة جازا يئغعلعص قالغان ،ظةمما ظذ جازاالرنعث
بعرع ظذنعثغا ظألىم جازاسع بئرعش بولسا ،ظذ ظادةمضة باشقا جازاالرنع
ظعجرا قعلعص ظولتذرماستعن صةقةت ظألىم جازاسعنع ظعجرا قعلعمعز .ظةضةر بعر
كعشعنعث ظىستعدة بعر نةححة جازا يئغعلعص قالغان ،ظاندعن ظذ كعشع ظادةم
ظألتىرؤاتقان بولسا((( ،ظذ كعشعضة صةقةت (ظادةم ظألتىرضةنلعكنعث جازاسع
بولغان) ظألىم جازاسع بئرعلعدذ .حىنكع ،ظألىم ظذ جازاالرنعث هةممعسعنع ظأز
ظعحعضة ظالعدذ» .ظعمام ظةبذهةنعفة (اهلل تةظاال ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!)
نعث دئضةن بذ سأزعنع ظعمام مذهةممةد <ظةلظاسار> دئضةن ظةسعرعدة رعؤايةت
قعلدع ؤة مذنداق دئدع« :مانا بذنعث هةممعسع ظعمام ظةبذهةنعفةنعث سأزعدذر.
ظةمما بعزنعث سأزىمعز بولسا مذنداقتذر :ظةضةر ظذ ظادةمنعث ظىستعدة
يعغعلعص قالغان جازاالرنعث ظعحعدة بوهتان حاصلعغانلعقنعث جازاسع بولسا،
((( يةنع ظةضةر زعناخذرنع حالما ـ كئسةك قعلعش بعلةن بعرضة قامحعالش صةرز بولسا ظعدع ،ظةلؤةتتة ظذنع بايان قعلعش الزعم ظعدع.
ظذنع بايان قعلعدعغان يةردة ظذنع بايان قعلماي جعم تذرغانلعق ظعصصةتلعك هالعتعدة تذرذص زعنا قعلغان ظادةمنعث صةقةت حالما ـ كئسةك
قعلعنعدعغانلعقعنع بايان قعلغانلعق هئسابلعنعدذ .ت.
((( يةنع ظذنداق ظعكةن ،ظةضةر ظعصصةتلعك هالعتعدة تذرذص زعنا قعلغان ظادةمضة هةم حالما ـ كئسةك جازاسع ،هةم قامحا جازاسع
بئرعلعدذ ،دةص صةرز قعلساق ،حالما ـ كئسةك جازاسع قامحا جازاسعنع ظأز ظعحعضة ظالغان بولغاحقا ،ظذنعثغا قامحا جازاسع ظعجرا
قعلعنمايال صةقةت حالما ـ كئسةك جازاسع ظعجرا قعلعنعدذ ،دئمةكحعدذر .ت.
((( مةسعلةن :ظعصصةتلعك هالعتعدة ظةمةس بعر ظادةم هاراق ظعحكةن ،زعنا قعلغان ؤة كئيعن ظادةم ظألتىرؤاتقان بولسا ،ظذنعث ظىستىدة
هاراقنعث جازاسع ،زعنا قعلغانلعقنعث جازاسع ؤة ظادةم ظألتىرؤاتقانلعقنعث جازاسع بولذص ظىح جازا يعغعلعص قالدع .بذ هالدا ظذ ظادةمضة
ظادةم ظألتىرؤاتقانلعقنعث جازاسع بولغان ظألىم جازاسع بئرعلسة بولعدذ .ت.
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ظذ ظادةم دةسلةص بوهتان حاصلعغانلعقنعث جازاسع ظىحىن قامحعلعنعدذ ،ظاندعن
ظألتىرىلعدذ .حىنكع ،بوهتان حاصلعغانلعقنعث جازاسع بولسا ،بةندعلةرنعث
هةق ـ هوقذقلعرعغا ظاالقعدار ظعشالرنعث جازاسعدذر .ظألىم جازاسع ظعجرا
قعلعنسا باشقعلعرع ظعجرا قعلعنمعسعمذ بولعدعغان جازاالر بولسا ،صةقةت اهلل
(((
تاظاالنعث هةق ـ هوقذقعغا ظاالقعدار ظعشالرنعث جازالعرعدذر».
بعر يعل صاالشنعث جعنايةتحعضة بئرعلعدعغان ظةسلع جازانعث
تىرعدعن ظةمةس صةقةت ظةدةصلةش يىزعسعدعن بئرعلعدعغان
جازادعن ظعكةنلعكعنعث بايانع

بذنعث دةلعل ـ صاكعتع بولسا ،تأؤةندعكع ظةسةردذر .زأهرعي ظعبنع
مذسةييةبنعث مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ« :ظأمةر (اهلل تاظاال
ظذنعثدعن رازع بولسذن!) رةبعظة ظعبنع ظذمةيية ظعبنع خةلةصنع ،ظذنعث هاراق
ظعحكةن سةؤةبع بعلةن خةيبةرضة صالعغان ظعدع .شذنعث بعلةن رةبعظة ظعبنع
ظذمةيية هعرةقلعنعث قئشعغا قئحعص كئتعص خعرعستعيان بولذص كةتتع( .ظذنع
بعلضةن) ظأمةر« :مةن بذنعثدعن كئيعن هئحبعر مذسذلماننع صالعمايمةن»
(((
دئضةن».
مانا بذنعثدعن بعر يعل صاالشنعث جعنايةتحعضة بئرعلعدعغان ظةسلع
جازانعث تىرعدعن ظةمةس صةقةت ظةدةصلةش يىزعسعدعن بئرعلعدعغان جازادعن
ظعكةنلعكعنع بعلعؤاالاليمعز .بعر يعل صاالشنعث جعنايةتحعضة صةقةت ظةدةصلةش
يىزعسعدعن بئرعلعدعغان جازادعن ظعكةنلعكعنع بعلدىرعدعغان ظعككع صاكعت
باردذر:
 1ـ بعز يذقعرعدا بايان قعلعص ظأتكةن ظأمةرنعث سأزعدذر .حىنكع ،هئحبعر
ظادةمنعث جازانع ظأزضةرتعشكة هوقذقع يوق( .ظأمةرنعث« :مةن بذنعثدعن
كئيعن هئحبعر مذسذلماننع صالعمايمةن» دةص ظذ جازانع ظأزضةرتكةنلعكع
ظذنعث جعنايةتحعضة بئرعلعدعغان ظةسلع جازانعث تىرعدعن ظةمةس صةقةت
ظةدةصلةش يىزعسعدعن بئرعلعدعغان جازادعن ظعكةنلعكعنع بعلدىرعدذ).
((( «ظعظالظذسسىنةن» 11 ،ـ توم 596 ،ـ بةت.
((( بذ ظةسةرنع ظابدذرراززاق رعؤايةت قعلدع.
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 2ـ ظعمام بذخارع رعؤايةت قعلغان ظةبذهىرةيرعنعث« :صةيغةمبةر
ظةلةيهعسساالم زعنا قعلغان ،ظةمما ظعصصةتلعك هالعتعدة ظةمةس ظادةمضة ،ظذنع
بعر يعل صاالشقا ؤة جازانع ظعجرا قعلعشقا هأكىم حعقارغان» دئضةن سأزعدذر.
مانا بذ بعر يعل صاالشنعث جعنايةتحعضة بئرعلعدعغان ظةسلع جازانعث تىرعدعن
ظةمةسلعكعنعث دةلعلعدذر .حىنكع ،صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم مةزكذر هةدعستة
بعر يعل صاالشنع بايان قعلعص بولغاندعن كئيعن جازانع ظعجرا قعلعشنع بايان
قعلغان .ظةضةر ظذالر ظايرعم ـ ظايرعم ظعككع جازا بولمعسا ظعدع ،صةيغةمبةر
ظةلةيهعسساالم ظذ ظعككعسعنع ظايرعم ـ ظايرعم بايان قعلمايتتع .بذ مذسذلماننعث
باشلعقعنعث كأز قارعشعغا تاصشذرلعدعغان جازادذر .ظةضةر مذسذلماننعث
باشلعقع صاالش جازاسعنع ظعجرا قعلعشنع صايدعلعق ،دةص قارعسا ،ظذنع ظعجرا
قعلعدذ .ظةضةر ظذنع ظعجرا قعلعشنع صايدعلعق ،دةص قارعمعسا ،ظذنع ظعجرا
قعلمايدذ.
بعر يعل صاالشنعث جعنايةتحعضة بئرعلعدعغان ظةسلع جازانعث تىرعدعن
ظةمةسلعكعنع يةنة <فةتهذلبارعدا> رعؤايةت قعلعنغان بذ ظةسةرمذ كأرسعتعص
بئرعدذ .ظةبذداؤذد ؤة نةساظعي ،سةظعد ظعبنع ظةلمذسةييةبتعن ظعبنع ظابباسنعث
مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ« :بعر كعشع ظأزعنعث بعر ظايال بعلةن
زعنا قعلغانلعقعنع ظعقرار قعلدع .صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم ظذ كعشعنع 100
قامحا ظذردع .ظاندعن صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم ظذ ظايالدعن (ظذنعث زعنا
قعلغانلعقع ياكع قعلمعغانلعقعنع) سورعغاندا ،ظايال ظذ كعشعنعث يالغان
ظئيتقانلعقعنع ،دئدع .شذنعث بعلةن صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم ظذ كعشعنع (ظذ
ظايالغا) بوهتان حاصلعغانلعقع ظىحىن  80قامحا ظذرغان (((.ظةضةر بعر يعل
صاالش جعنايةتحعضة بئرعلدعغان ظةسلع جازانعث تىرعدعن بولسا ،صةيغةمبةر
ظةلةيهعسساالم ظةلؤةتتة ظذنع صااليتتع .صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم بذنع ظعجرا
قعلماي تاشالص قويمايتتع .شذنعثدةك يةنة ظعبنع ظأمةر (اهلل تاظاال ظذنعثدعن
رازع بولسذن!) زعنا قعلغان حأرعسعضة زعنانعث جازاسعنع ظعجرا قعلغان ،ظةمما
ظذنع بعر يعل صالعمعغان .ظةضةر صاالش جازانعث تىرعدعن بولسا ظعدع ،ظعبنع
ظأمةر (اهلل تاظاال ظذنعثدعن رازع بولسذن!) ظذنع هةرضعز تاشالص قويمايتتع.
زعناخورنع بعر يعل صاالشقا بذيرذص كةلضةن هةدعسلةر ظةر ،ظايال ،ظةر قول ؤة
((( بذ هةدعس هةققعدة ظةبذداؤذد بعر نةرسة دئمعدع .بذنع هاكعم توغرذلذق دةرعجعسعضة يةتكةن هةدعستذر ،دئدع .ظةمما نةساظعي
بذ هةدعسنعث تذقذلما هةدعس ظعكةنلعكعنع ،دئدع.
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حأرعلةرنعث ظارعسعنع ظايرعمعدع .يةنع زعنا قعلغان صاالنع بعر يعل صالعنعدذ،
صاالنع بعر يعل صاالنمايدذ ،دةص بعر ظادةم بعلةن يةنة بعر ظادةمنعث ظارعسعنع
صةرقلةندىرمعدع .ظةضةر زعنا قعلغان ظايالالر بعر يعل صاالنمعسا ،زعنا قعلغان
((( (((
ظةرلةرمذ صاالنمايدذ .
بوهتان حاصلعغان ظادةمضة بئرعلعدعغان جازانعث بايانع
<بوهتان حاصالش> ئظذقذمع ،هةقعقعتع ؤة هأكمع

<بوهتان حاصالش> دئضةن سأزدعن بعر ظادةمنع ظةيعبلةش ؤة تعلالش
يىزعسعدعن ظذنعثغا زعنا قعلغانلعقنع حاصالش مةقسةت قعلعنعدذ .ظةضةر بعر
ظادةمنع زعنا قعلدع ،دةص بوهتان حاصلعغان كعشع ،بذ سأزنع هئحكعم ظاثالص
قالمايدعغان خالعي ظورذندا دئسعمذ ظذ كعشع ظذ ظادةمضة بوهتان حاصلعغان
هئسابلعنعدذ .بوهتان حاصالش بارلعق ظالعمالرنعث بعرلعككة كةلضةن قارعشع
بويعحة :حوث ضذناهالرنعث قاتارعدعندذر .حىنكع ،ظةبذهىرةيرة مذنداق دئدع:
صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم« :سعلةر هاالك قعلغذحع يةتتة خعل ضذناهالردعن
ساقلعنعثالر» دئدع .ساهابعالر« :ظع اهلل نعث صةيغةمبعرع! ظذالر قايسعالر؟«
دئدع .صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم« :ظذالر اهلل غا شئرعك كةلتىرىش ،سئهعرضةرلعك
قعلعش ،اهلل تاظاال ظألتىرىشنع حةكلعضةن جانالرنع بعضذناه ظألتىرىؤئتعش،
جازانعنع يئيعش ،يئتعمالرنعث مال ـ مىلكعنع يةؤعلعش ،جعهاد مةيدانعدعن
(((
قئحعش ،صاك ،ظعصصةتلعك ؤة تةقؤادار ظايالالرغا بوهتان حاصالشتذر» دئدع.
ظالعمالر بعردةك« :صاك ظعصصةتلعك ؤة تةقؤادار ظايالالرغا بوهتان حاصالشنعث
هأكمع قانداق بولسا ،صاك ظعصصةتلعك تةقؤادار ظةرلةرضة بوهتان حاصالشنعث
هأكمعمذ شذنداق بولعدذ» دئدع.
اهلل تاظاال بوهتان حاصلعغان ظادةمضة بئرعلعدعغان جازانع بايان قعلعص
مذنداق دئدع» :ظعصصةتلعك ظايالالرنع زعنا بعلةن قارعلعغان( ،بذنعث راستلعقعغا
ظادعل) تأت ضذؤاهحعنع كةلتىرةلمعضةن كعشعلةرنع  80دةررة ظذرذثالر (يةنع
((( مانا بذ بعر يعل صاالش هأكىمعنعث جعنايةتحعضة صةقةت ظةدةصلةش يىزعسعدعن بئرعلعدعغان جازادعن ظعكةنلعكعنع بعلدىرعدذ .ت.
((( «ظعظالظذسسىنةن» 11 ،ـ توم 605 ،ـ بةت.
((( ظعمام بذخارع رعؤايعتع.
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بعراؤغا زعنا بعلةن تأهمةت حاصلعغان هةر بعر ظادةمنع قامحا ؤة شذنعثغا
ظوخشاش نةرسعلةر بعلةن  80نع ظذرذثالر ،حىنكع ظذالر ظةفعفة ظايالالرغا
يالغاندعن تأهمةت حاصلعغان ؤة كعشعلةرنعث ظابرويعنع تأككةن ظادةملةردذر)،
ظذالرنعث ضذؤاهلعقعنع (ظذالر يالغانحعلعق ؤة تأهمةت حاصالش مةيدانعدا حعث
تذرعدعغانال بولسا) هةرضعز قوبذل قعلماثالر ،ظذالر صاسعقالردذر (يةنع ظذالر
بوهتان حاصالشتعن ظعبارةت حوث ضذناهنع ظعشلعضةنلعكلعرع ظىحىن ،اهلل
نعث ظعتاظعتعدعن حعققذحعالردذر) .كئيعن تةؤبة قعلغان ؤة (ظةمةللعرعنع)
تىزةتكةنلةر (يةنع ظةفعفة ظايالالرغا قايتا تأهمةت حاصلعمعغانالر) بذنعثدعن
مذستةسنا (ظذالرنع كةحىرىثالر ،ضذؤاهلعقعنع قوبذل قعلعثالر) ،حىنكع اهلل
مةغصعرةت قعلغذحعدذر (يةنع بةندة تةؤبة قعلعص ظأزعنع تىزةتسة ،ظذنع اهلل
مةغصعرةت قعلعدذ) ،تولعمذ مئهرعباندذر(((« اهلل تاظاال مةيلع ظايال بولسذن،
مةيلع ظةر بولسذن ،كعشعلةرضة بوهتان حاصاليدعغانالرغا قاتتعق ظازاب
بئرعلعدعغانلعقعنع بايان قعلعص مذنداق دئدع» :يامان ظعشتعن بعخةؤةر
ظعصصةتلعك مأمعن ظايالالرغا قارا حاصاليدعغانالر دذنيا ؤة ظاخعرةتتة حوقذم
لةنةتكة ظذحرايدذ (يةنع اهلل نعث رةهمعتعدعن يعراق قعلعنعدذ) ،ظذالر قاتتعق
ظازابقا دذحار بولعدذ .شذ كىندة (يةنع قعيامةت كىنعدة) ظذالرنعث تعللعرع،
قوللعرع ؤة صذتلعرع ظذالرنعث قعلمعشلعرعدعن ظذالرنعث زعيعنعغا ضذؤاهلعق
بئرعدذ .شذ كىندة اهلل ظذالرغا تولذق تئضعشلعك جازاسعنع بئرعدذ ،ظذالر اهلل
نعث ظاشكارا هةق ظعكةنلعكعنع بعلعدذ(((«
مةيلع مةخصعي بولسذن ،مةيلع ظاشكارا بولسذن ،مأمعنلةرنعث ظانعسع
ظاظعشة (اهلل تاظاال ظذنعثدعن رازع بولسذن!) ضة بوهتان حاصالش كذصذرلذق
هئسابلعنعدعغانلعقع هةممعمعزضة مةلذمدذر .حىنكع ،اهلل تاظاال ظاظعشة
(اهلل تاظاال ظذنعثدعن رازع بولسذن!) نعث هةققعدة ،ظذنعث مذناصعقالرنعث
حاصلعغان بوهتانلعرعدعن صاك ظعكةنلعكعضة ضذؤاهلعق بئرعدعغان ؤة تاكع
قعيامةت كىنعضة قةدةر ظوقذلذص تذرعلعدعغان تأؤةندعكع ظايةتنع حىشىردع:
»شىبهعسعزكع ،سعلةردعن بعر ضورذه ظادةم (ظاظعشةضة) بوهتان حاصلعدع.
بذ سعلةر ظىحىن يامان ظةمةستذر( ،سةؤر قعلغانلعقعثالر بعلةن ساؤابقا
ظئرعشعدعغانلعقعثالر ظىحىن ؤة ظاظعشة ،سةفؤانالرنعث صاكلعقع ظاشكارا
((( سىرة نذر  4ــــ  5ـ ظايةتلةر.
((( سىرة نذر  23ــــ  25ـ ظايةتكعحة.
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بولعدعغانلعقع ظىحىن) بةلكع ياخشعدذر ،بوهتان حاصلعغذحعالردعن كعمنعث
قانحعلعك ضذناهع بولسا ،ظذنعثغا شذنحعلعك جازا بئرعلعدذ ،بوهتاننعث حوث
قعسمعنع تارقاتقان ظادةم (يةنع ظابدذلال ظعبن ظىبةي) قاتتعق ظازابقا دذحار
بولعدذ .بوهتاننع ظاثلعغان حاغلعرعثالردا ظةر  -ظايال مأمعنلةر نئمعشقا
ظأزلعرعنع ياخشع دةص قاراص ،بذ ظئنعق بوهتان دئمعدع؟ .ظذالر نئمعشقا تأت
نةصةر ضذؤاهحعنع كةلتىرمعدع؟ ضذؤاهحعالرنع كةلتىرةلمعضةن ظعكةن ،ظذالر اهلل
نعث نةزعرعدة يالغانحع هئسابلعنعدذ(((«
شذنعثدةك يةنة مةريةم ظةلةيهعسساالمغا بوهتان حاصالشمذ كذصذرلذق
هئسابلعنعدذ .حىنكع ،نذرغذنلعغان ظايةتلةر مةريةم ظةلةيهعسساالمنعث صاكعز
ؤة ظعصصةتلعك ظعكةنلعكعنع بايان قعلعص كةلدع .تأؤةندعكع ظايةتلةر ظذ
ظايةتلةرنعث قاتارعدعندذر» :صةرعشتعلةر ظئيتتع« :ظع مةريةم! اهلل هةقعقةتةن
سئنع (صىتىن ظايالالر ظعحعدعن تاللعدع ،سئنع صاك قعلدع ،سئنع صىتىن جاهان
ظاياللعرعدعن ظارتذق قعلدع(((« »هةمدة ظعمراننعث قعزع مةريةمنع معسال
قعلعص كأرسةتتع ،ظذ نذمذسعنع ساقلعدع ،ظذنعثغا بعزنعث تةرعصعمعزدعن
بولغان روهنع صىؤلعدذق (دةم ظذنعث ظعحعضة كعرعص ،ظعساغا هامعلدار
بولدع) ،ظذ صةرؤةردعضارعنعث سأزلعرعنع ؤة (نازعل قعلغان) كعتابلعرعنع
تةستعق قعلدع ؤة اللةغا ظعتاظةت قعلغذحعالردعن بولدع(((«
تأهمةت حاصلعغان ظادةمضة بئرعلعدعغان جازانعث معقدارع
اهلل تاظاال بوهتان حاصلعغان ظادةمضة بئرعلعدعغان جازانعث ،ظذ ظادةمنعث
ضذؤاهلعقعنع قوبذل قعلماسلعق بعلةن بعرضة ظذنع  80قامحا ظذرذش
ظعكةنلعكعنع بايان قعلعص مذنداق دئدع» :ظعصصةتلعك ظايالالرنع زعنا بعلةن
قارعلعغان( ،بذنعث راستلعقعغا ظادعل) تأت ضذؤاهحعنع كةلتىرةلمعضةن
كعشعلةرنع  80دةررة ظذرذثالر (يةنع بعراؤغا زعنا بعلةن تأهمةت حاصلعغان
هةر بعر ظادةمنع قامحا ؤة شذنعثغا ظوخشاش نةرسعلةر بعلةن  80نع
ظذرذثالر ،حىنكع ظذالر ظةفعفة ظايالالرغا يالغاندعن تأهمةت حاصلعغان ؤة
((( سىرة نذر  11ــــ  13ـ ظايةتكعحة
((( سىرة ظالع ظعمران  42ـ ظايةت.
((( سىرة تةهرعم  12ـ ظايةت.
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كعشعلةرنعث ظابرويعنع تأككةن ظادةملةردذر) ،ظذالرنعث ضذؤاهلعقعنع (ظذالر
يالغانحعلعق ؤة تأهمةت حاصالش مةيدانعدا حعث تذرعدعغانال بولسا) هةرضعز
قوبذل قعلماثالر(((« مةيلع تأهمةت حاصالشتا بولسذن ،مةيلع باشقا ظعشالردا
بولسذن ،تأهمةت حاصلعغانالرنعث ضذؤاهلعقعنعث قوبذل قعلعنماسلعقع ظذالرغا
بئرعلضةن  80قامحا ماددعي جازانعث بعر قعسمع بولغان مةنعؤعي جازادذر.
ظذالرغا بئرعلضةن مةنعؤعي جازا بولسا ،ظذالرنعث ضذؤاهلعقعنعث قوبذل
قعلعنماسلعقعدذر .ظايةتنعث ظاخعرعدعكع اهلل تاظاالنعث» :ظذالر صاسعقالردذر
(يةنع ظذالر بوهتان حاصالشتعن ظعبارةت حوث ضذناهنع ظعشلعضةنلعكلعرع
ظىحىن ،اهلل نعث ظعتاظعتعدعن حعققذحعالردذر)«(((() دئضةن سأزع ظذالرنعث اهلل
تاظاالنعث ظالدعدعكع هالعنعث قانحعلعك دةرعجعدة يامان ظعكةنلعكعنع بايان
قعلعدذ .يةنع ظذالر اهلل تاظاالنعث ظعتاظعتعدعن حعقعص كةتكىحعلةردذر ؤة اهلل
تاظاالنعث بةلضعلعمعلعرعدعن هالقعص كةتكىحعلةردذر.
اهلل تاظاالنعث» :ظذالر صاسعقالردذر (يةنع ظذالر بوهتان حاصالشتعن ظعبارةت حوث
ضذناهنع ظعشلعضةنلعكلعرع ظىحىن ،اهلل نعث ظعتاظعتعدعن حعققذحعالردذر)(((«
دئضةن ظايعتعدعكع »ظذالر« دئضةن سأزع ظذالرنعث بةك يامان ؤة بذزغذنحع
ظادةملةر ظعكةنلعكعنع كأرسعتعص بئرعدذ .يةنع ظذالر صاسعقلعق قعلغذحع ،اهلل
تاظاالنعث ظعتاظعتعدعن حعقعص كةتكىحع ؤة اهلل تاظاالنعث بةلضعلعمعلعرعدعن
هالقعص كةتكىحع ،دةص هأكىم قعلعنغان ظادةملةردذر< .صاسعق> دئضةن
ظعسعمغا باشقعالر ظةمةس صةقةت ظذالرال هةقلعق بولغاندذر.
اهلل تاظاال بذ سأزعدعن كئيعن تأهمةت حاصالص ضذناه ظأتكىزىص سالغانالرغا
تةؤبعنعث ظعشكعنع ظاحتع .بذ اهلل تاظاالنعث ضذناهكارالرنع تةربعيلةش ظىحىن
قوللعنعدعغان بعر ظذسلذبع بولذص اهلل تاظاال ظذ ظذسلذب بعلةن دةسلةص
ضذناهكارالرنع ظةدةبلةيدذ ،كئيعن ظذالرنع ظأزعنعث رةهمةت ؤة مةغصعرةت
مةيدانعدعكع ياخشع بةندعلعرعنعث كارؤعنعنعث ظعحعضة قئتعش ظىحىن
ظذالرنعث قوللعرعدعن تذتعدذ .اهلل تاظاال ظذالرغا تةؤبعنعث ظعشكعنع ظئحعص
مذنداق دئدع:
»كئيعن تةؤبة قعلغان ؤة (ظةمةللعرعنع) تىزةتكةنلةر (يةنع ظةفعفة ظايالالرغا
((( سىرة نذر  4ـ ظايةتنعث بعر قعسمع.
((( سىرة نذر  4ـ ظايةتنعث بعر قعسمع.
((( سىرة نذر  4ـ ظايةتنعث بعر قعسمع.
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قايتا تأهمةت حاصلعمعغانالر) بذنعثدعن مذستةسنا (ظذالرنع كةحىرىثالر،
ضذؤاهلعقعنع قوبذل قعلعثالر)(((«يةنع مةزكذر يامان ضذناهنع ظأتكىزىص
بولغاندعن ؤة جةمظعيةتكة بذزذقحعلعق ظئلعص حعقعص بولغاندعن كئيعن ظأزعنعث
تأهمةت حاصلعغانلعقعنع ظاشكارعالش ،بذنعث جازاسعنع تارتعشقا بويسذنذش
ؤة ظىستعدعن تأهمةت حاصالص سالغان ظادةم بعلةن رازعلعشعش ظارقعلعق
تةؤبة قعلغان ؤة خاتالعقعنع تىزةتكةن كعشعلةر يذقعرعدعكع هأكىملةردعن
مذستةسنادذر» .حىنكع اهلل مةغصعرةت قعلغذحعدذر (يةنع بةندة تةؤبة قعلعص
ظأزعنع تىزةتسة ،ظذنع اهلل مةغصعرةت قعلعدذ) ،تولعمذ مئهرعباندذر(((«
ظعمامالر تأهمةت حاصالص كئيعن تةؤبة قعلغان ظادةم تةقؤادار ؤة ضذؤاهلعقع قوبذل
قعلعنعدعغان ظادةم هئسابلعنامدذ ،ياكع هئسابالنمامدذ؟ دئضةن مةسعلعدة
ظعختعالص قعلعشعص قالدع.
بعر قعسعم ظعمامالر« :تأهمةت حاصالش كذصذرلذقتعنمذ ظئغعر جعنايةت ظةمةس.
ظةضةر كاصعر تةؤبة قعلسا ؤة ظأزعنع تىزةتسة ،اهلل تاظاال ظذنعث ضذؤاهلعقعنع
قوبذل قعلعدذ .اهلل تاظاال تةؤبة قعلغان كاصعرنعث ضذؤاهلعقعنع قوبذل قعلغان
يةردة ،تأهمةت حاصالص تةؤبة قعلغان ظادةمنعث ضذؤاهلعقعنع ظةلؤةتتة قوبذل
قعلعدذ» دئدع .ظةمما ظعمام ظةبذهةنعفة (اهلل تةظاال ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!):
«ظذالر تةؤبة قعلغان تةقدعردة ظذالردعن صاسعق دئضةن نام ظأحىرىلىص كئتعدذ،
ظةمما ظذالرنعث ضذؤاهلعقع قوبذل قعلعنمايدذ» دئدع.
باشقا ظعمامالر بعلةن ظعمام ظةبذهةنعفةنعث ظارعسعدعكع ظعختعالصنعث سةؤةبع،
اهلل تاظاالنعث» :بذنعثدعن مذستةسنا« دئضةن ظايعتعدعكع »بذنعثدعن«
دئضةن سأزعدعن نئمعنعث مةقسةت قعلعنعدعغانلعقعدعن كئلعص حعققاندذر.
اهلل تاظاال ظعصصةتلعك ظايالالرغا تأهمةت حاصلعغان ظادةملةرضة بئرعلعدعغان
جازانع بايان قعلعص بولذص» :ظذالرنعث ضذؤاهلعقعنع (ظذالر يالغانحعلعق ؤة
تأهمةت حاصالش مةيدانعدا حعث تذرعدعغانال بولسا) هةرضعز قوبذل قعلماثالر،
ظذالر صاسعقالردذر« دئدع ،ظاندعن »كئيعن تةؤبة قعلغان ؤة (ظةمةللعرعنع)
تىزةتكةنلةر (يةنع ظةفعفة ظايالالرغا قايتا تأهمةت حاصلعمعغانالر) بذنعثدعن
مذستةسنا« دئدع .تأهمةت حاصلعغان ظادةملةر ظةضةر تةؤبة قعلسا ،ظذالرنعث
ضذؤاهلعقع قوبذل قعلعنعدذ ،دئضةن ظعمامالر« :اهلل تاظاالنعث» :ظذنعثدعن«
((( سىرة نذر  5ـ ظايةتنعث بعر قعسمع.
((( سىرة نذر  5ـ ظايةتنعث بعر قعسمع.
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دئضةن سأزعدعن ظذالرنعث ضذؤاهلعقعنعث قوبذل قعلعنماسلعقع ؤة صاسعقلعقع
مةقسةت قعلعنعدذ ،يةنع تةؤبة قعلغانالر بذنعثدعن مذستةسنا بولغانلعقع
ظىحىن ظذالرنعث ضذؤاهلعقع قوبذل قعلعنعدذ ؤة ظذالر صاسعق ظةمةس دئضةنلعك
بولعدذ» دةيدذ .ظةمما ظعمام ظةبذهةنعفة (اهلل تةظاال ظذنعثغا رةهمةت
قعلسذن!)« :اهلل تاظاالنعث» :بذنعثدعن« دئضةن سأزعدعن اهلل تاظاالنعث:
»ظذالر صاسعقالردذر« دئضةن ظةث ظاخعرقع جىملة سأزع كأزدة تذتذلعدذ،
ظذالرنعث ضذؤاهلعقعنعث قوبذل قعلعنماسلعقع ظأز صئتع قئلعص قالعدذ .شذثا
تأهمةت حاصالص تةؤبة قعلغان ظادةمدعن صاسعق دئضةن نام ظأحىرىلىص كئتعدذ،
ظةمما ضذؤاهلعقع قوبذل قعلعنمايدذ» دةيدذ.
بعر ظادةمنعث تأهمةت حاصلعغانلعقعنعث ظعسصاتلعنعشعنعث بايانع
بعر ظادةمنعث تأهمةت حاصلعغانلعقع ظعككع ظةرنعث ضذؤاهلعقع بعلةن
ظعسصاتلعنعدذ ؤة ظذنعثغا تأهمةت حاصلعغانلعقنعث جازاسع بئرعلعدذ .بذنعثدا
ظايال كعشعنعث ضذؤاهلعقع قوبذل قعلعنمايدذ .حىنكع ،تأهمةت حاصلعغان
ظادةمضة بئرعلعدعغان جازامذ جازاالرنعث قاتارعدعن هئسابلعنعدذ .بعر ظادةمنعث
تأهمةت حاصلعغانلعقع ،بعر كعشعنعث بذنعثغا ضذؤاهحع بولغانلعقعغا بعر
ظادةمنعث ضذؤاهحع بولذشع ،ياكع قازعنعث بذ هةقتة يةنة بعر قازعغا خةت
يئزعشع ظارقعلعق ظعسصاتالنمايدذ.
بعر ظادةمنعث تأهمةت حاصلعغانلعقع ،ظذنعث ظأزعنعث شذنداق
قعلغانلعقعنع بعر قئتعم ظعقرار قعلعشع بعلةنمذ ظعسصاتلعنعدذ .ظذنعثدعن
قةسةم قعلعص بئرعش تةلةص قعلعنمايدذ .حىنكع ظوغرعلعق قعلعشتعن باشقا
جازاغا ظاالقعدار ظعشالر ظىستعدة ظعقرار قعلغان ظادةمدعن قةسةم قعلعص بئرعش
تةلةص قعلعنمايدذ .ظةمما ظوغرعلعق ظعشعدا مال ـ مىلىكنعث سةؤةبعدعن قةسةم
قعلعص بئرعش تةلةص قعلعنعدذ .ظةضةر ظوغرعلعق قعلدع ،دةص قارالغان ظادةم
قةسةم قعلعص بئرعشتعن باش تارتسا ،ظوغرعلعق قعلدع ،دةص قارالغان مالنع
تألةص بئرعدذ ،ظةمما قولع كئسعلمةيدذ.
بعر ظادةمنعث تأهمةت حاصلعغانلعقع هةققعدة ضذؤاهلعق بئرعدعغان ظعككع
ضذؤاهحع (ظذ ظادةمنعث تأهمةت حاصلعغان ؤاقعتنعث) قايسع ؤاقعت ظعكةنلعكع
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هةققعدة ظعختعالص قعلعشعص قالسا ،ظذالرنعث بةرضةن ضذؤاهلعقع ظعمام
ظةبذهةنعفة (اهلل تةظاال ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!) نعث كأز قارعشعدا ،خذددع
مال ـ مىلىككة ظاالقعدار مذظامعلعدة ياكع ظايالنع قاحان تاالق قعلعؤاتلعق،
ياكع قذلنع قاحان ظازات قعلعؤاتقانلعق هةققعدة بةرضةن ضذؤاهلعققا ظوخشاش
ظئتعبارغا ظئلعنعدذ .مةزكذر ظعشالردا بةرضةن ضذؤاهلعقالر ،ظةضةر ظذالردا ظعختعالص
كأرىلسعمذ ظئتعبارغا ظئلعناتتع .شذنعثغا ظوخشاش بعر ظادةمنعث تأهمةت
حاصلعغانلعقع هةققعدة بئرعلضةن ضذؤاهلعقمذ ظئتعبارغا ظئلعنعدذ .ظةمما ظعمام
ظةبذيىسىف بعلةن ظعمام مذهةممةد(« :ظةضةر ضذؤاهحعالر ظذ ظادةمنعث قاحان
تأهمةت حاصلعغانلعقع هةققعدة ظعختعالص قعلعشعص قالسا) ،تأهمةت حاصلعدع،
دةص قارالغان ظادةمضة جازا بئرعلمةيدذ» دئدع.
ظةضةر ظعككع ضذؤاهحعنعث بعرع ضذؤاهلعقنع« :ظذ ظادةم تأهمةت حاصلعدع»
دةص بةرضةن ،يةنة بعرع« :ظذ ظادةم ظأزعنعث تأهمةت حاصلعغانلعقعنع ظعقرار
قعلدع» دةص بةرضةن بولسا ،بذ هالدا ظعستعهسانغا ظاساسةن ظذ ظادةمضة جازا
بئرعلمةيدذ .بذ هةنةفعي مةزهةصعدعكع ظعمامالرنعث بعردةك قارعشعدذر.
ظةضةر ظعككع ضذؤاهحعنعث بعرع ضذؤاهلعقنع« :ظذ ظادةم (تأهمةت
حاصلعغان كعشعضة) :ظع بذزذق خوتذننعث بالعسع! دئدع» دةص بةرضةن ،يةنة
بعرع« :ظذ ظادةم (ظذ كعشعضة) :سةن داداثنعث بالعسع ظةمةس ،دئدع» دةص
بةرضةن بولسا ،بذ هالدعمذ ظذالرنعث بةرضةن ضذؤاهلعقع ظئتعبارغا ظئلعنمايدذ.
تأهمةت حاصالنغان ظادةمدة تئصعلعش الزعم بولغان شةرتلةر
بعر كعشعضة تأهمةت حاصلعغان ظادةمضة ،تأهمةت حاصلعغانلعقنعث
جازاسعنعث ظعجرا قعلعنعشع ظىحىن ظذ كعشعنعث مذسذلمان ،هأر ،باالغةتكة
يةتكةن ،ظةقلع ـ هذشع جايعدا ؤة زعنا قعلمعغان ظعصصةتلعك بولذشع شةرتتذر.
شذنعث ظىحىن باالغةتكة يةتمعضةن كعحعك بالعغا ،ياكع ظةقلع ـ هذشع جايعدا
ظةمةس ساراثغا تأهمةت حاصلعغان ظادةمضة جازا ظعجرا قعلعنمايدذ .حىنكع،
ظذ ظعككعسع دعننعث بةلضعلعمعلعرعنع قعلعشقا بذيرذلمعغاندذر .شذنعثدةك
يةنة تأهمةت حاصالنغان تةرةص تأهمةت حاصلعغان ظادةمنعث بالعسع ياكع
نةؤرعسع ،ياكع تعلع تذتذلذص قالغان ضاحا ظادةم بولماسلعقع شةرتتذر .حىنكع،
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بعر ظادةمضة تأهمةت جازاسعنعث ظعجرا قعلعنعشع ظىحىن ،تأهمةت حاصالنغان
كعشعنعث دةؤا قعلعشع الزعم .تعلع تذتذلذص قالغان ضاحا ظادةمنعث قعلغان
ظعشارةتلعرعدة تأهمةت حاصلعغان ظادةمضة جازانعث ظعجرا قعلعنعشعنع توسذص
قالعدعغان ظئهتعماللعق بولذشع مذمكعن .زعنا قعلدع ،دةص تأهمةت حاصالنغان
ظادةم ظاختا ظادةم بولماسلعقع شةرت .حىنكع ،ظاختا ظادةمنعث زعنا قعلعشع
تةسةؤؤذر قعلعنمايدذ .شذنعثدةك يةنة زعنا قعلدع ،دةص تأهمةت حاصالنغان
ظايالنعث جعنسعي ظةزاسع صىتىك بولماسلعقع شةرت.
بعر كعشعضة تأهمةت حاصلعغان ظادةمضة تأهمةت حاصلعغانلعقنعث جازاسع
ظعجرا قعلعنعدعغان ؤاقتعدا ،ظذ كعشعنعث مذسذلمان هالعتعدة بولذشع الزعم.
شذثا ظذ كعشع ظةضةر ظذ ظادةم ظذنعثغا تأهمةت حاصالص بولغاندعن كئيعن
ظعسالم دعنعدعن يئنعؤالغان بولسا ،تأهمةت حاصلعغان ظادةمضة جازا ظعجرا
قعلعنمايدذ .ظةضةر ظذ كعشع كئيعن ظعسالم دعنعغا قايتقان بولسعمذ ظذ ظادةمضة
جازا ظعجرا قعلعنمايدذ.
بعر كعشعضة تأهمةت حاصلعغان ظادةم ،ظذنعثغا تأهمةتنع قايسع تعل
بعلةن بولسا بولسذن ،ظذ كعشعنعث زعنا قعلغانلعقعنع ظئنعق ظعصادعلةص
بئرعدعغان سأز بعلةن حاصلعشع الزعم .يةنع شذنداق قعلغان ؤاقعتتا ،ظذ ظادةم
تأهمةت حاصلعغان هئسابلعنعدذ .ظةضةر بعر كعشع بعر ظادةمضة« :سةن صاالنع
ظادةمضة قارعغاندا بةك زعناخذرسةن ،ياكع سةن كعشعلةرنعث ظعحعدعكع ظةث
زعناخذرسةن» دئسة ،ظذ كعشعضة جازا بئرعلمةيدذ .حىنكع ،ظذ كعشعنعث
مةزكذر سأزعنع :سةن كعشعلةرنعث ظعحعدعكع زعنا قعلعشقا ظةث قذدرةتلعك
ظادةمسةن ،دئضةن مةناغا بذرمعالشقعمذ مذمكعندذر .بذ هالدا ظذ كعشع تأهمةت
حاصلعغان ظادةم هئسابالنمايدذ.
ظةضةر بعر كعشع بعر ظادةمضة« :سةن داداثغا تةؤة ظةمةسسةن» دئضةن
بولسا ،ظذ كعشعضة جازا بئرعلمةيدذ .بذ يالغان بعر سأزدذر .حىنكع ،ظذ
كعشعنعث< :سةن داداثغا تةؤة ظةمةسسةن> دئضةن سأزع دادعسعنعث جعنسعي
ـ مذناسعؤةت ظأتكىزمعضةنلعكعنع ظعصادعلةص بئرعدذ .دادعسعنعث جعنسعي
ـ مذناسعؤةت ظأتكىزمعضةنلعكع ظذنعث زعنا قعلمعغانلعقعنع بعلدىرعدذ.
شذنعثدةك يةنة ظةضةر ظذ كعشع ظذ ظادةمضة« :سةن ظاناثغا تةؤة ظةمةس»
دئضةن بولسعمذ يةنة ظذ كعشعضة جازا ظعجرا قعلعنمايدذ .حىنكع ،باال ظانعسعغا
نعسبةت بئرعلمةيدذ.
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ظاححعغع كئلعص قالغان بعر كعشع ،دادعسعنعث كعملعكع مةلذم بولغان
ؤة ظانعسع ظعصصةتلعك بولغان بعر ظادةمضة(« :دادعسعنعث ظعسمعنع ظئغعزعغا
ظئلعص) سةن صاالنعنعث بالعسع ظةمةسسةن» دئضةن بولسا ،ظذ كعشعضة جازا
بئرعلمةيدذ .حىنكع ،ظذ ظادةمضة« :سةن صاالنعنعث بالعسع ظةمةسسةن»
دئضةنلعك ،سئنعث ظاناث سئنع باشقا بعرسع بعلةن زعنا قعلعص تئصعصتعكةن،
دئضةنلعك بولعدذ .ظةمما ظذ كعشع ،ظةضةر ظذ ظادةمضة ظذ سأزنع ظاححعغع كئلعص
قالغاندا ظةمةس نورمال ؤاقتعدا دئضةن بولسا ،ظذ سأزدعن ظذ ظادةمنعث ظأز
دادعسعغا ظوخشعمايدعغانلعقعنع تعلغا ظئلعش ظارقعلعق ظذنعثغا كايعغانلعق
مةقسةت قعلعنعدذ .حىنكع ،بعر ظادةمنعث ظأز دادعسعغا ظوخشعمعغانلعقع
ظذنعث يىز ظابرذيعغا تةسعر يةتكىزىدعغان ظعشالرنعث بعرعدذر.
ظةضةر بعر ظادةم كعشعلةرنعث« :صاالنع كعشع صاالنع ظايال بعلةن زعنا
قعلدع» دةص دئيعشكةنلعكعنع ظاثلعغان ،ظاندعن ظذ ظادةم كعشعلةردعن
ظاثلعغان سأزنع ظذ كعشع يوق ؤاقتعدا باشقا بعرسعضة دئضةن بولسا ،بذ هالدا
ظذ ظادةمضة تأهمةتنعث جازاسع بئرعلمةيدذ .حىنكع بذ ،ظذ كعشعضة حاصالنغان
تأهمةت ظةمةس ظذ كعشعنعث غةيؤعتعنع قعلعش هئسابلعنعدذ .حىنكع تأهمةت
حاصالش ،تأهمةت حاصلعماقحع بولغان ظادةمنعث ظالدعدا تذرذص ظذنعثغا< :ظع
زعناخذر!> ياكع <ظع زعناخذر خوتذن!> دئضةندةك سأزنع دئيعش ظارقعلعق
بولعدذ.
ظةضةر بعر كعشع بعر ظادةمضة« :سةن حوث داداثنعث بالعسع ظةمةسسةن»
دئضةن بولسا ،ظذ كعشعضة جازا بئرعلمةيدذ .بذ هالدا ظذ كعشع توغرا سأزلعضةن
هئسابلعنعدذ .حىنكع ،ظذ ظادةم حوث دادعسعنعث سىيىدعن يارعتعلمعغاندذر.
ظةضةر بعر كعشع بعر ظادةمضة« :سةن ظانا تةرةصتعن بولغان ،ياكع دادا
تةرةصتعن بولغان تاغاثنعث بالعسعسةن» دئضةن بولسا ،ظذ كعشعضعمذ جازا
بئرعلمةيدذ .مةيلع ظانا تةرةصتعن بولسذن ،مةيلع دادا تةرةصتعن بولسذن ،تاغا
ظذ ظادةمنعث دادعسع هئسابلعنعدذ .ظانا تةرةصتعن بولغان تاغا هةققعدة ظعبنع
ظأمةر (اهلل تاظاال ظذنعثدعن رازع بولسذن!) صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث:
«ظانا تةرةصتعن بولغان تاغا دادعسع يوق ظادةمنعث دادعسعدذر»(((دئضةنلعكعنع
رعؤايةت قعلعدذ .صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم يةنة بعر هةدعستة« :بعر قةؤمنعث
هةمشعرعسعنعث ظوغلع ظذالردعن هئسابلعنعدذ» دئضةن.
((( بذ هةدعسنع دةيلةمعي رعؤايةت قعلدع.
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دادا تةرةصتعن بولغان تاغعنعث دادا هئسابلعنعدعغانلعقعنع اهلل تاظاالنعث
بذ ظايعتعدعن كأرىؤاالاليمعز» :يةظقذب جان ظىزىؤاتقان ؤاقتعدا سعلةر يئنعدا
بارمعدعثالر؟ شذ حاغدا يةظقذب ظوغذللعرعدعن« :مةن ظألضةندعن كئيعن سعلةر
كعمضة ظعبادةت قعلعسعلةر؟»دةص سورعدع .ظذالر« :سئنعث ظعالهعث ؤة ظاتا
 بوؤعلعرعث ظعبراهعم ،ظعسماظعل ،ظعسهاقالرنعث ظعالهع بولغان بعر اهلل غاظعبادةت قعلعمعز ،بعز ظذنعثغا ظعتاظةت قعلغذحعمعز»دئدع(((« ظعسماظعل
ظةلةيهعسساالم يةظقذب ظةلةيهعسساالمنعث دادا تةرةصتعن بولغان تاغعسعدذر(((.
ظةضةر بعر كعشع بعر ظادةمضة :ظع زعنانعث باجكعسع! ياكع ظع زعنانعث
تذخذمع! ياكع زعنادعن تىرةلضعنع! ،ياكع ظع زعنانعث ظوغلذقع! دئضةن بولسا،
ظذ كعشعضة جازا بئرعلعدذ .حىنكع مةزكذر سأزلةرنعث هةممعسع توغذلغان،
دئضةن مةنانع بئرعدذ .شذثا مةزكذر سأزلةر :ظع زعنانعث بالعسع! دئضةن
مةنادعدذر.
ظةضةر بعر كعشع بعر ظادةمضة« :ظع ظعككع زعناخذرنعث بالعسع!»
دئضةن ؤة ظذ ظادةمنعث ظاتا ـ ظانعسع ظألىص كةتكةن بولسا ،بذ هالدا ظةضةر
ظذ ظادةم ظذ كعشعضة جازا بئرعشنع تةلةص قعلسا ،ظذ كعشعضة بعر قئتعم جازا
بئرعلعدذ .ظةضةر ظذ ظادةمنعث ظاتا ـ ظانعسع هايات بولغان بولسا ،بذ هالدا ظذ
كعشعضة ظعككع قئتعم جازا بئرعلعدذ .ظعمام سةرةخسع <ظةلمةبسذت> دئضةن
ظةسعرعنعث ظاخعرعدا مذنداق دئدع :ظةقلع كةمتىك بعر ظايال بعر ظادةمضة:
«ظع ظعككع زعناخذرنعث بالعسع!» دئضةن ،شذنعث بعلةن ظذ ظايال ظعبنع
ظةبذلةيالنعث قئشعغا ظئلعص كئلعنضةن .ظذ ظايال ظعبنع ظةبذلةيالنعث ظالدعدا
ظأزعنعث شذنداق دئضةنلعكعنع ظعقرار قعلغان .ظعبنع ظةبذلةيال ظذ ظايالغا
ظعككع قئتعم جازا بةرضةن .شذنعث بعلةن بذ خةؤةر ظعمام ظةبذهةنعفة (اهلل
تةظاال ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!) ضة يةتكةن ؤاقتعدا ،ظعمام ظةبذهةنعفة (اهلل
تةظاال ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!)« :ظعبنع ظةبذلةيال ظذ ظايالغا جازا بئرعشتة:
هأكىمنع ظةقلع كةمتىك ظايالنعث قعلغان ظعقرارعغا قارعتا حعقعرعشتعن ،ظةقلع
كةمتىك ظايالغا جازا بئرعشتعن ،هةمدة ظذنعثغا ظعككع قئتعم جازا ظعجرا
قعلعشتعن ،ظذنعثغا بئرعلضةن ظعككع جازانع ظارقعمذ ـ ظارقا بئرعشتعن ،ظذ
ظعككع جازانع مةسحعتتة ظعجرا قعلعشتعن ،ظايالنع ظأرة تذرغذزذص قويذص
((( سىرة بةقةر  133ـ ظايةت.
((( يةنع يةظقذب ظةلةيهعسساالمنعث بالعلعرع ظذنعثغا :تاغاثنعث دئمةي سئنعث ظاتا ـ بذؤعلعرعث ،دئدع .ت.
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ظذرذشتعن ؤة ظذنعثغا جازانع ظذنعث ظعضة ـ حاقعلعرعنع حاقعرعص ظئلعص
كةلمةي ظعجرا قعلعشتعن ظعبارةت يةتتة ظعشتا خاتالعشعصتذ» دئضةن.
بعر توص كعشعلةرضة تأهمةت حاصلعغان ظادةمضة صةقةت بعرال جازا ظعجرا
قعلعنعدذ .بعر ظادةمضة ظعككع قئتعم جازا بئرعش الزعم بولذص قالسا ،ظذنعثغا
ظذ ظعككع جازا ظارقعمذ ـ ظارقا ظعجرا قعلعنمايدذ .قازع جازانع مةسحعتتة
ظعجرا قعلمايدذ .ظايال كعشع ظولتذرغذزذص قويذلذص ظذرذلعدذ .ظايال كعشعضة
جازا ظذنعث ظعضة ـ حاقعلعرعنعث ظالدعدا ظعجرا قعلعنعدذ .هةتتا ظايال
كعشعنعث قااليمعقانحعلعقتا بعرةر يةرلعرع ظئحعلعص قالسا ،ظذنعث ظعضة ـ
حاقعلعرع ظذنعث ظئحعلعص قالغان يةرلعرعنع يأضةص قويعدذ .ظايالنعث ظعضة
ـ حاقعلعرعدعن ظذنعثغا قاراشقا بولعدعغان ظذنعث ظئرع ،ياكع مةهرةملعرع
(((
كأزدة تذتذلعدذ.
جازاالرنعث بعر ـ بعرعضة كعرعص كئتعشعنعث بايانع
بعر تىردعكع جازاالر بعر ـ بعرعضة كعرعص كئتعدذ((( .ظةمما باشقا ـ
باشقا تىردعكع جازاالر بعر ـ بعرعضة كعرعص كةتمةيدذ .مةسعلةن :ظعصصةتلعك
هالعتعدة ظةمةس بعر ظادةم زعنا قعلغان ،تأهمةت حاصلعغان ،هاراق ظعحكةن
ؤة ظوغرعلعق قعلغان بولسا ،ظذ ظادةمضة بذ ظعشالرنعث جازالعرع بعر ـ بعرلةص
بئرعلعدذ .ظةمما ظذنعثغا بذ جازاالرنعث هةممعسع ظارقعمذ ـ ظارقا بئرعلمةيدذ.
حىنكع ،ظذنعث ظألىص قعلعش ظعهتعمالع بار .ظذ ظادةم ،ظذنعثغا بعر جازا
ظعجرا قعلعنعص بولذنغاندعن كئيعن تاكع ساقايغذحة سذالص قويذلعدذ .ظذ
ظادةمضة جازا بئرعلعش تأهمةتنعث جازاسعدعن باشلعنعدذ .حىنكع ،ظذ جازا
بةندعلةرنعث هةق ـ هوقذقعغا ظاالقعداردذر .ظاندعن قازع خالعسا زعنانعث
جازاسعنع ظعجرا قعلعدذ ،خالعسا ظوغرعلعق قعلغانلعقنعث جازاسعنع ظعجرا
قعلعدذ .حىنكع ،هةر ظعككع جازا قذرظان كةرعم ظارقعلعق يولغا قويذلغاندذر.
هاراق ظعحكةننعث جازاسع هةممة جازانعث ظارقعسعدعن ظعجرا قعلعنعدذ.
حىنكع ،هاراق ظعحكةننعث جازاسع ساهابعالرنعث ظعجتعهادع ظارقعلعق يولغا
قويذلغاندذر .بعز بذ هةقتة اهلل تاظاال خالعسا ظالدعمعزدا توختذلذص ظأتىمعز.
((( «رةددذلمذهتار» 3 ،ـ توم 171 ،ـ بةت.
((( مةسعلةن :بعر ظادةم بعر كعشعضة ظعككع قئتعم تأهمةت حاصلعغان بولسا ،ظذ ظادةمضة بعر جازا بئرعلعدذ .ت.
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ظةضةر ظذ ظادةم ظذ ظعشالر بعلةن بعللة (بعر كعشعنعث قولعنع ياكع
قذلذقعنع) كئسعؤاتقانغا ظوخشاش جان قعساسعدعن باشقا قعساس كئلعدعغان
بعر جعنايةت ظأتكىزضةن بولسا ،بذ هالدا ظذ ظادةمدعن دةسلةص ظذ جعنايةتنعث
قعساسع ظئلعنعدذ .حىنكع ،قعساس بةندعنعث خالعس هةققعدذر .ظاندعن ظذنعثغا
تأهمةتنعث جازاسع بئرعلعدذ .حىنكع ،تأهمةتتة اهلل تاظاالنعث هةققعمذ بعر
ظاز بار.
ظةضةر بعر ظادةم بعر كعشعضة تأهمةت حاصلعغان ؤة ظذنعثغا جازا بئرعلضةن،
ظاندعن تةكرار ظذ كعشعضة يةنة تأهمةت حاصلعغان بولسا ،ظعككعنحع قئتعمدا
ظذ ظادةمضة جازا بئرعلمةيدذ .حىنكع ،ظذ ظادةمضة جازا بئرعشتعن مةقسةت
ظذنعث يالغانحعلعقعنع ظاشكارعالشتذر ؤة تأهمةت حاصالنغان كعشعنع حاصالنغان
تأهمةتتعن ظاقالشتذر .بذ مةقسةت بعرعنحع قئتعم بئرعلضةن جازا بعلةن ؤذجذدقا
حعقتع .ظةمما ظذ ظادةم ظعككعنحع قئتعم حاصلعغان تأهمةتنع بعرعنحع قئتعم
تأهمةت حاصلعغان كعشعضة ظةمةس باشقا كعشعضة حاصلعغان بولسا ،بذ هالدا
ظذ ظادةمضة يةنة بعر جازا بئرعلعدذ.
بعر ظادةمنعث ظىستعدة اهلل تاظاالنعث هةق ـ هوقذقلعرعغا ظاالقعدار
ظعشالرنعث جازالعرعدعن بعر نةححة جازا يئغعلعص قالغان ،ظةمما ظذ جازاالرنعث
بعرع ظذنعثغا ظألىم جازاسع بئرعش بولسا ،ظذ ظادةمضة باشقا جازاالرنع
ظعجرا قعلعص ظولتذرذلماستعن صةقةت ظألىم جازاسع ظعجرا قعلعنعدذ .حىنكع،
جعنايةت ظأتكىزضةن ظادةمضة جازا بئرعشتعن مةقسةت ظذ ظادةمنع ظأتكىزضةن
ظذ خاتالعقعدعن ؤة باشقا خاتالعقالردعن توسذش ظىحىندذر .جعنايةتحعنع
ظألتىرؤئتعش ظذنع ظأتكىزضةن خاتالعقعدعن ؤة باشقا خاتالعقالردعن توسذشنعث
ظةث كامالةتكة يةتكةن يولعدذر .ظألتىرؤئتعشتعن (ظذ جعنايةتحعضة بئرعلعدعغان
جازاالرنعث ظعحعدة ظذنع ظألتىرؤئتعش جازاسع تذرغان يةردة ظذنع ظألتىرؤةتمةي)
باشقا جازاالر بعلةن مةشغذل بولذش صايدعسعزدذر.
بعر بالعنعث دادعسعغا بولغان نةسةبع قانحعلعك دةرعجعدة يعراق بولسا
بولسذن((( ،ظذ بالعنعث دادعسعنعث ظذ بالعنعث ظألىص كةتكةن ظعصصةتلعك
ظانعسعغا حاصلعغان تأهمعتع ظىحىن دادعسعغا جازا بئرعشنع تةلةص قعاللمايدذ.
حىنكع ،ظذ باال بعلةن ظذ ظادةمنعث ظارعسعدا (يعراق بولسعمذ) ظاتا ـ بالعلعق
((( يةنع ظادةمنعث بالعسعنعث بالعسعنعث بالعسعغا ظوخشاش .ظذ ظادةمنعث نةؤرعسعنعث بالعسع ظذ ظادةمضة قارعتا نةسةبع يعراق
سانعلعدذ .ت.
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شىبهعسع بار .شذثا ظذ ظادةمنعث ظىستعدعن تأهمةت جازاسع حىشىص كئتعدذ.
ظةضةر ظذ ظايال تعرعك بولغان بولسا ،ظذ ظايالنعث ظأزع بذ ظادةمضة جازا
بئرعشنع تةلةص قعلعدذ .ظةضةر ظألىص كةتكةن هئلعقع ظايالنعث تأهمةت
حاصلعغان ظذ ظادةمدعن باشقا بعرسعدعن بولغان بالعسع ياكع دادعسع بولسا،
ظذ باال ياكع ظذ دادا ظذ ظادةمضة جازا ظعجرا قعلعنعشنع تةلةص قعالاليدذ.
حىنكع ،بعر قعسعم كعشعلةرنعث ظذ ظادةمضة جازا ظعجرا قعلعشنع تةلةص
قعلعش هوقذقعنعث بولماسلعقع باشقعالرنعثمذ ظذ ظادةمضة جازا ظعجرا قعلعشنع
تةلةص قعلعش هوقذقعنعث يوقلذقعنع الزعم قعلمايدذ.
تأهمةت حاصالنغان ظادةم ،ظةضةر تأهمةت حاصلعغان كعشعضة جازانعث
هةممعسعنع ،ياكع بعر قعسمعنع ظعجرا قعلعشتعن بذرذن ظألىص كةتكةن بولسا،
بذ هالدا تأهمةت حاصلعغان كعشعضة جازا بئرعلمةيدذ .حىنكع ،ظذ كعشعضة
جازانعث ظعجرا قعلعنعشعنع تةلةص قعلعش هوقذقع ظذنعث معراسخورلعرعغا
معراس قعلعص قالدذرذلمايدذ .ظةمما بعر كعشع ظألىص كةتكةن ظادةمضة تأهمةت
حاصلعغان بولسا ،بذ هالدا ظذ ظادةمنعث ظاتا ـ ظانعلعرع ؤة باال ـ حاقعلعرع
ظذ كعشعضة جازانعث ظعجرا قعلعنعشعنع تةلةص قعالاليدذ .تأهمةت حاصالنغان
ظادةم ظألىك بولغانلعقع ظىحىن ظذ كعشعضة جازانعث بئرعلعشعنع تةلةص قعلعش
هةققع ظذنعث ظاتا ـ ظانعلعرع ؤة باال ـ حاقعلعرعنعث ظىستعضة يىكلعنعدذ .بذ
تةلةص معراس يولع بعلةن بولمعغاندذر .حىنكع ،هةنةفعي مةزهةصعدة تأهمةت
حاصلعغانلعقنعث جازاسعنعث اهلل تاظاالنعث هةق ـ هوقذقلعرعغا ظاالقعدار
تةرةصلعرعنع كأزدة تذتذص ظذ جازانع تةلةص قعلعش هوقذقع معراس قعلعص
قالدذرذلمايدذ .ظةمما ظعمام شافعظعي (اهلل تاظاال ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!):
«تأهمةت حاصلعغانلعقنعث جازاسعنعث بةندعلةرنعث هةق ـ هوقذقعغا ظاالقعدار
تةرةصلعرعنع كأزدة تذتذص ظذ جازانع تةلةص قعلعش هوقذقع معراس قعلعص
قالدذرعلعدذ ،ظذنعثدعن يئنعؤئلعشقعمذ بولعدذ ،ظذنع كةحىرؤئتعش ياكع ظذنعث
ظورنعغا بةدةل ظئلعشقعمذ بولعدذ» دئدع.
تأهمةت حاصالش جازاسعدا هةم اهلل تاظاالنعث هةق ـ هوقذقع ؤة هةم
بةندعنعث هةق ـ هوقذقع بارلعقعدا ظعختعالص يوق .حىنكع ،ظذ جازا تأهمةت
حاصالنغان ظادةمدعن ظذنعثغا حاصالنغان تأهمةتنع يذيذؤئتعش ظىحىن يولغا
قويذلغان .بذ سةؤةبتعن بذ جازادعن مةخسذسال بةندة صايدعلعنعدذ .بذ جازاغا
بذ سةؤةب بعلةن قارايدعغان بولساق ،ظذنعث بةندعنعث هةققع ظعكةنلعكعنع
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كأرىؤاالاليمعز .بذ جازا يةنة (باشقعالرغا تأهمةت حاصلعماقحع بولغان كعشعنع
بذ قعلمعشعدعن) قايتذرذش ظىحىنمذ يولغا قذيذلغان .شذنعث بعلةن بذ جازا
(تأهمةت حاصلعغان ظادةمضة بئرعلعدعغان) جازا دةص ظاتالغان .بذ جازانعث
(باشقعالرغا تأهمةت حاصلعماقحع بولغان كعشعنع ظذ قعلمعشعدعن) قايتذرذش
ظىحىن يولغا قويذلعشتعكع شةرعظةتنعث مةقسعتع بولسا ،دذنيادعكع ظعجتعماظع
هاياتنع صعتنة ـ صاساتتعن صاكعزالش .بذ جازاغا بذ سةؤةب بعلةن قارايدعغان
بولساق ،ظذنعث شةرعظةتنعث هةققع (يةنع اهلل تاظاالنعث هةققع) ظعكةنلعكعنع
كأرىؤاالاليمعز .تأهمةت جازاسعنعث صىتىن هأكىملعرع بذ جازانعث اهلل تاظاالنعث
هةققع ظعكةنلعكعنع كأرسعتعص بئرعدذ .اهلل تاظاالنعث هةققع بعلةن بةندعنعث
هةققع ظىسىشىص قالغان يةردة ظعمام شافعظعي (اهلل تاظاال ظذنعثغا رةهمةت
قعلسذن!) بةندعنعث بذنعثغا ظئهتعياجعنعث بارلعقعنع ؤة اهلل تاظاال بذنعثدعن
بعهاجةت ظعكةنلعكعنع ظئتعبارغا ظئلعص تذرذص بةندعنعث هةققعنع ظالدعنقع
ظورذندا قويذش ظىحىن بذ جازادا بةندعنعث هةققع تةرعصعنع كىحلةندىرعدذ.
هةنةفعي مةزهةصعدعكعلةر بذ جازادا شةرعظةتنعث (يةنع اهلل تاظاالنعث) هةققعنع
كىحلةندىرعدذ .حىنكع ،بةندعنعث هةققعنع تةلةص قعلعشنع ظذ بةندعنعث ظعضة ـ
حاقعلعرع ظأز ظىستعضة ظالعدذ .شذنعث بعلةن بةندعنعث هةققع كأثىل بألىنضةن
ؤة هةققع ظئلعنغان هئسابلعنعدذ .ظةمما اهلل تاظاالنعث هةققع ظذنداق بولمايدذ.
(يةنع اهلل تاظاالنعث هةققع كأثىل بألىنمةي قئلعص قالعدذ) .حىنكع ،بعرةر
بةندعنعث اهلل تاظاالنعث هةق ـ هوقذقلعرعنع تةلةص قعلعدعغان ساالهعيعتع
يوق .لئكعن ،ظذ هةقلةرنع اهلل تاظاالنعث نامعدعن تةلةص قعلسا بولعدذ( .يةنع
هاكعم ؤة قازعالرغا ظوخشاش شةرعظةت ظعشلعرعغا ظعضة ظادةملةر تةلةص قعلسا
بولعدذ) .مانا بذ هةنةفعي مةزهةصعدعكعلةر بعلةن ظعمام شافعظعينعث ظارعسعدا
كأرىلضةن تأهمةت جازاسعغا ظاالقعدار بةزع مةسعلعلةردعكع ظعختعالصالرنعث
ظاساسعي سةؤةبع .ظعختعالص كأرىلضةن مةسعلعلةرنعث بعرع بولسا ،بذ جازانع
ظعجرا قعلعش تةلعصعنعث معراسخورلعرعغا معراس بولذص قعلعش ،ياكع
قالماسلعقعدذر .حىنكع ،بعر نةرسعنع معراس قعلعص قالدذرذص قويذش اهلل
تاظاالنعث هةق ـ هوقذقلعرعغا ظاالقعدار نةرسعلةردة ظةمةس بةندعلةرنعث هةق ـ
هوقذقلعرعغا ظاالقعدار نةرسعلةردة بولعدذ .ظعختعالص كأرىلضةن مةسعلعلةرنعث
بعرع تأهمةت حاصلعغان ظادةمنع كةحىرؤئتعش ،ياكع كةحىرؤةتمةسلعكتذر.
هةنةفعي مةزهةصعدعكعلةرنعث كأز قارعشعدا :تأهمةت حاصالنغان ظادةمنعث،
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ظأزعضة تأهمةت حاصلعغذحع كعشعنع كةحىرؤئتعشع توغرا بولمايدذ( .حىنكع،
ظذ اهلل تاظاالنعث هةققعدذر) .ظةمما ظعمام شافعظعينعث كأز قارعشعدا :ظذ
ظادةمنعث ظذ كعشعنع كةحىرؤئتعشع توغرعدذر( .حىنكع ،ظذ ،ظذ ظادةمنعث
ظأزعنعث هةققعدذر) .ظعختعالص كأرىلضةن مةسعلعلةرنعث يةنة بعرع بولسا،
هةنةفعي مةزهةصعدعكعلةرنعث كأز قارعشعدا :تأهمةت حاصالنغان ظادةمنعث
تأهمةت حاصلعغذحعدعن بذ تأهمةتنعث ظورنعغا هةق ظئلعشع توغرا بولمايدذ.
حىنكع ،بذ جازا بعر ـ بعرعضة كعرعص كئتعدذ .ظةمما ظعمام شافعظعينعث كأز
قارعشعدا :تأهمةت حاصالنغان ظادةمنعث تأهمةت حاصلعغذحعدعن بذ تأهمةتنعث
ظورنعغا هةق ظئلعشع توغرعدذر .حىنكع ،بذ جازا بعر ـ بعرعضة كعرعص
(((
كةتمةيدذ.
تأهمةت جازاسعنعث ظورنعغا هةق ظئلعشنعث ؤة تأهمةت
حاصلعغذحعنع كةحىرؤئتعشنعث بايانع

بعر ظادةم ظأزعنعث بعراؤغا تأهمةت حاصلعغانلعقعنع ظعقرار قعلعص
بولذص بذ ظعقرارعدعن يئنعؤااللمايدذ .تأهمةت حاصالنغان كعشعنعث ظأزعضة
حاصالنغان تأهمةتنعث ظورنعغا بعر نةرسة ظئلعشع توغرا ظةمةس .ظةضةر
تأهمةت حاصلعغذحع تأهمةت حاصالنغان كعشعضة ،ظذ كعشعنعث ظذ ظادةمنعث
ظىستعدعن قعلغان دةؤاسعنع قايتذرذص ظئلعص دةؤا قعلعش هةققعدعن ؤاز
كئحعشع ظىحىن بعر نةرسة بةرسة ،بذ هالدا تأهمةت حاصلعغذحعدعن جازا
حىشىص كئتةمدذ ياكع كةتمةمدذ؟ بذنعث جاؤابع مذنداق :ظةضةر تأهمةت
حاصلعغذحع تأهمةت حاصالنغان ظذ كعشعضة ظذ نةرسعنع ،ظذ كعشع دةؤا
قعلعص قازعنعث ظالدعغا بئرعص بولغاندعن كئيعن بةرضةن بولسا ،بذ هالدا ظذ
ظادةمدعن جازا حىشىص كةتمةيدذ .ظةضةر تأهمةت حاصلعغذحع ظذ كعشعضة ظذ
نةرسعنع ،ظذ كعشع دةؤا قعلعص قازعنعث ظالدعغا بئرعشتعن بذرذن بةرضةن
بولسا ،بذ هالدا ظذ ظادةمدعن جازا حىشىص كئتعدذ.
تأهمةت حاصلعغذحعنع كةحىرؤئتعشقعمذ بولمايدذ .ظذ ظادةمضة جازا
بئرعش قارار قعلعنعص بولذنغاندعن كئيعن ظذنعثدعن جازا حىشىص كةتمةيدذ.
((( «ظةلهعداية» 2 ،ـ توم 113 ،ـ بةت.
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لئكعن تأهمةت حاصالنغان كعشع ظةضةر« :ظذ ظادةم ماثا تأهمةت حاصلعمعغان،
ياكع ضذؤاهحعالر (ظذ ظادةمنع تأهمةت حاصلعدع ،دةص) يالغان ضذؤاه بةرضةن
ظعكةن» دئضةن بولسا ،بذ هالدا ظذ ظادةمضة جازا بئرعلمةيدذ .بذ ،ظذ
ظادةمضة جازا بئرعش قارار قعلعنعص بولذنغاندعن كئيعن ظذنعثدعن جازانعث
حىشىص كةتكةنلعكعنع بعلدىرمةيدذ .ظةضةر تأهمةت حاصالنغان كعشع ظأزعضة
تأهمةت حاصلعغان ظادةمنع كةحىرؤئتعص (ظذنعثغا جازا بئرعشنع تةلةص
قعلعشتعن ؤاز كةحسة) ،ظذ ظادةمضة جازانع ظعجرا قعلعش الزعم ظةمةس.
بذ ،كةحىرؤئتعشنعث توغرا بولغانلعقع ظىحىن ظةمةس تأهمةت حاصالنغان
كعشعنعث تأهمةت حاصلعغان ظادةمضة جازا ظعجرا قعلعش تةلعصعدعن ؤاز
كةحكةنلعكع ظىحىندذر .شذثا ظذ كعشع كئيعن قوصذص ظذ ظادةمضة جازا
ظعجرا قعلعشنع تةلةص قعلسا ،ظذ ظادةمضة جازا ظعجرا قعلعنعدذ .شذنعث
ظىحىن تأهمةت حاصلعغان ظادةمضة بئرعلعدعغان جازا ،تأهمةت حاصالنغان
كعشع بار يةردة ظعجرا قعلعنعدذ.
بعر ظادةم بعر كعشعضة« :هةي زعناخذر!» دئضةن ،ظذ كعشع ظذ
ظادةمضة« :زعناخذر مةن ظةمةس ظةكسعحة سةن زعناخورسةن» دئضةن
بولسا ،بذ هالدا ظذالرنعث هةر ظعككعسعضة جازا بئرعلعدذ .حىنكع ،بذالرنعث
هةر ظعككعسع بعر ـ بعرعضة تأهمةت حاصلعغان بولعدذ .ظذ ظعككعسعضة
جازا ،ظذالرنعث هةر بعرع بعر ـ بعرعضة جازا بئرعشنع تةلةص قعلغاندعن
كئيعن بئرعلعدذ .ظةمما بعر ظادةم بعر كعشعضة« :هةي نعجعس» دئضةن،
ظذ كعشع ظذ ظادةمضة« :نعجعس مةن ظةمةس ظةكسعحة سةن نعجعسسةن»
دئضةن بولسا ،بذ هالدا ظذالرنعث هةر ظعككعسعضة ظةدةصلةش يىزعسعدعن
بئرعلعدعغان جازا بئرعلمةيدذ .حىنكع ،تعل ظذالرنعث هةقلعرعدذر .ظذالر بعر
ـ بعرعدعن هةقلعرعنع ظوخشاش شةكعلدة ظئلعص بولغان بولعدذ.
ظعككع ظادةم بعر ـ بعرع بعلةن قازعنعث ظالدعدا تعلالشقان ياكع ظذرذشقان
بولسا ،ظذ ظعككعسع بعر ـ بعرعدعن هةقلعرعنع ظوخشاش شةكعلدة ظالغان
هئسابالنمايدذ .شذثا بذالرنعث هةر ظعككعسعضة ظةدةصلةش يىزعسعدعن
بئرعلعدعغان جازا بئرعلعدذ .قازع بذ جازانع بئرعشنع تعلالشنع ياكع
ظذرذشذشنع بذرذن باشلعغان ظادةمدعن باشاليدذ .حىنكع ،ظذالر قازعخانعنعث
هأرمعتعنع تأكتع .هةم ظعككع ظادةم ظوخشاش ظذرعشالمايدذ.
ظةضةر بعر ظادةم ظايالعغا« :ظع زعناخذر!» دئضةن ،ظذ ظادةم ضذؤاهلعقع
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قوبذل قعلعنعدعغان ظادةم بولغان ،ظاندعن ظذ ظايال ظذنعثغا« :ظةكسعحة سةن
زعناخذر» دئضةن بولسا ،بذ هالدا ظذ ظايالغا جازا بئرعلعدذ .ظذ ظايال لةنةت
ظئيتعشقان هئسابالنمايدذ((( .ظةضةر ظذ ظادةم ضذؤاهلعقع قوبذل قعلعنعدعغان
ظادةم بولمعسا ،ظذ ظادةمنعث ظذ ظايالغا دئضةن« :ظع زعناخذر!» دئضةن سأزع
لةنةت ظئيتعشقان هئسابالنمايدذ .شذثا ظايال ظةضةر ظذ ظادةمضة جازا بئرعشنع
تةلةص قعلسا ،ظذنعثغا جازا بئرعلعدذ .بذنداق قعلعشنعث سةؤةبع مذنداقتذر:
بعر ظادةمنعث ظىستعضة ظعككع جازا توصلعنعص قالغان ،ظذ ظعككع جازانعث
بعرع بذرذن ظعجرا قعلعنسا ،يةنة بعرع ظةمةلدعن قالعدعغان ظعش بولسا ،يةنة
بعر جازانع ظةمةلدعن قالدذرذش ظىحىن ظذنعث بذرذن ظعجرا قعلعنعدعغعنعنع
بالدذر ظعجرا قعلعش الزعم .لةنةت ظئيتعشعش جازانعث مةنعسعدعدذر .شذنعث
ظىحىن ظعمامالر مذنداق دئدع« :ظةضةر ظذ ظادةم ظذ ظايالغا« :ظع زعناخذر،
زعناخذرنعث قعزع!» دئضةن بولسا ،هةتتا ظذ ظادةمنعث لةنةت ظئيتعشقان
هئسابالنماسلعقع ظىحىن ظذ ظادةمضة بذرذن تأهمةت حاصلعغانلعقنعث
جازاسع ظعجرا قعلعنعدذ .ظةضةر ظذ ظايال شةكلةندىرىص جازانعث ؤة لةنةت
ظئيتعشعشنعث ظالدعنع ظئلعص قئلعش ظىحىن ظذ ظادةمضة« :مةن سةن بعلةن
زعنا قعلغان» دئضةن بولسا ،بذ هالدعمذ ظذ ظايالغا جازا بئرعلعدذ .حىنكع،
ظذ ظايال مةزكذر سأزعدعن ،ظذنعث مةن سةن بعلةن نعكاه قعلعشتعن بذرذن
زعنا قعلغان ظعدعم ،دئمةكحع بولذشعمذ مذمكعندذر .بذ هالدا ظذ ظايال ظأ
ظةرضة تأهمةت حاصلعغان هئسابلعنعدذ .شذثا ظذ ظايالغا تأهمةتنعث جازاسع
بئرعلعدذ .ظذ ظايال لةنةت ظئيتعشقان هئسابالنمايدذ .حىنكع ،ظذ ظايال ظذ
ظادةمنعث دئضةن سأزعنع تةستعقلعدع ،ياكع ظذ ظايال مةزكذر سأزعدعن،
ظذنعث مةن سةن بعلةن نعكاه قعلعص بولغاندعن كئيعن زعنا قعلغان ظعدعم
(يةنع مةن سةن بعلةن جعنسعي ـ مذناسعؤةت ظأتكىزضةن ظعدعم) دئمةكحع
بولذشعمذ مذمكعن .حىنكع ،هاالل جعنسعي ـ مذناسعؤةت بعلةن هارام جعنسعي
ـ مذناسعؤةتنعث (يةنع زعنانعث) ظارعسعدا شةكعل جةهةتتة هئحقانداق صةرق
بولمعغانلعقع ظىحىن ظذ ظايال ظئرع بعلةن ظأتكىزضةن جعنسعي ـ مذناسعؤةتنع
<زعنا قعلدعم> دئضةن سأز بعلةن ظعصادعلعضةن بولذشع مذمكعن .شذثا بذ،
تأهمةت جازاسعنع كةلتىرىدعغان تأهمةت بولماستعن لةنةت ظئيتعشعشتعن
ظعبارةت بولذشع مذمكعن .حىنكع ،تأهمةت حاصالش ظايال تةرةصتعن ظةمةس
((( حىنكع ،ظذ ظايالغا جازا بئرعلسة ،ظذ ظايال ضذؤاهلعقع قوبذل قعلعنعدعغان ظادةملةردعن هئسابالنمايدذ .شذثا ظذ ظايال لةنةت
ظئيتعشقان هئسابالنماليدذ .حىنكع ،لةنةت ظئيتعشعشمذ ضذؤاهلعقنعث قاتارعغا كعرعدذ .ت.
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ظةر تةرةصتعن ؤذجذدقا حعقتع .تأهمةت بعلةن لةنةت ظئيتعشعشنعث بعرعنع
(((
تةيعن قعلعش قعيعندذر .شذثا بذنعثدا شةك يىز بةرضةن هئسابلعنعدذ.
بالعسع بار بعر ظايال بولغان ،ظةمما مةيلع ظذ ظايالغا تأهمةت
حاصالنغان شةهةردة بولسذن ،مةيلع باشقا شةهةردة بولسذن ،ظذ بالعنعث
دادعسعنعث كعم ظعكةنلعكع ظئنعق بولمعغان بولسا ،بذ هالدا ظذ ظايالغا
تأهمةت حاصلعغان ظادةمضة جازا بئرعلمةيدذ .حىنكع ،مةيلع ظذ ظايالغا
تأهمةت حاصالنغان شةهةردة بولسذن ،مةيلع باشقا شةهةردة بولسذن ،ظذ
بالعنعث دادعسعنعث كعم ظعكةنلعكع ظئنعق بولمعغانلعقع ظذ ظايالنعث زعنا
قعلغانلعقعنعث ظاالمعتعدذر .بذ بالعنعث ظةهؤالع نةسةبع نامةلذم بالعنعث
ظةهؤالعدعن ظئغعردذر .نةسةبع نامةلذم باال ،صةقةت توغذلغان يةردة دادعسعنعث
كعم ظعكةنلعكع ظئنعق بولمعغان بالعدذر ،ياكع (ظئرع بذ باال مئنعث باالم
ظةمةس ،دةص) باال يىزعدعن لةنةت ظئيتعشعص ظئرعدعن ظايرعلعص كةتكةن
ظايالنعث بالعسعدذر.
ظايالع هةيز كأرىؤاتقان حاغدا ظذنعث بعلةن جعنسعي ـ مذناسعؤةت
ظأتكىزضةن ظةرضة (زعنا قعلدع ،دةص) تأهمةت حاصلعغان كعشعضة ،كاصعر
ؤاقتعدا (هةمشعرعسعضة ظوخشاش) ظارعلعقعدا نعكاه حأشمةيدعغان بعرع
بعلةن ظأيلةنضةن ؤة كئيعن مذسذلمان بولغان ظادةمضة (سةن زعناخذر ،دةص)
تأهمةت حاصلعغان كعشعضة ،ظايالعنع ظانعسعنعث ظذححعسعغا ظوخشعتعص
كئيعن ظذنعث بعلةن (قعلمعشعنعث كاففارعتعنع بئرعشتعن بذرذن) جعنسعي ـ
مذناسعؤةت ظأتكىزضةن ظادةمضة تأهمةت حاصلعغان كعشعضة ؤة صةرز روزعنع
تذتذؤاتقان ظايالع بعلةن جعنسعي ـ مذناسعؤةت ظأتكىزضةن ظادةمضة تأهمةت
حاصلعغان كعشعضة جازا بئرعلعدذ .حىنكع ،مةزكذر ظعشالردا بعر ظةرنعث
ظايالع بعلةن جعنسعي ـ مذناسعؤةت ظأتكىزىشنعث هاراملعقع ؤاقعتلعقتذر.
ظايالعغا« :سةن قعز ظةمةسكةن» دئضةن ظادةمضة تأهمةت قعلغانلعقنعث
جازاسع بئرعلمةيدذ .حىنكع ،ظذ ظادةمنعث ظذنداق دئضةنلعكع ظذ ظايالغا
(((
ظئعنعق تأهمةت حاصلعغانلعق هئسابالنمايدذ.
((( «رةددذلمذهتار» 3 ،ـ توم 173 ،ـ بةت.
((( «رةددذلمذهتار».
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ظامانلعق تةلةص قعلعص كعرضةن كاصعرغا ؤة )ظعسالم دألعتع

بعلةن كئلعشعم تىزىص ظعسالم دألعتعدة( ياشايدعغان كاصعرغا جازا
بئرعلةمدذ؟

ظةضةر بعر مذسذلماندعن ظامانلعق تةلةص قعلعص مذسذلمانالرنعث ظعحعدة
ياشايدعغان بعر كاصعر مذسذلمان بعر ظادةمضة تأهمةت حاصلعسا ،ظذ كاصعرغا جازا
ظعجرا قعلعنعدذ .حىنكع ،ظامانلعق تةلةص قعلغان كاصعر (ظامانلعق تةلةص قعلعص
ظعسالم دألعتعضة كعرضةن ؤاقتعدا) ظأزعنعث بةندعلةرنعث هةق ـ هوقذقلعرعغا
رعظاية قعلعشقا ؤةدة قعلغاندذر .بعز يذقعرعدا بايان قعلعص ظأتكىنعمعزدةك
تأهمةت حاصلعغانلعق ظىحىن بئرعلعدعغان جازادا بةندعنعث هةق ـ هوقذقعمذ
بار .ظةضةر مذسذلماندعن ظامانلعق تةلةص قعلعص مذسذلمانالرنعث ظعحعدة
ياشايدعغان كاصعر زعنا قعلغان ،ظوغرعلعق قعلغان ؤة هاراق ظعحكةن بولسا،
ظذنعثغا بذالرنعث جازاسع ظعجرا قعلعنمايدذ .حىنكع ،بذالر اهلل تاظاالنعث هةق
ـ هوقذقلعرعغا ظاالقعدار ظعشالرنعث جازالعرعدذر .ظةمما ظعمام ظةبذيىسىف (اهلل
تاظاال ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!)« :بذ ظعشالردعمذ ظذ كاصعرغا جازا ظعجرا
قعلعنعدذ» دئدع.
ظةمما (ظعسالم دألعتع بعلةن كئلعشعم تىزىص ظعسالم دألعتعدة) ياشايدعغان
كاصعرغا هاراق ظعحكةنلعكتعن باشقا هةممة ظعشالرنعث جازاسع بئرعلعدذ.
ظةضةر ظذ كاصعر ظوغرعلعق قعلغان ،ياكع زعنا قعلغان ،ظاندعن مذسذلمان بولغان
بولسا ،بذ هالدا ظذنعث قعلغان بذ جعنايةتلعرع ظأزعنعث ظعقرار قعلعشع ،ياكع
مذسذلمانالرنعث ضذؤاهلعق بئرعشع بعلةن ظعسصاتالنغان بولسا ،ظذنعثغا جازا
بئرعلعدذ .ظةضةر ظذنعث قعلغان بذ جعنايةتلعرع (ظأزعضة ظوخشاش كئلعشعم
بعلةن ظعسالم دألعتعدة ياشايدعغان) كاصعرالرنعث ضذؤاهلعق بئرعشع بعلةن
ظعسصاتالنسا ،بذ هالدا ظذنعثغا جازا بئرعلمةيدذ .حىنكع ،ظذ كاصعرالرنعث
ضذؤاهلعقع بعر مذسذلمانغا قارشع ضذؤاهلعق هئسابلعنعدذ .شذثا ظذالرنعث
ضذؤاهلعقع قوبذل قعلعنمايدذ .حىنكع ،اهلل تاظاال» :اهلل كاصعرالرغا هةرضعز
مأمعنلةرضة قارشع يول بةرمةيدذ(((« دئدع.
بذ هةقتة ظابدذلاله ظعبنع ظأمةر (اهلل تاظاال ظذنعثدعن رازع بولسذن!)
((( سىرة نعسا  141ـ ظايةتنعث بعرقعسمع.
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مذنداق دةيدذ :يةهذدعيالر صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث ظالدعغا كئلعص
ظذالردعن ظأزلعرع ظعحعدعن بعر ظةر بعلةن بعر ظايالنعث صاهعشة قعلغانلعقعنع
ظئيتتع .بذنع ظاثالص صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم ظذالردعن« :حالما ـ كئسةك
قعلعش ضذناهعغا تةؤراتتا قانداق هأكىم بار؟» دةص سورعدع .ظذالر :ظذالرنع
رةسؤا قعلعص دةررة ظذرعمعز ،دةص جاؤاب بةردع .ظابدذلاله ظعبنع ساالم:
يالغان ظئيتتعثالر ،تةؤراتتا حالما ـ كئسةك هأكمع بار .تةؤراتنع ظئلعص
كئلعثالر ،دئدع .شذنعث بعلةن ظذالر تةؤراتنع ظئلعص كئلعص ظاحتع .ظذالردعن
بعرع قولعنع حالما كئسةك قعلعش ظايعتعنعث ظىستعضة قويذؤئلعص ظاندعن
ظذ ظايةتنعث ظالدع كةينعدعكع ظايةتلةرنع ظوقذدع .ظابدذلاله ظعبنع ساالم
ظذنعثغا :قولذثنع كأتةر ،دئدع .ظذ قولعنع كأتةرضةندة دةل شذ جايدعن
حالما كئسةك ـ قعلعش توغرعسعدعكع ظايةت كأرىندع .شذنعث بعلةن ظذالر :ظع
مذهةممةد! ظابدذلاله راست ظئيتتع :تةؤراتتا حالما ـ كئسةك قعلعش ظايعتع
بار ،دئدع .شذنعث بعلةن صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم ظذ ظعككع يةهذدعينع
حالما ـ كئسةك قعلعشقا بذيرذدع .مةن ظذ ظةركعشعنعث ظايالغا ظعحع ظاغرعص
ظذنع تاشتعن توسذص تذرذؤاتقانلعقعنع كأردىم.
قذرتذبعي (اهلل تاظاال ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!) :كأص ساندعكع ظالعمالر:
«مةيلع جازاالردا بولسذن ،مةيلع باشقا ظعشالردا بولسذن ،مةيلع سةصةر
ظىستعدة بولسذن ،مةيلع سةصةردة ظةمةس حاغدا بولسذن ،بعر كاصعرنعث
مذسذلمانغا ،ياكع كاصعرغا قارشع بةرضةن ضذؤاهلعقع قوبذل قعلعنمايدذ»
دئدع .ظةمما بعر قعسعم تابعظعنالر ؤة فعقهعشذناسالر مذسذلمان تئصعلمعغان
يةرلةردة كاصعرالرنعث ضوؤاهلعقعنع قوبذل قعلغان ،دئدع.
ظعمام قذرتذبعي (اهلل تاظاال ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!) كأص
ساندعكع ظالعمالرنعث نامعدعن (مةزكذر هةدعستة بايان قعلعنغان) هئلعقع
يةهذدعيالرنعث ؤةقةسع ظىحىن« :صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم ظذ يةهذدعيالرغا،
ظذالرنعث ظأزلعرعنعث كعتابلعرعنع ظأزضةرتعؤاتقانلعقعنع ؤة ظذ كعتابنعث
هأكمعنع ظالماشتذرؤاتقانلعقعنع ظذالرغا بعلدىرىص قويذش ظىحىن ظأزع
تةؤراتنعث هأكىمع ،دةص بعلضةن هأكىمنع ظذالرغا ظعجرا قعلدع ؤة ظذالرنع
ظذ هأكىم بعلةن ظةمةل قعلعشقا بذيرذدع ،ياكع صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث
تةؤراتنعث هأكمع بعلةن هأكىم قعلعشع بذ ؤةقةغعال خاس بعر ظعشتذر» دةص
جاؤاب بةردع .ظعمام قذرتذبعينعث ظعككعنحع قارعشع قوبذل قعلعنمايدذ .بذ
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هةقتة ظعمام نةؤةؤعي (اهلل تاظاال ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!)« :صةيغةمبةر
ظةلةيهعسساالمنعث ظذ ظعككع يةهذدعينع ،ظذ ظعككعسعنعث ظأزلعرعنعث زعنا
قعلغانلعقعنع ظعتعراص قعلغانلعقعغا ظاساسةن حالما ـ كئسةك قعلغانلعقع
(((
ناهايعتع ظاشكارعدذر» دئدع.
ظعقرار بعلةن بعللة صاكعتقا قذالق سئلعنامدذ؟
ظةضةر زعنا قعلدع ،دةص قارالغان كعشع ظأزعنعث زعنا قعلغانلعقعنع تأت
قئتعم ظعقرار قعلسا ،ظذنع زعنا قعلدع ،دةص قارعغان ظادةمدعن جازا حىشىص
كئتعدذ .ظةضةر ظعككع ظادةم ،ياكع بعر ظادةم ؤة ظعككع ظايال ،زعنا قعلدع ،دةص
قارالغان كعشعنعث ظأزعنعث زعنا قعلغانلعقعنع ظعقرار قعلغانلعقعغا ضذؤاهلعق
بةرسة ،ظذنع زعنا قعلدع ،دةص قارعغان ظادةمدعن ؤة ضذؤاهحعالردعن جازا
حىشىص كئتعدذ .حىنكع ،صاكعت بعلةن ظعسصاتالنغان ظعش ،يىز بةرضةنلعكعنع
خذددع كأز بعلةن كأرىص تذرذص ظعسصاتالنغان ظعشقا ظوخشاشتذر.
ظعقرار بعلةن بعللة صاكعتقا صةقةت تأؤةندعكع يةتتة هالةتتعال قذالق
سئلعنعدذ:
 1ـ ظألىص كةتكةن ظادةمنعث معراسخورلعرعنعث بعرع ظذ ظادةمنعث
قةرزعنعث بارلعقعغا ظعقرار قعلغان ؤة (ظذ ظعقرار بعلةن بعللة) صاكعت
كأرسةتكةن بولسا ،هةتتا ظألىص كةتكةن ظادةمنعث ظىستعدعكع قةرزلةرنع
باشقا معراسخورالرنعثمذ تألةص بئرعشعنعث الزعم بولذشع ظىحىن ظذنعث
صاكعتعضة قذالق سئلعنعدذ.
 2ـ (بعر ظادةم قازعنعث ظالدعدا ،ظأزعنع مئيتنعث ظأز ؤةسعيةتلعرعنع
ظورذنالشقا تاللعغانلعقعنع ؤة مئيتنعث بعر كعشعنعث ظىستعدة نةرسة ـ
كئرةكلعرعنعث بارلعقعنع دةؤا قعلغان) ،ظذ كعشع ظذنعث قعلغان دةؤاسعنعث
توغرا ظعكةنلعكعضة ظعقرار قعلغان بولسا ،بذ هالدا ظذ ظادةمنعث (مئيتنعث
ظذنع ظأزعنعث ؤةسعيةتلعرعنع ظورذنالشقا تاللعغانلعقع هةققعدة) صاكعت
كأرسعتعشع الزعم( .ظاندعن ظذ كعشع مئيتنعث ظأزعدعكع نةرسة ـ كئرةكلعرعنع
ظذ ظادةمضة تاصشذرذص بئرعدذ).
((( «فةتهذلبارع» 12 ،ـ توم 171 ،ـ بةت.
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 3ـ (بعر ظادةم بعر كعشعنعث ظذنع قةرزدارنعث ظىستعدعكع قةرزنع
ظئلعشقا ؤةكعل قعلغانلعقعنع دةؤا قعلغان) ؤة قةرزدار ظذنعث ؤةكعللعككة
تةيعن قعلعنغانلعقعنع ظعقرار قعلغان بولسا ،بذ هالدا ؤةكعللعككة تةيعن
قعلعنغان ظادةمنعث صاكعت كأرسعتعشع الزعم( .ظةضةر قةرزدار ظذنعثغا قةرز
صذلنع صاكعت كأرسةتمةستعن بةرضةن بولسا ،قةرزدار قةرزدعن خاالس بولذص
كةتمعضةن هئسابلعنعدذ).
 4ـ بعر نةرسة سئتعص ظالغان ؤة ظذ نةرسعنعث باشقا بعر كعشعنعث
ظعكةنلعكعنع ظعقرار قعلغان ظادةم ،ظذ نةرسعنعث صذلعنع ظذنع سئتعص بةرضةن
كعشعدعن قايتذرذص ظئلعش ظىحىن صاكعت كأرسعتعشع الزعم.
 5ـ ظىستعدة كعحعك بالعسعنعث هةققع بار بعر دادا ،ظذ هةق ظىحىن
دةؤاغا حعققان ؤة ظىستعدة ظذ هةقنعث بارلعقعنع ظعقرار قعلغان بولسا ،ظذ
ظادةم ظعقرار قعلعش بعلةن دةؤادعن قذتذلغان هئسابالنمايدذ .ظذنعث ظعقرار
قعلعشع بعلةن بعرضة يةنة صاكعت كأرسعتعشع الزعم .ظةمما بعر بالعنعث
دادعسعنعث ؤةسعيةتلعرعنع ظورذنالشقا تالالنغان ظادةم ؤة قازع تةرعصعدعن
تةيعنلةنضةن مذهاصعزةتحع ظأزلعرعنعث ظىستعدة ظذ بالعنعث هةققعنعث
بارلعقعنع ظعقرار قعلغان بولسا ،ظذالر بذ ظعقرار بعلةن دةؤادعن حعقعص
كةتكةن هئسابلعنعدذ.
 6ـ معراسخورالرنعث بعرع بعر ظادةمضة بعر نةرسة بئرعلعشكة ؤةسعيةت
قعلعنغانلعقعنع ظعقرار قعلغان بولسا ،ظذ معراسخورنعث ظعقرار قعلعشع بعلةن
بعرضة ظذنعث صاكعت كةلتىرىشع الزعم( .يةنع ظذنعث كةلتىرضةن صاكعتعغا
قذالق سئلعنعدذ).
 7ـ ظةضةر بعر ظذالغنعث ظعضعسع ظذ ظذالغنع بعر كعشعضة ظعجارعضة
بةرضةن ،ظاندعن ظذ ظذالغنع يةنة باشقا بعر كعشعضة ظعجارعضة بةرضةن بولسا،
ضةرحة ظذالغنعث ظعضعسع ظذالغنع بذرذن بعر كعشعضة ظعجارعضة بةرضةندعن
كئيعن يةنة بعر كعشعضة ظعجارعضة بةرضةنلعكعنع ظعقرار قعلغان بولسعمذ،
ظذالغنع بذرذن ظعجارعضة ظالغان كعشع ظذالغنعث ظعضعسعنعث شذنداق
قعلغانلعقع هةققعدة صاكعت كأرسةتكةن بولسا ،ظذنعث صاكعتعغا قذالق
(((
سئلعنعدذ.
((( «رةددذلمذهتار» 3 ،ـ توم 175 ،ـ بةت.
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اهلل تاظاالنعث هةق ـ هوقذقلعرعغا ظاالقعدار ظعشالرنعث جازالعرعدعن،
ؤاقتع ظأتىص كةتكةن بعرةر جازاغا ضذؤاهلعق بةرضةن ظادةمنعث
ضذؤاهلعقعنعث قوبذل قعلعنمايدعغانلعقع

ظأمةر ظعبنع خةتتاب (اهلل تاظاال ظذنعثدعن رازع بولسذن!)« :بعر كعشع،
جازا بئرعشنع الزعم قعلعدعغان بعرةر ظعشنع قعلغان ظادةمنعث ظىستعدعن،
ظذ ظادةم ظذ ظعشنع قعلغان ؤاقعتنعث ظأزعدة ظةمةس (بعر مذددةت ظأتكةندعن
كئيعن) ضذؤاهلعق بةرضةن بولسا ،ظذ كعشع بذ ضذؤاهلعقنع صةقةت ظذ ظادةمضة
بولغان ظأحمةنلعك يىزعسعدعن بةرضةن هئسابلعنعدذ» دئدع .بذ ،ظارعلعقعدا
رعؤايةت قعلغذحعالرنعث بعرع حىشىص كةتكةن توغرعلعق دةرعجعسعضة يةتكةن
ظةسةردذر .بذ ظةسةرنع ظعمام مذهةممةد <ظةلظةسلع> دئضةن ظةسعرعدة بذ
شةكعلدة رعؤايةت قعلدع« :جازا بئرعشنع الزعم قعلعدعغان بعرةر ظعشنع
قعلغان ظادةمنعث ظىستعدعن ،ظذ ظادةم ظذ ظعشنع قعلغان ؤاقعتنعث ظأزعدة
ظةمةس (بعر مذددةت ظأتكةندعن كئيعن) ضذؤاهلعق بةرضةن هةر قانداق
ضذؤاهحعالر ،ظذ ضذؤاهلعقنع صةقةت ظذ ظادةمضة بولغان ظأحمةنلعك يىزعسعدعن
(((
بةرضةن هئسابلعنعدذ .شذثا ظذالرنعث ضذؤاهلعقع قوبذل قعلعنمايدذ».
بذ جازانعث اهلل تاظاالنعث هةق ـ هوقذقلعرعغا ظاالقعدار ظعشالرنعث
جازالعرعدعن بولذشع شةرت .حىنكع ،ضذؤاهحعالرنعث بعر ظادةمضة بولغان
ظأحمةنلعكع اهلل تاظاالنعث هةق ـ هوقذقلعرعغا ظاالقعدار ظعشالرنعث جازالعرعدا
ؤذجذدقا حعقعدذ .بعرةر ظادةمنعث جازا بئرعشنع الزعم قعلعدعغان اهلل تاظاالنعث
هةق ـ هوقذقلعرعغا ظاالقعدار ظعشالرنعث بعرعنع قعلعص سالغانلعقعنع كأرىص
قالغان كعشع تأؤةندعكع ظعككع ظعشنعث بعرعنع قعلعش الزعم:
 1ـ ساؤاب ظىمعد قعلعص يئصعش .حىنكع ،صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم:
«كعمكع بعر مذسذلماننعث ظةيعبعنع ياصسا ،اهلل تاظاال دذنيا ـ ظاخعرةتتة
ظذنعث ظةيعبعنع ياصعدذ« دئدع.
 2ـ دذنيانع صعتنة ـ صاساتتعن تازعالش مةقسعتع بعلةن ساؤاب ظىمعد
قعلعص ضذؤاهلعق بئرعش.
((( «ظعظالظذسسىنةن» 11 ،ـ توم 652 ،ـ بةت.
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قايسعسعنع قعلسا مةزكذر ظعككع ظعشنعث بعرعنع جعنايةت ظأتكىزىلضةن
ؤاقعتنعث ظأزعدة قعلعش الزعم .حىنكع ،مةزكذر ظعككع ظعشنعث هةر
ظعككعسعنع كئحعكتىرىش تةسةؤؤذر قعلعنمايدذ .شذثا ظةضةر جازا بئرعشنع
الزعم قعلعدعغان بعرةر ظعشنع قعلغان ظادةمنع كأرىص قالغان كعشعنعث ظذ
ظادةمنعث ظىستعدعن شذ ؤاقعتنعث ظأزعدة ظةمةس بعر مذددةت ظأتكةندعن كئيعن
ضذؤاهلعق بئرعشع ،ظذ كعشعنث صاسعق ظعكةنكعكعنع ،ياكع ظذ كعشعنعث ظذ
(((
ظادةمدة ظأحع بارلعقعنع كأرسعتعص بئرعدذ.
هاراق ظعحكةنضة بئرعلعدعغان جازانعث بايانع
كعمكع هاراق ظعحعص هاراقنعث صذرذقع ظئغعزعدا بار هالعتعدة ،ياكع
مةست هالعتعدة تذتذلغان ؤة بعر نةححة ظادةم ظذنعث هاراق ظعحكةنلعكعضة
ضذؤاهلعق بةرضةن بولسا ،ظذ ظادةمضة جازا بئرعلعدذ .حىنكع ،بذ هةقتة ظذقبة
ظعبنع هارعس (اهلل تاظاال ظذنعثدعن رازع بولسذن!) مذنداق دةيدذ« :نذظةيمان
مةست هالعتعدة صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث ظالدعغا ظئلعص كئلعندع.
(ظذنعث هاراق ظعحكةنلعكع) صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمغا قاتتعق ظئغعر
كةلدع .صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم ظذنع ظأينعث ظعحعدة ظذرذشقا بذيرذدع.
شذنعث بعلةن كعشعلةر ظذنع قوؤزاقالر ؤة كةشلةر بعلةن ظذردع .مةنمذ ظذنع
(((
ظذرغانالرنعث ظعحعدة بار ظعدعم».
بةزع ظالعمالر بذ هةدعسنع هاراق ظعحكةن ظادةمضة جازانع ،ظذ مةست
هالعتعدة بولسعمذ ظعجرا قعلسا بولعدعغانلعقعغا صاكعت قعلعص كةلتىردع.
زاهعرعي مةزهةصعدعكعلةردعن بعر قعسعم ظالعمالرمذ« :شذنداق قعلسا بولعدذ»
دةيدذ .ظةمما كأص ساندعكع ظالعمالر« :هاراق ظعحكةن ظادةمضة جازانع ،ظذ
مةست هالعتعدة ظعجرا قعلعشقا بولمايدذ» دةيدذ .كأص ساندعكع ظالعمالر:
«يذقعرعدعكع هةدعستعن (صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث نذظةيماننع مةست
هالعتعدة ظذرغانلعقع ظةمةس) ظذنع ظذرذشنعث سةؤةبع بولسا ،ظذنعث مةست
بولذص قئلعشعدذر ؤة ظذنعث مةست بولذص قئلعشع هةتتا ظذنع ظذرذدعغان
حاغقعحة داؤام قعلغان ،دئضةن مةنا كأزدة تذتذلعدذ» دئدع .ظذالر مةزكذر
((( «ظعظالظذسسىنةن».
((( ظعمام بذخارع رعؤايعتع.
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هةدعستعن شذنداق مةنانعث كأزدة تذتذلعدعغانلعقعنع ،هاراق ظعحكةن
ظادةمنع ظذرذشتعكع مةقسةتنع بايان قعلعش بعلةن كىحلةندىردع .هاراق
ظعحكةن ظادةمنع ظذرذشتعن مةقسةت ظذنع هاراق ظعحعشتعن قايتذرذش ظىحىن
ظذنعثغا تاياقنعث تةمعنع تئتعتعش ؤة تاياقنعث ظاغرعقعنع بعلدىرىش( .ظةضةر
ظذ مةست هالعتعدة ظذرذلسا ،ظذ تاياقنعث تةمعنع تئتعمايدذ ؤة تاياقنعث
ظاغرعقعنع بعلمةيدذ .شذثا هاراق ظعحكةن ظادةمضة ،ظذ مةست هالعتعدة جازا
بئرعلمةيدذ).
مةزكذر هةدعس هاراقنعث هاراملعقعنع ؤة هاراق ظعحكةن ظادةم مةيلع ظاز
ظعحسذن ،مةيلع حعق ظعحسذن ،مةيلع مةست بولسذن ،مةيلع مةست بولمعسذن،
(((
ظذنعثغا جازا بئرعشنعث الزعملعقعنع كأرسعتعص بئرعدذ.
ظةضةر هاراق ظعحكةن ظادةم ،ظئغعزعدا هاراقنعث صذرذقع بار هالعتعدة تذرذص
ظأزعنعث هاراق ظعحكةنلعكعنع ظعقرار قعلغان بولسا ،بذ هالدعمذ ظذنعثغا جازا
ظعجرا قعلعنعدذ .حىنكع ،هاراق ظعحكةنلعك جعنايةت ظذنعثدا كأرىلدع ؤة
ؤاقتعمذ ظأتىص كةتمعدع .بذ هةقتة ظةبذهىرةيرة (اهلل تاظاال ظذنعثدعن رازع
بولسذن!) صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ:
«كعمكع (هاراق ظعحعص) مةست بولذص قالسا ،ظذنع ظذرذثالر .ظاندعن ظذ
(يةنة هاراق ظعحعص) مةست بولذص قالسا ،ظذنع ظذرذثالر .كئيعن ظذ (هاراق
ظعحعص) مةست بولذص قالسا ،ظذنع ظذرذثالر .كئيعن ظذ (يةنة هاراق ظعحعص)
(((
مةست بولذص قالسا ،ظذنع ظألتىرؤئتعثالر».
بعر نةححة قئتعم هاراق ظعحكةن ظادةمنع ظألتىرؤئتعشقا بذيرذص كةلضةن
بذيرذق تأؤةندعكع هةدعس بعلةن ظةمةلدعن قالغان .ظأمةر ظعبنع خةتتاب (اهلل
تاظاال ظذنعثدعن رازع بولسذن!) مذنداق دةيدذ :صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث
ؤاقتعدا ظابدذلال ظعسعملعك بعر ظادةم بولذص ،ظذنعث لةقعمع <ظئشةك> ظعدع.
ظذ ظادةم صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنع كىلدىرةتتع .صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم
ظذنع هاراق ظعحكةنلعكع ظىحىن قامحعلعدع .بعر كىنع ظذ «يةنة هاراق
ظعحعص> صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث ظالدعغا ظئلعص كئلعندع .صةيغةمبةر
ظةلةيهعسساالمنعث بذيرذقع بعلةن ظذ يةنة قامحعالندع .قةؤمعدعن بعرع :ظع
((( «فةتهذلبارع» 12 ،ـ توم 65 ،ـ بةت.
((( بذ هةدعسنع ظةبذداؤذد ،ظعمام ظةهمةد ،نةساظعي ؤة ظعبنع مذنزعر قاتارلعقالر رعؤايةت قعلدع .ظعبنع هةببان بذ ،توغرعلعق
دةرعجعسعضة يةتكةن هةدعستذر ،دئدع.
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اهلل! ظذنعثغا لةنةت قعلغعن ،بذ ظادةم (ضذناه قعلغانلعق سةؤةبع بعلةن
صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث ظالدعغا) نئمانداق كأص ظئلعص كئلعنعدذ ،دئدع.
صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم ظذنعثغا« :لةنةت ظوقعماثالر ،اهلل بعلةن قةسةمكع،
مةن ظذنعث جةزمةن اهلل ؤة اهلل نعث صةيغةمبعرعنع ياخشع كأرعدعغانلعقعنع
(((
بعلعمةن» دئدع.
ظعبنع هةجةر (اهلل تاظاال ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!) مذنداق دةيدذ« :بذ
هةدعس حوث ضذناهنع قعلغان ظادةم كاصعردذر ،دةص قارايدعغان كعشعلةرضة
رةددعية بئرعدذ .حىنكع ،صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم هاراق ظعحكةن هئلعقع
ظادةمضة لةنةت ظئيتعشتعن ؤة ظذنعثغا لةنةت تعلةص دذظا قعلعشتعن توستع .بذ
هةدعس يةنة حوث ضذناه هئسابلعنعدعغان بعرةر ظعشنع قعلعدعغان ظادةمنعث
دعلعدا ضذناه ظأتكىزىش نعيعتع بعلةن اهلل نعث ؤة ظذنعث صةيغةمبعرعنعث
مذهةببعتعنعث بعر يةردة بولعدعغانلعقعنع ؤة بذ ظعككع ظعشنعث بعر ـ بعرعضة
زعت ظةمةسلعكعنع ظعصادعلةص بئرعدذ .حىنكع ،صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم
مةزكذر ظادةمنعث شذنداق هاراق ظعحعص تذرذص يةنة اهلل تاظاالنع ؤة ظذنعث
صةيغةمبعرعنع ياخشع كأرىدعغانلعقعنع خةؤةر بةردع .شذنعثدةك يةنة بذ هةدعس
هاراقنع تأت ياكع بةش قئتعمغعحة تةكرار ظعحكةن ظادةمنع ظألتىرؤئتعش هةققعدة
كةلضةن مةزكذر بذيرذقنع ظةمةلدعن قالدذرؤاتقانلعقعنع كأرسعتعص بئرعدذ.
ظعبنع ظابدذلبةر ظذ ظادةمنعث (هاراق ظعحكةنلعكع سةؤةبع بعلةن صةيغةمبةر
ظةلةيهعسساالمنعث ظالدعغا)  50قئتعمدعن ظارتذق كةلتىرىلضةنلعكعنع بايان
(((
قعلعدذ».
ظةضةر هاراق ظعحكةن ظادةم ظأزعنعث هاراق ظعحكةنلعكعنع ،ظئغعزعدعكع
هاراقنعث صذرذقع كئتعص بولغاندعن كئيعن ظعقرار قعلسا ،ظعمام ظةبذهةنعفة
ؤة ظعمام ظةبذيىسىفنعث كأز قارعشعحة :ظذ ظادةمضة جازا بئرعلمةيدذ .ظةمما
ظعمام مذهةممةد (اهلل تاظاال ظذنعثدعن رازع بولسذن!)« :ظذ ظادةمضة جازا
بئرعلعدذ» دئدع .شذنعثدةك يةنة ظةضةر بعر نةححة ظادةم بعر كعشعنعث هاراق
ظعحكةنلعكعضة ،ظذنعث ظئغعزعدعكع هاراقنعث صذرذقع كئتعص بولغاندعن كئيعن
ضذؤاهلعق بةرضةن بولسا ،بذ هالدعمذ ظذ ظادةمضة ظعمام ظةبذهةنعفة ؤة ظعمام
ظةبذيىسىفنعث كأز قارعشعحة :جازا بئرعلمةيدذ .ظةمما ظعمام مذهةممةد (اهلل
((( ظعمام بذخارع رعؤايعتع.
((( «فةتهذلبارع» 12 ،ـ توم 78 ،ـ بةت.
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تاظاال ظذنعثدعن رازع بولسذن!)« :بذ هالدعمذ ظذ ظادةمضة جازا بئرعلعدذ»
دئدع.
ظأتكىزىلضةن جعنايةتنعث ؤاقتعنعث ظأتىص كئتعشع ،ظذ جعنايةت هةققعدة
بئرعلضةن ضذؤاهلعقنعث قوبذل قعلعنعشع ظىحىن توسالغذ بولعدذ .بذ ظعمامالرنعث
بعردةك قارعشعدذر .لئكعن ،ظعمام مذهةممةد زعنانعث جازاسعنع ظئتعبارغا
ظئلعص تذرذص ظذ ؤاقعتنع مةلذم مذددةت بعلةن ظألحةيدذ .بذ (بعر ظادةمنعث
هاراق ظعحكةنلعكعضة) شذ مذددةت ظأتىص كئتعص بولغاندعن كئيعن ضذؤاهلعق
بئرعلسة ،بذ ظأز ؤاقتعدا بئرعلضةن ضذؤاهلعق ظةمةس ؤاقتع ظأتىص كئتعص
بولغاندعن كئيعن بئرعلضةن ضذؤاهلعق هئسابلعنعدذ ،دئضةنلعكتذر( .هاراق
ظعحكةن ظادةمنعث ظئغعزعدعن هاراقنعث صذرذقعنعث كئتعص بولغانلعقع هاراق
ظعحكةنلعك جعنايعتعنعث ؤاقتعنعث ظأتىص كةتكةنلعكعنع كأرسةتمةيدذ).
حىنكع ،هاراقنعث صذرذقعنعث كئتعص قئلعشع (ؤاقعتنعث ظأتىص كةتكةنلعكع
سةؤةبع بعلةن ظةمةس) باشقا سةؤةبلةر بعلةن بولغان بولذشع مذمكعن .ظةمما
ظعمام ظةبذهةنعفة ؤة ظعمام ظةبذيىسىف (اهلل تاظاال ظذالرغا رةهمةت قعلسذن!):
«هاراق ظعحكةنلعك جعنايعتعنعث ؤاقتع هاراق ظعحكةن ظادةمنعث ظئغعزعدعكع
صذراقنعث كئتعش ،ياكع كةتمةسلعكع بعلةن ظألحعلعنعدذ( .يةنع ظذنعث
ظئغعزعدعكع صذراق كئتعص بولغان بولسا ،هاراق ظعحكةنلعك جعنايعتعنعث
ؤاقتع ظأتىص كةتكةنلعك هئسابلعنعدذ .ظةضةر كةتمعضةن بولسا ،هاراق
ظعحكةنلعك جعنايعتعنعث ؤاقتع ظأتىص كةتكةن هئسابالنمايدذ) .حىنكع ،ظعبنع
مةسظذد (اهلل تاظاال ظذنعثدعن رازع بولسذن!) بذ هةقتة مذنداق دئدع« :ظةضةر
سعلةر هاراق ظعحكةنلعكع بعلعنضةن ظادةمدة هاراقنعث صذرذقعنع صذرذساثالر،
ظذنع ظذرذثالر .حىنكع ،ظذنعثدا هاراقنعث ظةسعرعنعث كأرىلضةنلعكع ظذنعث
هاراق ظعحكةنلعكعنعث ظةث كىحلىك صاكعتعدذر» .ظةضةر بعر ظادةمنعث هاراق
ظعحكةنلعكعنع ظذنعث ظئغعزعدعن كةلضةن صذراقتعن ظذنعث هاراق ظعحكةن ياكع
ظعحمعضةنلعكعنع ظايرعغعلع بولمايدعغان بولسا ،بذ هالدا هاراق ظعحكةنلعك
جعنايعتعنعث ؤاقتع مةلذم مذددةت بعلةن ظألحعنعدذ .تةجرعبعلعك كعشعلةر بعر
ظادةمنعث ظئغعزعدعن كةلضةن صذراقنعث قايسع نةرسعنعث صذرذقع ظعكةنلعكعنع
(((
ظايرعيااليدذ .بذنع نادانالر ظايرعيالمايدذ.
شذنعثدةك يةنة ظةضةر هاراق ظعحكةن ظادةم قعلغان ظعقرارعدعن يئنعؤالسا،
((( «ظةلهعداية» 2 ،ـ توم 110 ،ـ بةت.
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بذ هالدعمذ ظذ ظادةمضة جازا بئرعلمةيدذ .حىنكع ،بذ جازا صةقةت اهلل تاظاالنعث
خالعس هةققعدذر .شذثا قعلغان ظعقرارعدعن يئنعؤئلعشقعمذ بولعدذ .حىنكع ظذ،
(مةن هاراق ظعحمعدعم) دئضةن سأزعدة راستحعل ؤة ظعقرارنع يالغاندعن قعلغان
بولذشع ظئهتعمالدذر .ظةضةر هاراق ظعحكةن بعر ظادةم مةست هالعتعدة ظأزعنعث
هاراق ظعحكةنلعكعنع ظعقرار قعلغان بولسا ،ظذنعثغا هةم جازا بئرعلمةيدذ.
حىنكع ظذنعثدا ،ظذنعث هاراقنع (مةجبذرععي ظعحكعنعضة ظوخشاش جازانعث
ظعجرا قعلعنعشنع توسذص قالعدعغان بعرةر شىبهة) كأرىلىشع ظئهتعمال .بذ،
ظذنعث مةن هاراق ظعحتعم ،دئضةن ظعقرارعنعث يالغان ظعقرار بولذش ظئهتعمالعنع
(((
تئخعمذ كىحلةندىرعدذ.
جازانع قايسع ؤاقعتتا ظعجرا قعلعش الزعم بولعدذ؟
هاراق ظعحكةن ظادةم هاراقنع مةيلع مةست قعلغذحعلعك دةرعجعدة كأص
ظعحسذن ،مةيلع مةست قعلمايدعغان دةرعجعدة ظاز ظعحسذن ،ظذنعثغا جازا
بئرعلعدذ .ظةمما باشقا ظعحعملعكلةرنع ظعحكةن ظادةمضة ،ظةضةر ظذ ظادةم
ظذ ظعحعملعكلةرنع تاكع مةست قعلغذحعلعك دةرعجعدة كأص ظعحكةن بولسا،
ظذنعثغا جازا بئرعلعدذ( .ظةضةر ظذ ظادةم ظذ ظعحعملعكلةرنع مةست قعلغذحعلعك
دةرعجعدة ظعحمعضةن بولسا ،ظذنعثغا جازا بئرعلمةيدذ) .يةنع ظةضةر بعر ظادةم
هاراقتعن باشقا بعر ظعحعملعكنع تاكع ظذنع مةست قعلغذحعلعك دةرعجعدة
كأص ظعحكةن بولسا ،بذ هالدا ظذنعثغا جازا بئرعلعدذ.
بذ يةردة شذنع ظةسكةرتعص ظأتىشكة توغرا كئلعدذكع( ،قانداق نةرسة
بولسا بولسذن) كأص ظعحسة مةست قعلعدعغان نةرسعدعن ظازراق بولسعمذ ظعحعش
هارامدذر .بذ ،هاراقتعن باشقا ظازراق ظعحسة مةست قعلمايدعغان نةرسعنع،
مةست قعلمعغذحعلعك دةرعجعدة ظازراق ظعحسعمذ ظذنع ظعحكةن ظادةمضة جازا
بئرعلعدذ ،دئضةن مةناغا كةلمةيدذ .ظةمما هاراق مةيلع مةست قعلغذحعلعك
دةرعجعدة كأص ظئحعلسذن ،مةيلع مةست قعلمعغذحعلعك دةرعجعدة ظاز ظئحعلسذن،
ظذنع ظعحكةن ظادةمضة جازا بئرعلعدذ .بذ ،هةنةفعي مةزهةصعدعكعلةرنعث كأز
قارعشعدذر .ظةمما مالعك ،شافعظعي ؤة ظةهمةد قاتارلعق ظعمامالر (اهلل تاظاال
ظذالرغا رةهمةت قعلسذن!)« :مةيلع هاراق بولسذن ،مةيلع باشقا ظعحعملعك
((( «رةددذلمذهتار» 3 ،ـ توم 165 ،ـ بةت.
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بولسذن ،ظذالردعن مةست قعلمعغذحعلعك دةرعجعدة ظاز ظعحكةن بولسعمذ (مةست
قعلعدعغان بعر ظعحعملعكنع ظعحكةن) ظادةمضة جازا بئرعلعدذ» دئدع .ظذالر بذ
قاراشلعرعغا صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث« :مةست قعلعدعغان هةر قانداق
نةرسة هاراق هئسابلعنعدذ»((( دئضةن هةدعسعنع ؤة ظأمةر ظعبنع خةتتابنعث:
«ظةقعلنع بولغعغان (يةنع ظةقعلغا تةسعر كأرسةتكةن) هةر قانداق نةرسة
هاراقتذر»((( دئضةن سأزعنع ؤة بذنعثدعن باشقا ظةسةرلةرنع دةلعل ـ صاكعت
قعلعص كةلتىردع .ظةمما بذالرنعث كةلتىرضةن دةلعل ـ صاكعتلعرعدعن هاراقتعن
باشقا ظعحعملعكلةردعن مةست قعلمعغذحعلعك دةرعجعدة ظاز ظعحكةن ظادةمضة
جازا بئرعشنعث الزعم ظعكةنلعكع حعقمايدذ .مةزكذر هةدعستعن ؤة ظةسةردعن
صةقةت خذددع باتذر ظادةمنع شعرغا ظوخشذتعلغعنعغا ظوخشاش باشقا
ظعحعملعكلةرنع هاراققا ظوخشعتعش مةقسةت قعلعنغانلعقع كأزدة تذتذلعدذ.
بذنعثدعن مةقسةت باشقا ظعحعملعكلةردعن مةست قعلمعغذحعلعك دةرعجعدة
ظاز ظعحكةن ظادةمضة جازا بئرعشنعث الزعم ظعكةنلعكعنع ظعسصاتالش ظةمةس
(((
ظذ ظعحعملعكلةرنعث هارام ظعكةنلعكعنع ظعسصاتالشتذر.
قاتتعق قاينعتعلعص كىصىكلعرع سىزعؤئتعلضةن ظأزىمنعث سىيعدعن
ظئحعتعلغان نةرسة هاراق دةص ظاتعلعدذ .ظةضةر ظذنعث كىصىكلعرع سىزعؤئتعلمعسة،
ظذ ظعمام ظةبذهةنعفة (اهلل تةظاال ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!) نعث كأز قارعشعدا
هاراق هئسابالنمايدذ .ظةمما ظعمام ظةبذيىسىف ؤة ظعمام مذهةممةدنعث كأز
قارعشعدا :ظذ هاراق هئسابلعنعدذ .فعقهعشذناس ظةبذهةفس ظةلكةبعر بذ هةقتة
ظعمام ظةبذيىسىف بعلةن ظعمام مذهةممةدنعث كأز قاراشلعرعنع توغرا ،دةص
قارعدع.
ظةضةر هاراق سذ بعلةن ظارعالشتذرذلغان ؤة سذ ظاز بولغان بولسا ،ظذنع
ظعحكةن ظادةمضة جازا بئرعلعدذ .ظةضةر سذ حعق بولغان بولسا ،بذ هالدا
هاراق ظعحكةن ظادةمنع مةست قعلمعسا ظذ ظادةمضة جازا بئرعلمةيدذ .بذ
هةقتعكع ظةث ظاساسلعق صةتعؤا بولسا ،سذ بعلةن ظارعالشتذرذلغان هاراق
هاراقلعق خاراكتئرعدعن حعقعص كةتمةيدذ .شذثا بعر ظادةم ظذنعثدعن مةست
قعلغذحعلعك دةرعجعدة ظةمةس ظازراق ظعحكةن تةقدعردعمذ ظذنعثغا يةنة جازا
((( ظعمام مذسلعم رعؤايعتع.
((( بذ ظةسةرنع ظعمام بذخارع رعؤايةت قعلدع.
((( «رةددذلمذهتار» 3 ،ـ توم 163 ،ـ بةت.

574

ئىسالم دىنىدىكى جازاالرنىڭ بايانى

بئرعلعدذ .ظةمما ظذنعثدعن مةست قعلغذحعلعك دةرعجعدة ظعحكةن ظادةمضة
جازانعث بئرعلعدعغانلعقعدا شةك يوق< .مذنعيةتذلمذسةللع> دئضةن كعتاصنعث
ظاصتورع هاراقنعث نعجعس ظعكةنلعكعنع ظوحذق ـ ظاشكارا ظوتتذرغا قويغان.
ظذنعث بذ سأزعنع اهلل تاظاالنعث هاراقنع صاسكعنا ،دةص سىصةتلةص كئلعشعمذ
كىحلةندىرعدذ .اهلل تاظاال هاراق ؤة ظذنع ظعحعشنعث صاسكعنا قعلعق ظعكةنلعكع
هةققعدة مذنداق دئدع» :ظع مأمعنلةر! هاراق ظعحعش ،قعمار ظويناش ،بذتالر
(يةنع حوقذنذش ظىحىن تعكلةنضةن تاشالر) غا حوقذنذش ،صال ظوقلعرع بعلةن
صال سئلعش شةيتاننعث ظعشع ،صاسكعنا قعلعقالردذر ،بةختكة ظئرعشعشعثالر
ظىحىن شةيتاننعث ظعشعدعن يعراق بولذثالر(((«
جازا ظعجرا قعلعنعدعغان ظادةمدة تئصعلعش الزعم بولعدعغان
شةرتلةرنعث بايانع

هاراق ظعحكةن ظادةمضة جازانعث ظعجرا قعلعنعشع ظىحىن ظذنعث هاراقنع،
ظذنع ظعحعشكة مةجبذرعي بولذص قئلعص ظةمةس ظأز ظعختعيارلعقع بعلةن
ظئحكةن بولذشع شةرتتذر .شذثا ظذسسذزلذقتعن ظألةي دةص قالغان ظادةم
هاراقتعن ظذسسذزلذقعنع قاندذرغذحعلعك معقداردا ظعحكةن ؤة مةست بولذص
قالغان بولسا ،ظذنعثغا جازا بئرعلمةيدذ .حىنكع( ،ظذ ظادةم هاراق ظعحعشكة
مةجبذر بولذص قالدع .هاراق ظئحعشكة مةجبذر بولذص قئلعص ظذنع ظعحعش)
يولغا قويذلغان بعر ظعشتذر .ظةضةر ظذ ظادةم هاراقتعن ظأزعنعث ظذسسذزلذقعنع
قاندذرغذحعلعك معقداردعن كأص ظعحكةن بولسا ،بذ هالدا هاراق ظذنع مةست
قعلمعسعمذ ظذ هاراقنع خذددع ظأز ظعختعيارلعقع بعلةن ظعحكعنعضة ظوخشاش
هئسابلعنعص ظذنعثغا جازا بئرعلعدذ.
شذنعثدةك يةنة هاراق ظعحكةن ظادةمضة جازانعث ظعجرا قعلعنعشع ظىحىن
ظذ ظادةمنعث هاراق ظعحعشنعث هارام ظعكةنلعكعنع بعلعشع شةرتتذر .شذثا
بعر كاصعر مذسذلمان بولذص دألعتعدعن ظعسالم دألعتعضة كةلضةن ؤة بذ يةردة
هاراقنعث هاراملعقعنع بعلعشتعن بذرذن هاراق ظعحكةن بولسا ،ظذنعثغا جازا
بئرعلمةيدذ .ظةمما ظعسالم دألعتعدة تذغذلغان ؤة باالغةتكة يةتكةن بعر ظادةم
((( سىرة ماظعدة  90ـ ظايةت.
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هاراق ظعحكةن بولسا ،ظذنعثغا جازا ظعجرا قعلعنعؤئرعدذ .ظذنعث« :مةن
هاراقنعث هارام ظعكةنلعكعنع بعلمةيتتعم» دئضةن سأزعضة ظعشعنعلمةيدذ.
هاراقتعن باشقا ظعحعملعك ظعحكةن ظادةمضة جازانعث ظعجرا قعلعنعشع
ظىحىن ظذ ظادةمنعث ظذ ظعحعملعكتعن تاكع ظذنع مةست قعلغذحعلعك دةرعجعدة
كأص ظعحعشع شةرت .مةستلعكنعث دةرعجعسع ظوخشاش بولمعغانلعقع ظىحىن
ظعمام ظةبذهةنعفة (اهلل تةظاال ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!) بعر ظادةمضة جازا
بئرعش ظىحىن ظذنعث ظةث قاتتعق مةست بولذص قالغذدةك دةرعجعدة كأص
ظعحعشعنع شةرت قعلعدذ .بذنعث بعلةن ظعمام ظةبذهةنعفة (هاراقتعن باشقا
ظعحعملعكلةردعن ظعحكةن ظادةمضة ظامال بار) جازا ظعجرا قعلعشنعث ظالدعنع
ظئلعشنع كأزدة تذتعدذ .بعر ظادةم نةرسعلةرنع بعر ـ بعرعدعن صةرق ظعتةلمعسة،
ظةر بعلةن ظايالنع ؤة ظاسمان بعلةن زعمننع ظايرعيالمعسا ،ظذ ظادةم ظةث قاتتعق
مةست بولذص قالغان هئسابلعنعدذ.
ظعمام ظةبذيىسىف بعلةن ظعمام مذهةممةد« :سأزعنعث كأص قعسمعنع
ظارعالشتذرذص سأزلةيدعغان ظادةم مةست هئسابلعنعدذ .ظةضةر بعر ظادةم سأزعنعث
يئرعمعنع ظارعالشتذرؤةتمةي توغرا قعلسا ،ظذ ظادةم مةست هئسابالنمايدذ»
دةيدذ .بذ هةقتة بذ ظعككع ظعمامنعث سأزع بعلةن صةتعؤا بئرعلعدذ .بعر ظادةمنعث
هاراقتعن باشقا ظعحعملعكلةردعن مةست بولغعحعلعك دةرعجعدة بعر نةرسة
ظعحكةن ،ياكع ظعحمعضةنلعكعنع ظألحةش ظىحىن بذ ظعككع ظعمامنعث سأزع
ظئتعبارغا ظئلعنعدذ .بذ هةنةفعي مةزهةصعدعكع ظالعمالرنعث بعرلعككة كةلضةن
قارعشعدذر .بذنعثدا مةزكذر ظعككع ظعمامنعث سأزعنع ظئتعبارغا ظئلعش يةنة
بذ مةسعلعنعث ظعهتعيات تةرعصعنع تذتقانلعق هئسابلعنعدذ.
مةست ظادةمنعث قعلغان تةسةررذصلعرعنعث هأكمع
ظةضةر مةست بعر ظادةم ظعسالم دعنعدعن يئنعؤالغان بولسا ،ظذنعث كاصعر
بولذص كةتكةنلعكعضة هأكىم قعلعنمايدذ .حىنكع ،كذصذرلذق ياكع كاصعر
بولذص كئتعشنع ظئتعقاد قعلعش بعلةن ،ياكع ظعسالم دعنعنعث هأكىملعرعنع
كةمسعتعش بعلةن بولعدذ .مةست ظادةمدة بعر نةرسعضة ظئتعقاد قعلعش ،ياكع
ظعسالم دعنعنعث هأكىملعرعنع كةمسعتعش ظعشلعرع يوقتذر .حىنكع ،بذ ظعككع
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ظعش (ظعنساندعكع) ظاثنعث بعر صارحعسعدذر( .مةست ظادةمدة ظاث يوقتذر).
بذ مةست ظادةمنعث هأكىمدعكع ظةهؤالعدذر .ظةمما ظذنعث بعلةن اهلل تاظاالنعث
ظارعسعدعكع ظاالقعدا ،ظةضةر مةست هةقعقةتتة كاصعرلعققا ظئلعص بارعدعغان
سأزنع ،ظذنعث مةنعسعنع حىشىنىص ؤة ظذ سأزنع سأزلةشنع نعيةت قعلعص
تذرذص سأزلعضةن بولسا ،بذ هالدا ظذ كاصعر بولذص كئتعدذ .ظةضةر ظذ ظادةم
ظذنداق قعلمعغان بولسا ،كاصعر بولذص كةتمةيدذ .مةست ظادةمنعث ظعسالم
دعنعدعن يئنعؤالغانلعقع سةؤةبع بعلةن ظذنعث كاصعر بولذص كةتكةنلعكعضة هأكىم
قعلعنمايدعغانلعقع ظىحىن ظذنعث ظايالع ظذنعثغا هارام بولذص كةتمةيدذ(((.
ظةمما ظذ ظادةم مةست هالعتعدة تذرذص ظايالعنع تاالق قعلعؤاتقان بولسا ،بذ
هالدا ظذنعث ظايالع تاالق بولذص كئتعدذ.
تأؤةندعكع يةتتة ظعشتعن باشقا ظعشالردا هارام نةرسعلةرنع قوللعنعش
ظارقعلعق مةست بولذص قالغان ظادةمنعث تةسةررذصلعرعنعث هأكمع خذددع
مةست ظةمةس ظادةمنعث تةسةررذصلعرعنعث هأكمع بعلةن ظوخشاشتذر .يةنع
مةست ظادةمنعث قعلغان تةسةررذصلعرع كىحكة ظعضة بولعدذ .ظةمما ظذنعث
تةسةررذصلعرع تأؤةندعكع يةتتة خعل ظشتا كىحكة ظعضة بولمايدذ.
 1ـ ظذنعث ظعسالم دعنعدعن يئنعؤالغانلعقع كىحكة ظعضة ظةمةس.
 2ـ ظذنعث جازاالر هةققعدة قعلغان ظعقرارع كىحكة ظعضة ظةمةس.
 3ـ ظذنعث ظأزعنعث بعر ظعشقا ضذؤاهحع بولغانلعقعغا ،بعر ظادةمنع
ضذؤاهحع قعلغانلعقع كىحكة ظعضة ظةمةس.
 4ـ ظذنعث باالغةتكة يةتمعضةن كعحعك بعر ظوغذلنع بعر قعز بعلةن ظذ
قعزغا ،ظذ قعزنعث تةثتىشعضة بئرعلعدعغان تويلذقتعن كأص تويلذق بئرعص
ظأيلةندىرىشع كىحكة ظعضة ظةمةس .شذنعثدةك يةنة ظذنعث باالغةتكة يةتمعضةن
كعحعك بعر قعزنع ،ظذ قعزنعث تةثتىشعضة بئرعلعدعغان تويلذقتعن ظاز تويلذققا
ظأيلةندىرىشع كىحكة ظعضة ظةمةس.
 5ـ ظذنعث ،سةن مةستلعكعثدعن ظوثشالغاندا بئرعص مئنعث ظايالعمنع
تاالق قعلعؤةتكعن ،دةص ظذنع ظأزعنعث ظايالعنع تاالق قعلعؤئتعشقا ؤةكعل
قعلغان ظادةمنعث ظايالعنع بئرعص مةست هالعتعدة تاالق قعلعؤئتعشع كىحكة
((( يةنع بعر ظادةم ظعسالم دعنعدعن يئنعؤالسا ،ظذنعث بعلةن ظايالعنعث ظارعسعدعكع نعكاه بذزذلذص كئتعص ظذنعثغا ظايالع هارام بولذص
كئتعدذ .ت.
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ظعضة ظةمةس .لئكعن ،بذ مةسعلعدة ظةث توغرا دةص قارالغان رعؤايةت بولسا،
ظذنعث قعلعؤاتقان تالعقعنعث كىحكة ظعضة بولعشعدذر.
 6ـ ظذنعث ،سةن مةستلعكعثدعن ظوثشالغاندا بئرعص مئنعث نةرسة ـ
كئرةكلعرعمنع سئتعص كةلضعن ،دةص ظذنع بعر نةرسة سئتعشقا ؤةكعل قعلغان
ظادةمنعث ظذ نةرسعسعنع بئرعص مةست هالعتعدة سئتعشع كىحكة ظعضة
ظةمةس.
 7ـ ظذنعث بعرةر نةرسعسعنع ناهةق ظئلعؤالغان كعشع ظذنعثغا ظذ نةرسعنع
ظذ مةستلعكعدعن يئشعلعشتعن بذرذن قايتذرذص بةرمةيدذ( .يةنع ظذ كعشعنعث
ظذنعثغا ظذ نةرسعنع ظذ مةستلعدعكعن يعشعلعشتعن بذرذن قايتذرذص بةرسة،
بذ قايتذرذص بئرعش كىحكة ظعضة بولمايدذ) .لئكعن ،بذ مةسعلعدة ظةث توغرا
دةص قارالغان رعؤايةت بولسا ،ظذنعثدعن بعرةر نةرسعنع ناهةق ظئلعؤالغان
كعشع ظذنعثغا ظذ نةرسعنع ظذ مةستلعكعدعن يعشعلعشتعن بذرذن قايتذرذص
بةرسعمذ بولعدذ .ظذ كعشع ظذ نةرسعنع ظذنعثغا قايتذرذص بئرعش بعلةن ظذ
نةرسعنع تألةص بئرعش مةسظذلعيعتعدعن قذتذلعدذ.
ظةضةر بعر ظادةم هارام نةرسعلةرنع قوللعنعش ظارقعلعق مةست بولذص
قالغان بولسا ،ظذنعثدعن ظعسالم دعنعنعث بذيرذقلعرع حىشىص كةتمةيدذ .ظذنعثغا
(خذددع ظذ مةست ظةمةس هالعتعدعكعضة ظوخشاش) ظعسالم دعنعنعث صىتىن
هأكىملعرعنع ظعجرا قعلعش الزعمدذر .شذثا ظذنعث (مةست هالعتعدة تذرذص)
ظايالعنع ،ياكع ظأزعنع ؤةكعل قعلغان ظادةمنعث ظايالعنع تاالق قئلعؤاتقانلعقع،
قذلعنع ظازات قعلعؤاتقانلعقع ،قعلغان سودا ـ سئتعقع( ،جازاالردعن باشقا ظعشالر
ظىستعدة قعلغان) ظعقرارلعرع ،مةيلع ظوغذل بولسذن ،مةيلع قعز بولسذن،
باالغةتكة يةتمعضةن كعحعك بالعنع ظذنعثغا هةممة تةرةصتعن مذناسعص
كئلعدعغان بعرع بعلةن ظأيلةندىرىشع ،قةرز بئرعشع ؤة قةرز ظئلعشع كىحكة
ظعضة بولعدذ .حىنكع ،مةست بولذص قالغان ظادةم مةست هالعتعدعمذ ظةقلعدعن
ظايرعلعص كةتمةيدذ .ظذنعثدا يىز بئرعدعغان ظعش صةقةت ظأز ظعختعيارلعقع
بعلةن مةست قعلعدعغان بعرةر نةرسعنع ظعحعش ظارقعلعق ظأزعدعكع قارشع
تةرةصنعث سأزعنع حىشىنىش قابعلعيعتعنع يوقذتذشتذر .لئكعن ظذ ،ضذناهكار
بولعدذ ؤة ظذنعثغا مةست حئغعدا قازا بولذص كةتكةن ظعبادةتلةرنعث قازاسعنع
قعلعش الزعم بولعدذ .مةست ظادةمنعث مةستلعك هالعتعدة تذرذص ظئيتقان
ظعسالمع خذددع مةجبذرعي هالدا ظعسالم ظئيتقان ظادةمنعثكعضة ظوخشاش
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توغرا بولعدذ .ظةمما ظذنعث ظعسالمدعن يئنعؤئلعشع توغرا ظةمةس .يةنع كىحكة
ظعضة ظةمةس .ظعمامالر ،هاراقنع مةجبذرلعنعش ظاستعدا ياكع ظذنع ظعحعشكة
مةجبذر بولذص قئلعص ظعحعص مةست بولذص قئلعص ظايالعنع تاالق قعلعؤاتقان
ظادةمنعث ظايالعنعث تاالق بولذص كئتعش ،ياكع تاالق بولذص كةتمةسلعكع
هةققعدة ظعختعالص قعلعشعص قالدع .بذ هةقتة ظةث توغرا ،دةص قارالغان رعؤايةت
(((
بولسا ،ظذ ظادةمنعث ظايالعنعث تاالق بولذص كةتمةسلعكعدذر.
زةهةرلعك حئكعملعكلةرنع ظعستعمال قعلعشنعث هأكمع
معثدعؤانة ،كةندعر ؤة ظةفيذنالرغا ظوخشاش زةهةرلعك ظىسىملىكلةرنع
يئيعش هارامدذر .ظةمما بعر ظادةم ظذ ظىسىملىكلةرنع يئيعش ظارقعلعق
مةست بولذص قالغان بولسا ،ظذنعثغا هاراق ظعحكةن ظادةمضة بئرعلضةن
جازا بئرعلمةيدذ .ظةكسعحة ظذنعثغا ظةدةصلةش يىزعسعدعن بئرعلعدعغان جازا
بئرعلعدذ.
معثدعؤانعنع دورا ؤة كئسةلنع داؤاالش ظىحىن ظعشلعتعشكة بولعدذ.
هةنةفعي ؤة شافعظعي مةزهةصعدعكعلةرنعث ظعماملعرع بعردةك« :كةندعرنع
ظعشلعتعش ظارقعلعق مةست بولذص قعلعص ظايالعنع تاالق قعلعؤاتقان ظادةمنعث
ظايالع تاالق بولذص كئتعدذ» دئدع .بذ ظعمامالر ،كةندعرنعث زةرةرعنع تذنذص
يئتعشتعن بذرذن بذ مةسعلعدة ظعختعالص قعلعشعص قالغان ظعدع .كةندعرنعث
زةرةرعنع تذنذص يةتكةندعن كئيعن (كةندعرنع ظعشلعتعش ظارقعلعق مةست
بولذص قعلعص ظايالعنع تاالق قعلعؤاتقان ظادةمنعث ظايالعنعث تاالق بولذص
(((
كئتعدعغانلعقعدا بعر قاراشقا كةلضةن).
شذنعثدةك يةنة مةزكذر ظىسىملىكلةرنع تئرعغانغا ،ظذالرنع ظذ يةردعن ـ
بذ يةرضة يأتكعضةنضة ؤة ظذالر بعلةن تعجارةت قعلغاندةك ظعشالرغا ظوخشاش
ظذالرنعث كعشعلةر ظارعسعدا يئيعلعص كئتعشعضة سةؤةب بولعدعغان بعرةر
ظعشنع قعلعشمذ هارامدذر .حىنكع ،بذ هةقتة ظعبنع ظأمةر (اهلل تاظاال ظذنعثدعن
رازع بولسذن!) صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤايةت
((( «رةددذلمذهتار» 3 ،ـ توم 165 ،ـ بةت.
((( «رةددذلمذهتار» 3 ،ـ توم 166 ،ـ بةت.
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قعلعدذ« :اهلل تاظاال هاراققا ،ظذنع ظعحكىحعضة ،قويذص بةرضىحعضة ،سئتعص
ظالغذحعغا ،ساتقذحعغا ،سعققذحعغا ،سعقتذرغذحعغا ،كأتىرىص كةلضىحعضة ؤة
(((
ظذنع ظةكةلدىرضىحعضة لةنةت ظئيتتع».
بذ هةقتة ظعبنع ظابباس (اهلل تاظاال ظذنعثدعن رازع بولسذن!) مذنداق دةيدذ:
مةن صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث« :مئنعث قئشعمغا جعبرعظعل كئلعص :ظع
مذهةممةد! هةقعقةتةن اهلل تاظاال هاراققا ،ظذنع سعققذحعغا ،سعقتذرغذحعغا،
ظعحكىحعضة ،ظذنع ظةكةلدىرضىحعضة ،ساتقذحعغا ،سئتعص ظالغذحعغا ،قويذص
بةرضىحعضة ؤة قويدذرغذحعغا لةنةت ظئيتتع ،دئضةن»((( دةص دئضةنلعكعنع
ظاثلعغان ظعدعم.
بذ هاراق هةققعدة كةلضةن ظةث قاتتعق تةهدعددذر .حىنكع ،هاراقتعن كئلعص
حعقعدعغان صعتنة ـ صاسات ظعنتايعن ظئغعردذر .زةهةرلعك ظىسىملىكلةرنعثمذ
ظعنسانالرغا ؤة جةمظعيةتكة بئرعدعغان زةرةرع بةك ظئغعر بولغانلعقع ظىحىن
مةزكذر تةهدعدنعثمذ زةهةرلعك ظىسىملىكلةرنع ظأز ظعحعضة ظئلعشع الزعم.

هاراق ظعحكةن ظادةمضة بئرعلعدعغان جازانعث معقدارعنعث بايانع
هاراق ظعحكةن ظادةم  80قامحا ظذرذلعدذ .بذ هةقتة ساظعب ظعبنع
يةزعد (اهلل تاظاال ظذنعثدعن رازع بولسذن!) مذنداق دةيدذ« :بعز صةيغةمبةر
ظةلةيهعسساالمنعث ،ظةبذبةكعرنعث زامانعدا ؤة ظأمةرنعث خةلعصعلعك دةؤرعنعث
باشلعرعدا هاراق ظعحعص كةلتىرىلضةن ظادةمنع قوللعرعمعز ،كةشلعرعمعز ؤة
تذنلعرعمعز بعلةن ظذراتتذق .ظأمةرنعث خةلعصعلعك دةؤرعنعث ظاخعرعلعرعغا
كةلضةندة ظأمةر (هاراق ظعحكةن ظادةمنع)  40قامحا ظذردع .كئيعن كعشعلةر
تئخعمذ باشتذثلذق ؤة صاسعقلعق قعلعشقان ظعدع( .يةنع ظذالر هاراقنع ظعحعشتة
(((
تئخعمذ هةددعدعن ظاشقان ظعدع .ظذمةر ظذالرنع)  80قامحا ظذرغان.
ظعمام مالعك بذ هةقتة سةؤر ظعبنع يةزعدنعث مذنداق دئضةنلعكعنع
رعؤايةت قعلعدذ« :ظأمةر (اهلل تاظاال ظذنعثدعن رازع بولسذن!) هاراق
توغرعسعدا ساهابعالرغا مةسلعهةت سالدع .ظذنعثغا ظةلع ظعبنع ظةبذتالعب
((( بذ هةدعسنع ظةبذداؤذد ؤة ظعبنع ماجة رعؤايةت قعلدع .هةدعسنعث تعكعسع ظةبذداؤذدنعثدذر .ظعبنع ماجعنعث رعؤايعتعدة :ظذنعث
صذلذسعنع يئضىحعضة دةصمذ بايان قعلعندع.
((( بذ هةدعسنع ظعمام ظةهمةد ،ظعبنع هةببان ؤة هاكعم قاتارلعقالر رعؤايةت قعلدع ؤة هاكعم بذ توغرذلذق دةرعجعسعضة يةتكةن
هةدعستذر ،دئدع.
((( بذ ظةسةرنع ظعمام بذخارع رعؤايةت قعلدع.
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(اهلل تاظاال ظذنعثدعن رازع بولسذن!) :بعز هاراق ظعحكةن ظادةمنع  80قامحا
ظذرذشذثنع توغرا ،دةص قارايمعز .حىنكع ،هاراق ظعحكةن ظادةم مةست بولعدذ.
مةست بولغان ظادةم (ظئغعزعغا كةلضةننع) سأزلةيدذ( .ظئغعزعغا كةلضةننع)
سأزلةيدعغان ظادةم (كعشعلةرضة) تأهمةت حاصاليدذ( .شذثا ظذنع تأهمةتنعث
جازاسع بولغان  80قامحا ظذرذشعث الزعم) دئدع .شذنعث بعلةن ظأمةر ظعبنع
خةتتاب (اهلل تاظاال ظذنعثدعن رازع بولسذن!) هاراق ظعحكةن ظادةمنع 80
قامحا ظذرغان».
هاراق ظعحكةن ظادةمنع  80قامحا ظذرذش ظأمةر ظعبنع خةتتاب (اهلل
تاظاال ظذنعثدعن رازع بولسذن!) نعث زامانعدا ساهابعالر تةرعصعدعن بعرلعككة
كةلضةن مةسعلعدذر.
هاراق ظعحكةن ظادةم ،مةستلعكعدعن ظذثشالغاندعن كئيعن قامحعلعنعدذ.
قامحا ظذنعث بعر يعرعضعال ظةمةس بئشعدعن ،يىزعدعن ؤة جعنسعي ـ ظةزاسعدعن
باشقا يةرلةرنعث هةممعسعضة ظذرذلعدذ .بعز بذ هةقتة زعنانعث جازاسعنع بايان
قعلعص ظأتكةن ؤاقتعمعزدا توختذلذص ظأتكةن ظعدذق .ظذنعث ظذياتلعق يعرعنعث
ظئحعلعص قئلعشعدعن ساقلعنعش ظىحىن ظعشتعنع سالدذرذلمايدذ .ظةمما
ظعشتعنعدعن باشقا كعيعم ـ كئحةكلعرع سالدذرؤئتعلعدذ .هاراق ظعحكةن ظايال
كعيعم ـ كئحعكع بعلةن تذرغذزذص قويذص ظذرذلعدذ.
ظوغرعلعق قعلغانلعقنعث جازاسعنعث بايانع
<ظوغرعلعق قعلعش> دئضةن سأزنعث ظذقذمع

<ظوغرعلعق قعلعش> دئضةن سأز لذغةت جةهةتتعن باشقعالرنعث نةرسة ـ
كئرةكلعرعنع يوشذرذن هالدا ناهةق ظئلعؤئلعش ،دئضةنلعك بولعدذ.
بار:

<ظوغرعلعق قعلعش> دئضةن سأزنعث ظعستعاله جةهةتتعن ظعككع ظذقذمع

 1ـ بذ سأزضة ،ظوغرعلعق قعلعشنعث هاراملعقعنع ظئتعبارغا ظئلعص تذرذص
بئرعلضةن ظذقذم .بذ ظذقذم بويعحة <ظوغرعلعق قعلعش> دئضةن سأز ،بعر
نةرسعنع يوشذرذن هالدا ناهةق ظئلعؤئلعش ،دئضةنلعك بولعدذ.
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 2ـ ظذ سأزضة ،ظوغرعلعق قعلعشنعث هأكمع بولغان قول كئسعشنع ظئتعبارغا
ظئلعص تذرذص بئرعلضةن ظذقذم .بذ ظذقذم بويعحة <ظوغرعلعق قعلعش> دئضةن سأز،
ظعسالم دعنعنعث هأكىملعرعنع قعلعشقا بذيرذلغان (يةنع باالغةتكة يةتكةن)،
سأزلعيةلةيدعغان ؤة كأزع كأرىدعغان بعر ظادةمنعث باهاسع ظةث ظاز بولغاندا
 10يامبذلذق ياكع ظذنعثدعن كأصرةك( ،مئؤة ـ حعؤعلةردةك) ظاسان بذزذلذص
قالمايدعغان بعر نةرسعنع ظذنةرسعنعث ظعضعسعنعث قولعدعن ظئلعؤئلعش،
دئضةنلعك بولعدذ .بذ ظذقذمغا ظاساسةن ضاحا ظادةمضة جازا بئرعلمةيدذ .يةنع
ظذنعث قولع كئسعلمةيدذ .حىنكع ظذ ،ظةضةر سأزلعيةلةيدعغان بولسا ،ظأزعضة
جازانعث ظعجرا قعلعنعشعنعث ظالدعنع ظالعدعغان بعرةر سأز قعلعشع مأمكعن.
شذنعثدةك يةنة كور ظادةمضعمذ جازا بئرعلمةيدذ .حىنكع ،كأر ظالغان نةرسة
ـ كئرةكنعث ظأزعنعث ياكع باشقعالرنعث ظعكةنلعكعنع بعلةلمةيدذ .ظةمما كور
ظادةم ظالغان نةرسة ـ كئرةكنعث باشقعالرنعث ظعكةنلعكعنع بعلعص تذرذص ظالغان
بولسا ،بذ هالدا ظذنعث قولع كئسعلعدذ.
ظذقذمدا كةلضةن< :يوشذرذن هالدا> دئضةن سأز بعر نةرسعنع كىح ـ
قذؤؤةتكة تايعنعص تذرذص ظئلعؤئلعشنع ،ياكع بذالص ظئلعؤئلعشنع ظوغرعلعقنعث
ظذقذمعدعن حعقعرؤعتعدذ .يةنع بعر نةرسعنع كىح ـ قذؤؤةتكة تايعنعص تذرذص
ظئلعؤالغان ،ياكع بذالص ظئلعؤالغان ظادةمنعث قولع كئسعلمةيدذ( .بذ ظادةمضة
باشقا جازا بئرعلعدذ) .ظةضةر بعر ظادةم كئحعدة (يوشذرذن) بعر ظأيضة كعرضةن
ؤة ظأيضة كعرضةندعن كئيعن ظذنعث ظعحعدعكع ظادةم بعلةن ظذرذش قعلعص
ظذنعث قولعدعكع نةرسعنع ظاشكارا ظئلعص حعقعص كةتكةن بولسا ،بذ هالدا
ظذنعث قولع كئسعلعدذ .ظةمما كىندىزدة ظاشكارة كأزنع بذياص ظذستذلذق
بعلةن كعشعلةرنعث نةرسة ـ كئرةكلعرعنع ظئلعؤالغان ظادةم (يةنع يانجذقحع)
تىرمعضة تاشلعنعدذ ؤة تىرمعدة جازاالندذرعلعدذ.
ظذقذمدا كةلضةن < :ظذنةرسعنعث ظعضعسعنعث قولعدعن> دئضةن سأز بعر
نةرسعنع ،ظذنع ظوغرعلعغان ظادةمنعث قولعدعن ظئلعؤئلعشنع ظوغرعلعقنعث
ظذقذمعدعن حعقعرؤعتعدذ( .يةنع بعر نةرسعنع ،ظذنع ظوغرعلعغان ظادةمنعث
قولعدعن ظوغرعلعؤالغان ظادةمنعث قولع كئسعلمةيدذ) .حىنكع ،بعر نةرسعنع
ظوغرعلعؤالغان ظادةم ،ظذ نةرسعنع قولعدا ظامانةت سىصىتعدة ساقلعغان كعشع
ياكع ظذ نةرسعنعث ظعضعسع هئساصالنمايدذ .بعز بذ هةقتة اهلل تاظاال خالعسا
ظالدعمعزدا توختذلذص ظأتىمعز.
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ظوغرعلعق قعلغان ظادةمنعث قولعنع كئسعش ظىحىن تئصعلعش الزعم
بولغان شةرتلةرنعث بايانع

ظوغرعلعق قعلغان ظادةمنعث قولعنع كئسعش ظىحىن بعر نةححة شةرتلةرنعث
تئصعلعشع الزعم .لئكعن ظذ شةرتلةرنعث ظةث مذهعمع تأؤةندعكعلةردذر:
 1ـ ظوغرعالنغان نةرسة (ظعسالم دعنعدا) هأرمعتع بار نةرسة ؤة باهاسع
ظةث ظاز بولغاندا  10يامبذ ؤة ظذنعثدعن يذقعرع بولذشع شةرت .ظوغرعالنغان
نةرسعنعث ،باهاسع ظةث ظاز بولغاندا  10يامبذغا يئتعدعغان نةرسة بولذشع
<ظوغرعلعقنعث نعسابع> دةص ظاتعلعدذ( .ظةضةر ظوغرعالنغان نةرسعنعث
باهاسع ظذنعثدعن ظاز بولسا ،ظذ ظادةمنعث قولع كئسعلمةيدذ) .بذ هةقتة
ظاظعشة (اهلل تاظاال ظذنعثدعن رازع بولسذن!) مذنداق دةيدذ« :صةيغةمبةر
ظةلةيهعسساالمنعث زامانعدا ظاددعي نةرسعلةرنع (ظوغرعلعغان) ظوغرعنعث
(((
قولع كئسعلمةيتتع».
 2ـ بعر نةرسة ظوغرعلعغان ظادةمنعث ظذ نةرسعنع ،ظذنعث ظورنعدعن
ظئلعص حعقعشع شةرت .مةسعلةن :ظوغرعنعث ظذ نةرسعنع قورذنعث ظعحعدعن
ياكع دذكاندعن ياكع خةزعنعدعن ،ياكع ظامباردعن ظئلعص حعقعص كةتكعنعضة
ظوخشاش< .بعر نةرسعنعث ظورنعدعن> دئضةنلعكتعن ظذ نةرسعنع ساقالش
ظىحىن تةييارالنغان ؤة ظذ نةرسعنعث ظعضعسعنعث رذخسعتعسعز ظذ يةرضة
كعرعش حةكلةنضةن يةر كأزدة تذتذلعدذ.
 3ـ بعر نةرسعنع ظوغرعلعغان ظادةمنعث ،ظذ نةرسعدة ظعضعدارحعلعق
شىبهعسعنعث بولماسلعقع شةرت .مةسعلةن :بعر ظادةم دادعسعنعث قورذسعدعن
بعر نةرسة ظوغرعلعغان ،ياكع ظايالعنعث مال ـ مىلكعدعن ظوغرعلعغان بولسا،
ظذ ظادةمنعث قولع كئسعلمةيدذ( .حىنكع ظوغرعالنغان نةرسعدة ظذنعثمذ هةققع
بولذص قئلعشع ظئهتعمال).
 4ـ بعر نةرسة ظوغرعلعغان ظادةم ظذ نةرسعنع ،ظذنع ظوغرعالشقا مةجبذر
بولذص قالغانلعق سةؤةبع بعلةن ظوغرعلعغان بولماسلعقع شةرت .شذنعث ظىحىن
فعقهعشذناسالر« :ظةضةر تاماق يئيعش ظىحىن تةييارالنمعغان بولسعمذ تاماقنع
ظوغرعلعغان ظادةمنعث قولع كئسعلمةيدذ .حىنكع ،بعر ظادةمنعث تاماقنع
((( بذ ظةسةرنع ظعبنع ظةبذشةيبة رعؤايةت قعلدع.
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ظوغرعلعغانلعقع ،ظذ ظادةمنعث ظذنع ظوغرعالشقا مةجبذر بولذص قالغانلعق
سةؤةبع بعلةن بولذشع ظوحذقتذر .ظذنع ظوغرعالشقا مةجبذر بولذص قالغانلعق
ظذ تاماقنع يئيعشنع دذرذس قعلعدذ ».بذ هةقتة ظعبنع هةزمع <ظةلمذهةلال>
دئضةن ظةسعرعدة مذنداق دةيدذ :ظأمةر ظعبنع خةتتابنعث قئشعغا تأضعسع
ظألتىرىلىص (يئيعلعص كةتكةن) بعر ظادةم كئلعدذ .ظذمةر ظعبنع خةتتاب
ظذنعثغا« :سةن بعر تأضةثنعث ظورنعغا (قورسذقعدا) ظون ظايلعق بالعسع بار،
يايالقنعث خالعغان يعرعدة ظوتلعغان سئمعز ظعككع تأضة ظاالمسةن؟ حىنكع،
بعز ظاحارحعلعق يعلعدا (بعر نةرسعنع ظوغرعالص يئضةن ظادةمنعث قولعنع)
كةسمةيمعز» دئضةن.
 5ـ ظوغرعالنغان نةرسة سذغذق يةردة ساقالنمعغان سىتكة ؤة ضأشكة ظوخشاش
تعز بذزذلذص كئتعدعغان نةرسة بولماسلعقع شةرت .بذ هةقتة ظةبذهىرةيرة
(اهلل تاظاال ظذنعثدعن رازع بولسذن!) صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث مذنداق
دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ« :مئؤة ياكع خورمعنعث حعحعكعنع ظوغرعلعغان
(((
ظادةمنعث قولع كئسعلمةيدذ».
ظوغرعنعث قولعنع كئسعشنعث يولغا قويذلعشعنعث بايانع
ظوغرعنعث قولعنع كئسعش هأكىمع قذرظان كةرعم ،سىننةت ؤة ظالعمالرنعث
بعرلعكع بعلةن يولغا قويذلدع .ظوغرعنعث قولعنع كئسعش توغرعسعدا اهلل تاظاال
مذنداق دئدع» :ظوغرعلعق قعلغذحع ظةرنعث ؤةظوغرعلعق قعلغذحع ظايالنعث
قعلمعشعنع جازاالص ،اهلل تةرعصعدعن ظعبرةت قعلعش يىزعسعدعن قوللعرعنع
كئسعثالر ،اهلل (ظأز ظةمرعنع ظعشقا ظاشذرذشتا) غالعبتذر ،هئكمةت بعلةن
ظعش قعلغذحعدذر(((« يةنع بذ باشقعالرغا ظعبرةت بولسذن ،دةص بذ جعنايةتنع
ظأتكىزضةن ظادةمضة اهلل تاظاال تةرعصعدعن بئرعلضةن جازادذر.
»اهلل (ظأز ظةمرعنع ظعشقا ظاشذرذشتا) غالعبتذر ،هئكمةت بعلةن ظعش
قعلغذحعدذر« يةنع اهلل تاظاال خالعغان هأكىمنع يولغا قويعدذ .هئحبعر
ظادةمنعث ظذنعث يولغا قويذلغان هئكمةتلعك هأكىمعضة قارشع حعقعش هةققع
((( بذ هةدعسنع ظعبنع ماجة رعؤايةت قعلدع.
((( سىرة ماظعدة  38ـ ظايةت.
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يوق .بعز يذقعرعدا بايان قعلعص ظأتكعنعمعزدةك ظعنسانالر تةرعصعدعن تىزىلضةن
قانذنالر ظعنسانالرنعث مال ـ مىلكعنع ؤة جانلعرعنع ساقالشتعن مةغلذب
بولغان يةردة ،ظعسالم دعنعنعث قانذنلعرع كعشعلةر ظارعسعدا خاتعرجةملعكنع
ظومذمالشتذردع.
ظاندعن اهلل تاظاال ظوغرعلعق قعلعص سالغان ظادةمضة تةؤبعنعث ظعشعكعنع
ظئحعص مذنداق دئدع» :كعمكع (ظوغرعلعق قعلعص كعشعلةرضة) زذلذم قعلغاندعن
كئيعن تةؤبة قعلسا( ،ظةمةلعنع) تىزعسة (يةنع ظوغرعلعق قعلعشتعن يانسا)،
اهلل ظذنعث تةؤبعسعنع قوبذل قعلعدذ ،اهلل ناهايعتع مةغصعرةت قعلغذحعدذر،
ناهايعتع مئهرعباندذر(((« حىنكع ،ظعسالم دعنعدا بعر ظادةمنع ياخشعالش ؤة
تىزةش يولع ظذنع جازاالش ؤة تةنقعدلةش ظعشلعرعغعال قاراشلعق ظةمةستذر.
بعز يذقعرعدا مةخزذمعي قةبعلعسعدعن بعر ظايالنعث ظوغرعلعق قعلغانلعقعنع
ؤة صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث ظذنعث قولعنع كئسعشكة بذيرذغانلعقعنع بايان
قعلعص ظأتكةن ظعدذق .رعؤايوت قعلعنعشعحة :ظذ ظايال كئيعن ناهايعتع ياخشع
تةؤبة قعلغان ؤة توي قعلغاندذر .ظذ ظايال (كئيعنكع كىنلةردة) ظاظعشة (اهلل
تاظاال ظذنعثدعن رازع بولسذن!) نعث قئشعغا كأص كئلةتتع ؤة (هاجةتلعرعنع
ظذنعثغا سأزلةيتتع) .كئيعن ظاظعشة (اهلل تاظاال ظذنعثدعن رازع بولسذن!)
ظذنعث هاجةتلعرعنع صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمغا يةتكىزةتتع .ظعبنع ظعسهاق
(اهلل تاظاال ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!) ظابدذلاله ظعبنع ظةبذبةكرعنعث مذنداق
دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ :صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم ظذ ظايالغا رةهمةت ؤة
مةغصعرةت تعلةيتتع .ظعمام ظةهمةد (اهلل تاظاال ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!) ظعبنع
ظأمةر (اهلل تاظاال ظذنعثدعن رازع بولسذن!) نعث مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤايةت
قعلعدذ :ظذ ظايال صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمغا« :ظع اهلل نعث صةيغةمبعرع!
مئنعث تةؤبةم قوبذل قعلعنغانمعدذ؟» دئضةندة ،صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم
ظذنعثغا« :سةن بىضىن ضذناهعثدعن خذددع ظاناثدعن توغذلغان كىنعدعكعدةك
صاك بولذص كةتتعث» دئضةن.
اهلل تاظاال مال ـ مىلىكلةرنع مانا مذشذنداق ظذنع ظوغرعلعغان ظادةمنعث
قولعنع كئسعش ظارقعلعق ساقلعدع .قولعنع كئسعشنع بوالثحعلعق ؤة بعر نةرسعنع
ناهةق ظئلعؤالغانلعققا ظةمةس ظوغرعلعق قعلغان جعنايةتكة خاس قعلدع .حىنكع،
((( سىرة ماظعدة  39ـ ظايةت.
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ظوغرعلعق قعلعش بوالثحعلعق ؤة بعر نةرسعنع ناهةق ظئلعؤئلعشقا قارعغاندا كأص
يىز بئرعدذ ؤة ظوغرعلعققا قارعغاندا ظذالرغا صاكعت تذرغذزذش ظذثايدذر .ظةمما
(بوالثحعلعق ؤة بعر نةرسعنع ناهةق ظئلعؤئلعشقا قارعغاندا) بعر ظادةمنعث
ظوغرعلعق قعلغانلعقعغا صاكعت تورغذزذش قعيعندذر .اهلل تاظاال كعشعلةرضة
قاتتعق ظعبرةت قعلعش ظىحىن ظوغرعلعقنعث جازاسعنع ظئغعر قعلدع.
ظوغرعنعث ظوث قولع كئسعلعدذ .سةلةصلةر بعر قئتعم ظوغرعلعق قعلعص
قولع كئسعلعص ،ظاندعن ظعككعنحع قئتعم يةنة ظوغرعلعق قعلغان ظادةمنعث
(قايسع ظةزاسعنعث كئسعلعدعغانلعقع هةققعدة) ظعختعالص قعلعشعص قالدع .كأص
ساندعكع ظالعمالر« :ظذنعث سول صذتع ،ظاندعن يةنة ظوغرعلعق قعلسا سول قولع،
ظاندعن يةنة ظوغرعلعق قعلسا ظوث صذتع كئسعلعدذ» دئدع .بذالر ظأزلعرعنعث
بذ قاراشلعرعغا اهلل ؤة ظذنعث صةيغةمبعرع بعلةن ظذرذش قعلعدعغانالرنعث هال
ـ ظةهؤالعنع بايان قعلعص كةلضةن ظايةتنع((( ؤة ساهابعالرنعث قعلمعشلعرعنع
صاكعت قعلعص كةلتىردع .حىنكع ،ظذالر ظوغرعلعق قعلغانالرنعث جازاسعنع بايان
قعلعص كةلضةن ظايةتنع ،بذ ظايةت صةقةت بعر قئتعم ظوغرعلعق قعلعص كةلضةن
ظادةمنعث جازاسعنع بايان قعلعص كةلضةن ،دةص حىشىنعدذ .ظةضةر ظوغرع تةكرار
يةنة ظوغرعلعق قعلسا ،هةتتا ظذنعث كئسعلعدعغان ظةزاسع قالمعغذحة ظذنعث
ظةزالعرع كئسعلعدذ .ظذنعث ظةزالعرعنعث هةممعسع كئسعلعص بولغاندعن كئيعن
ظذ يةنة ظوغرعلعق قعلسا ،بذهالدا ظذنعثغا ظةدةصلةش يىزعسعدعن بئرعلعدعغان
جازا بئرعلعدذ ؤة تىرمعضة تاشلعنعدذ.
بذ يةردة شذنع بايان قعلعص ظأتىشكة توغرا كئلعدذكع ،ظعمام ظةبذهةنعفة
(اهلل تةظاال ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!)« :ظوغرعلعق قعلغان ظادةمضة ظألىم
جازاسعنع بئرعش سعياسعي بعر جازادذر .ظةضةر ظوغرع ظوغرعلعق قعلعشقا
ظىحعنحع ؤة تأتعنحع قئتعم تةكرار قايتسا ،ظذ يةر يىزعدة بذزذقحعلعق قعلعشقا
تعرعشقانلعقع ظىحىن ظذنعثغا ظألىم جازاسع بئرعلعدذ» دةيدذ.
هةنةفعي مةزهةصعدعكعلةر« :ظةضةر ظوغرعنعث سول صذتع كئسعك بولسا،
ظذنعث باشقا ظةزالعرع كئسعلمةيدذ .ظوغرع ظوغرعلعغان نةرسعنعث صذلعنع تألةص
بئرعدذ ؤة هةتتا ظذ تةؤبة قعلغانغا قةدةر تىرمعضة سوالص قويذلعدذ» دةيدذ .اهلل
تاظاال خالعسا بعز بذ هةقتة توختذلذص ظأتىمعز.
((( بذ سىرة ماظعدعنعث  33ـ ظايعتعدذر .ت.
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ظوغرعلعقنعث نعسابع
بعز يذقعرعدا ظوغرعنعث قولعنعث ظاددعي نةرسعدة كئسعلمةيدعغانلعقعنع
بايان قعلعص ظأتتذق .ظوغرعلعق قعلغان بعر ظادةمنعث قولعنعث كئسعلعشع
ظىحىن ظذنعث ظوغرعلعغان نةرسعسع ظةث ظاز ظون يامبذلذق نةرسة بولذشع
الزعم .حىنكع ،ظعمام ظةبذهةنعفة (اهلل تاظاال ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!) بذ هةقتة
ظعبنع مةسظذد (اهلل تاظاال ظذنعثدعن رازع بولسذن!) نعث مذنداق دئضةنلعكعنع
رعؤايةت قعلعدذ« :صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث زامانعدا قول ظون يامبذ
ظىحىن كئسعلةتتع .يةنع ظةث ظاز ظون يامبذنع (ياكع ظذنعث قعممعتعدة بعر
نةرسة) ظوغرعلعغان ظادةمنعث قولع كئسعلةتتع .بذ هةقتة مذهةممةد ظعبنع
ظةلهةسةن (اهلل تاظاال ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!) صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث
مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ« :قول ظون يامبذدعن ظاز نةرسة ظىحىن
كئسعلمةيدذ( .يةنع ظون يامبذدعن ظاز بعر نةرسعنع ظوغرعلعغان ظادةمنعث
قولع كئسعلمةيدذ)».
بذ هةقتة ظذممذ ظةيمةن (اهلل تاظاال ظذنعثدعن رازع بولسذن!) صةيغةمبةر
ظةلةيهعسساالمنعث« :قول صةقةت بعر قالقان ظىحىنال كئسعلعدذ .يةنع بعر
قالقاننعث قعممعتعدة بعر نةرسة ظوغرعلعغان ظادةمنعث قولع كئسعلعدذ)»
دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلدع .صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث زامانعدا بعر
قالقاننعث قعممعتع بعر تعلال ياكع ظون يامبذ ظعدع.
بعر ظادةمنعث ظوغرعلعق قعلغانلعقعنعث ظعسصاتلعنعشع
ظوغرعلعق قعلغان ظادةم مةجبذرعي ظةمةس ظأز ظعختعيارلعقع بعلةن
قازعنعث ظالدعدا بعر قئتعم ظعقرار قعلعشع بعلةن ظذنعث ظوغرعلعق قعلغانلعقع
ظعسصاتلعنعدذ .ظةضةر ظعقرارنع (ظأز ظعختعيارلعقع بعلةن ظةمةس) مةجبذرالنغان
هالدا قعلغان بولسا ،ظذنعث قعلغان ظعقرارع كىحكة ظعضة بولمايدذ ؤة ظذنعثغا
جازا بئرعلمةيدذ.
س :ظوغرعنع ظعقرار قعلدذرذش ظىحىن ظذنع ظذرذش توغرعمذ؟
ج :بعر قعسعم ظالعمالر« :ظةضةر ظوغرع صاسعقلعق بعلةن مةشهذر ظادةم
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بولسا ،ظذنع (ظعقرار قعلدذرذش ظىحىن) ظذرذش توغرعدذر» دةيدذ .حىنكع،
توغرعلعق دةرعجعسعضة يةتكةن بعر رعؤايةتتة مذنداق بايان قعلعندع:
صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم زذبةير ظعبنع ظاؤامنع ،صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمغا
صىتىن مال ـ مىلىكلعرعنع تاصشذرذشقا كئلعشعم تىزىشىص مال ـ مىلكعنعث
ظورنعنع يذشذرذص قالغان بعر كاصعرنع ظازراق ظازابالص قويذشقا بذيرذغان ظعدع.
صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم (مال ـ مىلىكلةرنعث ظورنعنع يوشذرذص قالغان) ظذ
كاصعرغا« :هةيية ظعبنع ظةختةبنعث بايلعقلعرع نةدة؟» دئدع .ظذ كاصعر« :ظع
مذهةممةد! ظذنعث بايلعقلعرعنع تةمعناتالر ؤة ظذرذشنعث حعقعملعرع تىضعتعص
بولدع» دئدع .صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم« :ظذنعث مال ـ مىلكع بةك كأص،
ظةمما مةسعلة ظاددعيدذر( .يةنع ظذنعث مال ـ مىلكع بةك كأص ،ظةمما سةن
دئضةن ظعشالر ظذنعث مال ـ مىلكعنع تىضعتعص بولذلمايدذ) ،دةص زذبةيرعضة:
بذنعث ظازراق ظةدةبعنع بئرعص قويغعن» دئدع .شذنعث بعلةن زذبةيرة (اهلل
تاظاال ظذنعثدعن رازع بولسذن!) ظذنعث ظازراق ظةدعبعنع بةرضةن ظعدع ،ظذ
(((
كاصعر ساهابعالرنع مال ـ مىلىكنعث بار يعرعضة باشالص ظاصاردع.
بعر ظادةمنعث ظوغرعلعق قعلغانلعقع يةنة ظذنعث ظوغرعلعق قعلغانلعقعغا
ظعككع ظادةمنعث ضذؤاهلعق بئرعشع بعلةنمذ ظعسصاتلعنعدذ .قازع بعر
ظادةمنعث ظوغرعلعق قعلغانلعقعغا ضذؤاهلعق بئرعص كةلضةن ظعككع
ظادةمدعن ،ظذ ظادةمنعث ظذ نةرسعنع ظأز ظورنعدعن ظئلعص حعققان ياكع ظذنداق
قعلمعغانلعقعنع ياكع ظذ نةرسعنع ظأينعث سعرتعدا تذرغان بعرسعضة سذنذص
بةرضةنلعكعنع ياكع ظذنداق قعلمعغانلعقعنع بعلعش ظىحىن ظذ نةرسعنعث
قانداق نةرسة ظعكةنلعكعنع سورايدذ؟ ظوغرعالنغان نةرسعنعث كاصعر دألعتعدة
ياكع ظعسالم دألعتعدة ظعكةنلعكعنع بعلعش ظىحىن ظذ نةرسعنعث قةيةردة
ظعكةنلعكعنع سورايدذ .ظذ نةرسعنعث (ظوغرعنعث قولعنع كئسعش نعسابعغا
يةتكةن ،ياكع يةتمعضةن نةرسة ظعكةنلعكعنع بعلعش ظىحىن) ظذ نةرسعنعث
قانحعلعك نةرسة ظعكةنلعكعنع سورايدذ .ظوغرعنعث ظذ نةرسعنع ظأزعنعث ظذرذغ
ـ تذغقانلعرعدعن ظوغرعلعغانلعقعنع ياكع يات بعرسعدعن ظوغرعلعغانلعقعنع
بعلعش ظىحىن ظذنعث ظذ نةرسعنع كعمدعن ظوغرعلعغانلعقعنع سورايدذ .قازعنعث
بعر ظادةمنعث ظوغرعلعق قعلغانلعقعغا ضذؤاهلعق ظئيتعص كةلضةن ظادةمدعن
بذالرنعث هةممعسعنع سورعشع ظوغرعلعق قعلغان ظادةمنعث قولعنع كئسعشكة
((( «رةددذلمذهتار» 3 ،ـ توم 196 ،ـ بةت.
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توسالغذ بولعدعغان بعرةر باهانة تعصعش ظىحىندذر.
ظةضةر ظأزعنعث بعر نةرسة ظوغرعلعغانلعقعغا ظعقرار قعلغان ظادةم قعلغان
ظعقرارعدعن يئنعؤالغان بولسا ،ظذنعث قعلغان بذ ظعشع توغرا هئسابلعنعدذ.
(يةنع ظذنعث قولعنع كئسعلمةيدذ) .شذنعثدةك يةنة ظةضةر ضذؤاهحعالرنعث بعرع
بةرضةن ضذؤاهلعقعدعن يئنعؤالغان بولسا ،ظذنعث ضذؤاهلعقعدعن يئنعؤئلعشعمذ
كىحكة ظعضعدذر( .يةنع بذ هالدعمذ ظوغرعنعث قولع كئسعلمةيدذ) .ياكع ظوغرع:
«ظذ مئنعث مال ـ مىلكىمدذر» دئضةن بولسا ،يةنة ظذنعث قولع كئعسعلمةيدذ.
حىنكع ،ظذنعث قعلغان ظعقرارعدعن يئنعؤئلعشع ياكع ظوغرعلعغان نةرسعنعث
ظأزعنعث مال ـ مىلكع ظعكةنلعكعنع دةؤا قعلعشع (ظذنعثغا بئرعلعدعغان
جازانعث ظالدعنع ظالعدعغان) شىبهعدذر .ظةضةر بعر ظادةم ظأزعنعث ظوغرعلعق
قعلغانلعقعنع ظعقرار قعلغان ،ظاندعن قئحعص كةتكةن بولسا ،ظذنعث قولع
كئسعلمةيدذ .حىنكع ،قئحعص كئتعش ظذنعث قعلغان ظعقرارعدعن يئنعؤالغانلعقنعث
ظاالمعتعدذر .ظذ ،بذ هالدا ظوغرعلعغان نةرسعنع تألةص بئرعدذ .شذنعثدةك يةنة
ظةضةر ظوغرع قازعنعث ظالدعدا ظأزعنعث (ظوغرعلعق قعلمعغانلعقع) ظىحىن قةسةم
ظعحعص بئرعشتعن باش تارتقان بولسا ،بذ هالدعمذ ظذنعث قولع كئسعلمةيدذ.
ظةمما ظذنعثغا (ظذنع ظوغرعلعدع ،دةص قارالغان) مال ـ مىلىكنع تألةص بئرعش
الزعم بولعدذ.
ظةضةر قازع بعر ظوغرعنعث ظأزعنعث ظوغرعلعق قعلغانلعقعنع ظعقرار قعلعشع،
ياكع ضذؤاهحعالرنعث ضذؤاهلعق بئرعشع بعلةن ظذ ظوغرعنعث قولعنع كئسعشكة
هأكىم حعقعرعص بولغاندعن كئيعن مال ـ مىلكع ظوغرعالندع ،دةص قارالغان ظادةم:
«بذ مال ـ مىلىك ظذنعثدذر ،بذ مال ـ مىلىكنع ظذ مةندعن ظوغرعلعمعغان،
مةن بذ مال ـ مىلىكنع ظذنعث يئنعدا ظامانةتكة قويذص قويغان ظعدعم ،دئضةنضة
ياكع ظذنع ظوغرعلعق قعلدع ،دةص ضذؤاهلعق بةرضةنلةر يالغان ضذؤاهلعق
بئرعصتذ ،دئضةنضة ياكع ظذ ظادةم يالغاندعن :مةن ظوغرعلعق قعلدعم ،دةص
ظعقرار قعلعصتذ ،دئضةنضة ظوخشاش بعر نةرسة دئضةن» بولسا ،بذ هالدعمذ
ظوغرعلعق قعلدع ،دةص قارالغان ظادةمنعث قولع كئسعلمةيدذ.
هةتتا ظوغرعلعق قعلدع ،دةص قارالغان ظادةمنعث ظأزعنعث ظوغرعلعق
قعلغانلعقعنع ظعقرار قعلعص قالماسلعقع ظىحىن ظذنعث ظئغعزعغا (باشقا
ضةصلةرنع) سئلعص بئرعش مذستةهةصتذر .بذ هةقتة ظةبذداؤذد مذنداق دةيدذ:
صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث ظالدعغا بعر ظوغرع ظئلعص كعلعندع ؤة ظذ
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ظأزعنعث ظوغرعلعق قعلغانلعقعنع ظئتعراص قعلدع .ظةمما ظذنعث يئنعدعن
هئحقانداق نةرسة حعقمعدع .شذنعث بعلةن صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم ظذنعثغا:
«مةن سئنع ظوغرعلعق قعلدع ،دةص ضذمان قعلمايمةن» دئدع .ظذ ظوغرع« :ظع
اهلل نعث صةيغةمبعرع! مةن هةقعقةتةن ظوغرعلعق قعلدعم» دئدع .صةيغةمبةر
ظةلةيهعسساالم هئلعقع سأزعنع ظعككع ياكع ظىح قئتعم قايتا ـ قايتا تةكرارلعدع.
(ظذ ظوغرع هةر قئتعمدا ظأزعنعث ظوغرعلعق قعلغانلعقعنع ظئتعراص قعلدع).
شذنعث بعلةن صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم ظذنعث قولعنع كئسعشكة بذيرذدع.
ظوغرعالنغان نةرسعنع تألةص بئرعشنعث بايانع
قولع كئسعلضةن ظوغرع ،ظةضةر ظذنعث ظوغرعلعغان نةرسعسع يىتىص كةتكةن
بولسا ،ظوغرعغا ظذ نةرسعنع تألةص بئرعش الزعم ظةمةس .ظةضةر ظذ نةرسة كئيعن
تئصعلسا ،ظوغرع ظذ نةرسعنع ظعضعسعضة قايتذرذص بئرعدذ .بذ هةقتة ظعمام
ظةبذهةنعفة (اهلل تةظاال ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!) ظةلع ظعبنع ظةبذتالعب (اهلل
تاظاال ظذنعثدعن رازع بولسذن!) نعث مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ:
(((
«ظوغرع يىتىص كةتكةن نةرسعنع تألةص بةرمةيدذ».
كىحلىك رعؤايةتكة ظاساسةن ظوغرعالنغان نةرسعنعث ظأزعحة يىتىص كةتكةنلعكع
بعلةن ظذنع ظعشلعتعص تىضعتعؤاتقانلعقنعث ظارعسعدا صةرق يوق( .يةنع بعر نةرسة
ظوغرعلعغان ظادةم ظذ نةرسعنع يىتتىرؤاتقان ياكع ظأزع ظعشلعتعص كةتكةن بولسا،
ظذنعثغا ظذ نةرسعنع تألةص بئرعش الزعم ظةمةس) .لئكعن ،ظذ ظادةمضة دعيانةت
جةهةتتعن ظذ نةرسعنعث باهاسع بويعحة ظذ نةرسعنعث ظعضعسعضة صذل تألةص
بئرعشكة صةتعؤا بئرعلعدذ .ظذ ظادةم ظذ نةرسعنع مةيلع قولع كئسعلعشتعن بذرذن
ظعشلعتعص كةتسذن ،مةيلع كئيعن ظعشلعتعص كةتسذن ،بذنعث ظارعسعدا هئحبعر
صةرق يوق .ظوغرعدعن ظوغرعلعغان نةرسعنع تألةص بئرعش (دعيانةت جةهةتتعن
ظةمةس) صةقةت هأكىم جةهةتتعن حىشىص كئتعدذ .حىنكع ،ظوغرعغا ظذ نةرسعضة
ظوخشايدعغان بعرةر نةرسعنع تألةص بئرعشكة هأكىم حعقعرعش قعيعندذر .ظةمما
دعيانةت جةهةتتعن ظوغرعنعث ظذ نةرسعنع تألةص بئرعشكة صةتعؤا بئرعلعدذ.
حىنكع ،مال ـ مىلىكنعث ظعضعسعضة ظوغرع تةرةصتعن زعيان كةلدع .ظةضةر ظوغرعدعن
ظوغرعالنغان نةرسعنع سئتعص ظالغان ظادةم ظذنع ظعشلعتعص كةتكةن بولسا ،ظذ
((( «ظعظالظذسسىنةن» 11 ،ـ توم 741 ،ـ بةت.
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نةرسعنعث ظعضعسع ظذ نةرسعنع ظذنع سئتعص ظالغان ظادةمضة تألعتعدذ ،ظاندعن
ظذ ظادةم ظوغرعدعن ظذ نةرسعنع سئتعص ظالغاندا ظذ نةرسة ظىحىن بةرضةن صذلنعال
قايتذرذص ظالعدذ .شذنعثدةك يةنة ظةضةر ظوغرع ظذ نةرسعنع بعر كعشعضة سوؤغا
قعلعص بةرضةن ؤة ظذ كعشع ظذ نةرسعنع ظعشلعتعص كةتكةن بولسا ،ظذ نةرسعنعث
ظعضعسع ظذ نةرسعنع (ظوغرعغا ظةمةس) ظذ كعشعضة تألعتعدذ.
ظةضةر بعر ظوغرعنعث قولع ،ظذ ظوغرع ظوغرعلعغان نةرسة ـ كئرةكلةرنعث
بعر قعسمع ظىحىن كئسعلضةن بولسا ،ظوغرع قالغان نةرسة ـ كئرةكلةرنعمذ تألةص
بةرمةيدذ .مةسعلةن :بعر ظادةم بعر نةححة ظادةمنعث نةرسة ـ كئرةكلعرعنع
ظوغرعلعغان ،ظاندعن ظذ ظادةملةرنعث ظعحعدعن بعرع دةؤا قعلعص ظذ ظوغرعنعث
قولعنع كةستىرؤةتكةن بولسا ،ظذنعث قولعنع كئسعش ظوغرعالنغان نةرسعلةرنعث
هةممعسع ظىحىن هئساب بولعدذ ؤة ظذ ظوغرع ظعمام ظةبذهةنعفة (اهلل تةظاال ظذنعثغا
رةهمةت قعلسذن!) نعث كأز قارعشعدا ،هئحبعر نةرسة ـ كئرةكلةرنعث ظعضعسع
ظىحىن بعر نةرسة تألةص بةرمةيدذ .ظعمام ظةبذيىسىف بعلةن ظعمام مذهةممةد (اهلل
تاظاال ظذالرغا رةهمةت قعلسذن!)« :ظوغرع صةقةت دةؤا قعلعص قولعنع كةستىرؤةتكةن
ظادةمنعث نةرسة ـ كئرةكلعرعنع تألةص بةرمةيدذ .ظةمما قالغان ظادةملةرنعث نةرسة
ـ كئرةكلعرعنع تألةص بئرعدذ» دئدع .ظةضةر نةرسة ـ كئرةكلعرع ظوغرعلعنعص
كةتكةن ظادةملةرنعث هةممعسع كعلعص دةؤا قعلعص ظذنعث قولعنع كةستىرؤةتكةن
بولسا ،بذ هالدا هةنةفعي مةزهةصعدعكع بارلعق ظعمامالرنعث بعردةك قارعشع
بويعحة ،ظوغرع هئحبعرعنعث نةرسة ـ كئرةكلعرعنع تألةص بةرمةيدذ.
ظوغرعنعث ظوغرعالش ظارقعلعق قولعغا كعرضىزضةن نةرسعلةردعن هئحبعر
شةكعلدة صايدعلعنعش توغرا ظةمةس .شذنعثدةك يةنة ظةضةر ظوغرع ظوغرعالص
ظئلعص كةلضةن بعر صارحة رةختعن كأينةك تعككةن بولسعمذ ،ظذنعث ظذ كأينةكتعن
صايدعلعنعشع توغرا ظةمةس .حىنكع ،ظوغرع ظذ رةخكة هارام يول ظارقعلعق ظعضة
بولدع.
ظةضةر بعر ظادةم (قوينعث ظئغعلعغا كعرعص) بعر قوينع ظألتىرىص ،ظاندعن
ظذنعث ضأشعنع ظئلعص حعقعص كةتكةن بولسا ،بذ هالدا ظذنعث قولع كئسعلمةيدذ.
ظةمما ظذ ظوغرع ظذنعث صذلعنع تألةص بئرعدذ .ظةضةر ظذ ظادةم قوينع تعرعك ظئلعص
حعققان ،ظذ قوينعث باهاسع (قوي تعرعك حئغعدا) ظون يامبذغا يئتعدعغان بولغان،
ظاندعن ظذنع ظألتىرضةن ؤة شذنعث بعلةن ظذنعث باهاسع تأؤةنلةص كةتكةن بولسعمذ،
ظذنعث قولع كئسعلعدذ.
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قولنع كئسعش ظىحىن تئصعلعش الزعم بولغان شةرتلةرنعث
تةصسعلعي بايانع

ظالعمالر قولنع كئسعش ظىحىن تئصعلعش الزعم بولغان شةرتلةرنع تةصسعلعي
بايان قعلعص مذنداق دئدع« :ظادةتتة (سةهرادعكع) توصالنمايدعغان ياغاحقا،
كةندعرضة ؤة قذمذشقا ظوخشاش ظةسلعدة كعم كئلعص توصلعؤالسا بولعدعغان
ظاددعي بعر نةرسعنع بعر ظادةم توصالص ظئلعص كةلضةن ؤة ظذ ظادةم ظذ نةرسعنع
(بعر ظعش قعلعش ظارقعلعق) قعممةتلعك بعر نةرسعضة ظايالندذرمعغان،
ظاندعن ظذ ظادةمدعن ظذ نةرسعنع بعر كعشع ظوغرعلعؤالغان بولسا ،بذ هالدا
ظذ نةرسعنع ظوغرعلعغان كعشعنعث قولع كئسعلمةيدذ .شذنعثدةك يةنة سىت،
ضأش ؤة نان قاتارلعقالردةك يئيعش ظىحىن تةييارالنغان تاماققا ظوخشاش تئز
بذزذلذص كئتعدعغان نةرسعلةرنع ظوغرعلعؤالغان ظادةمنعث قولع كئسعلمةيدذ.
ظةمما بذغداي ـ قذناققا ؤة شعكةرضة ظوخشاش تئز بذزذلذص كةتمةيدعغان
نةرسعلةرنع ظوغرعلعؤالغان ظادةمنعث قولع كئسعلعدذ.
ظىزىم ،ظارمذت ،ظالما ؤة ظانارغا ظوخشاش هأل مئؤعلةرنع ظوغرعلعؤالغان
ظادةمنعث قولع كئسعلمةيدذ .ظةضةر مئؤعلةرنعث ظعضعسع ظذ مئؤعلةرنع
ظعشعكع بار ؤة ظعشعكعضة قذلذص سئلعص قويغعلع بولعدعغان ظأينعث
ظعحعضة سذالص قويغان ؤة بعر كعشع ظذ مئؤعلةرنع ظذ يةردعن ظوغرعلعؤالغان
بولسعمذ ظذنعث قولع كئسعلمةيدذ .ظةمما بادام ؤة ياثاققا ظوخشاش قورذق
مئؤعلةرنع ظذ مئؤعلةر ساقلعنعدعغان يعرعدعن ظوغرعلعغان ظادةمنعث قولع
كئسعلعدذ.
دةرةخنعث ظىستعدعكع مئؤعلةرنع ظوغرعلعؤالغان ظادةمنعث قولع
كئسعلمةيدذ .حىنكع دةرةخنعث ظىستعدعكع مئؤة (ساقلعنعدعغان ظورنعدعكع
مئؤة) دةص قارالمايدذ .ظةضةر دةرةخ (تأت ظةتراصع توسذص قويذلغان باغنعث
ظعحعدة) بولسعمذ دةرةخنعث ظىستعدعكع مئؤعلةرنع ظوغرعلعؤالغان ظادةمنعث
قولع كئسعلمةيدذ .ظةضةر بعر ظادةم (خورما ياغعحعدعن) خورمعالرنع ظىزىص
ياكع باشاقالرنع ظورذص ظئلعص كئلعص ظعشعكع بار بعر يةردة ساقلعغان،
ظاندعن ظذالرنع ظذ يةردعن بعر كعشع ظوغرعالص كةتكةن بولسا ،ظذ كعشعنعث
قولع كئسعلعدذ .شذنعثدةك يةنة ظذ نةرسعلةر حألضة تاشالص قويذلغان،
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ظةمما ظذالرنعث ظعضعسع ظذالرنعث قئشعدا ظولتذرذص ساقالص ظولتذرغان،
ظاندعن بعر كعشع كئلعص ظذالرنع ظوغرعلعؤالغان بولسا ،بذ هالدعمذ ظذالرنع
ظوغرعلعؤالغان كعشعنعث قولع كئسعلعدذ.
مةست قعلغذحع ظعحعملعكلةرنع ؤة حالغذ ظاسؤابالرنع ظوغرعلعؤالغان
ظادةمنعث قولع كئسعلمةيدذ .شذنعثدةك يةنة ظالتذندعن ياسالغان كعرعس
بةلضعسعنع ظوغرعلعؤالغان ظادةمنعث قولع كئسعلمةيدذ .حىنكع ،ظذ ظادةمنعث
ظذنع ظئلعؤئلعشتعكع مةقسعتعنع ،كعشعلةرنع يامان ظعشتعن توسذش ظىحىن
ظذنع سذندذرؤئتعش ظعكةنلعكعضة قاراتقعلع بولعدذ .ظعمام ظةبذيىسىف
(اهلل تاظاال ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!)« :ظةضةر كعرعس بةلضعسعنع
ظوغرعلعؤالغان ظادةم (ظعسالم دألعتع بعلةن كئلعشعم تىزىص ظعسالم دألعتعدة)
ياشايدعغان كاصعر بولسا ،ظذنعث قولع كئسعلعدذ .حىنكع ،ظذ كاصعرنعث
ظذنع ظئلعؤئلعشتعكع مةقسعتعنع ،كعشعلةرنع يامان ظعشتعن توسذش ظىحىن
ظذنع سذندذرؤئتعش ظعكةنلعكعضة قاراتقعلع بولمايدذ» دئدع.
ظاق ـ قارعنع صةرق ظعتةلةيدعغان ؤة ظأزعنعث نئمة دئمةكحع بولغانلعقعنع
ظأزع ظعصادعلةيدعغان ،ظةمما باالغةتكة يةتمعضةن كعحعك بالعنعث بعر
نةرسعسعنع ظئلعؤالغان ظادةمنعث قولع كئسعلمةيدذ .حىنكع ،ظذ ظادةمنعث
كعحعك بالعنعث بعر نةرسعسعنع ظئلعؤالغانلعقع ظذ بالعنع ضوللعغانلعق ،ياكع
ظذ نةرسعنع ظذ بالعدعن ناهةق ظئلعؤالغانلعق هئسابلعنعدذ .بعر نةرسعنع
ضولالص ،ياكع ناهةق ظئلعؤالغان ظادةمنعث قولع كئسعلمةيدذ .ظةمما ظاق ـ
قارعنع صةرق ظعتةلمةيدعغان كعحعك بالعنعث تاتلعق ـ تذرذم نةرسعلعرعنع
ظئلعؤالغان كعشعنعث قولع كئسعلعدذ.
بوينعغا ظالتذن سعرتماق باغالنغان بولسعمذ ظعت ،ياكع يولؤاسنع
ظوغرعلعؤالغان ظادةمنعث قولع كئسعلمةيدذ .ظذنع ظوغرعلعؤالغان ظادةم مةيلع
ظذنعث بوينعدا ظالتذن سعرتمعنعث بارلعقعنع بعلسذن ،ياكع بعلمعسذن ،ظذنعث
قولع كئسعلمةيدذ .حىنكع ،ظذ هايؤانالرنعث بوينعدعكع سعرتماق (ظةسلع
نةرسة ظةمةس) ظذ هايؤانغا قاراشلعق نةرسة هئسابلعنعدذ .ظعت مةيلع
ظوؤ ظعتع بولسذن ،مةيلع صادا ظعتع بولسذن ،صةرق يوقتذر .حىنكع بذالرمذ
ظعت تعصعدعندذر .يةنة كعلعص ظالعمالر ظعتنعث (هأرمعتع بار) مال ـ مىلىك
هئسابلعنعش ياكع ظذنداق هئسابالنماسلعق هةققعدة ظعختعالص قعلعشعص
قالدع .شذثا بذ ظعختعالص ظذنع ظوغرعلعغان ظادةمنعث قولعنع كئسعش ياكع
593

ئىسالم دىنىدىكى جازاالرنىڭ بايانى

كةسمةسلعك شىبهعسعنع صايدا قعلعدذ.
باشقعالرنعث ظامانةتلعرعنع ساقالص بئرعدعغان ظادةم ظأزعضة ظامانةتكة
قويذص قويذلغان نةرسة ـ كئرةكلةردعن ظوغرعلعؤالغان بولسا ،ظذ ظادةمنعث
قولع كئسعلمةيدذ .شذنعثدةك يةنة بعر نةرسعنع ظاشكارا بذالص ظئلعؤالغان،
ياكع ظذستذلذق بعلةن ظوغرعلعؤالغان (يةنع يانحذقحعلعق قعلغان) ظادةمنعث
قولع كئسعلمةيدذ.
تاهارةت ظالعدعغان يةردعن كعشعلةرنعث كةشلعرعنع ؤة كعيعم ـ
كئحةكلعرعنع ظوغرعلعؤالغان ظادةمنعث قولع كئسعلمةيدذ.
بذ يةردة شذنع بايان قعلعص ظأتىشكة توغرا كئلعدذكع ،بعرةر شىبهع
تئصعلغانلعقتعن قولع كئسعلمةي قالغان هةممة ظوغرعغا ظةدةصلةش يىزعسعدعن
بئرعلعدعغان جازا بئرعلعدذ ؤة ظذ هةتتا تةؤبة قعلغانغا قةدةر تىرمعضة
سوالص قويعلعدذ.
قةبرعستانلعقتعن ظألىكلةرنعث كعصةنلعرعنع ظوغرعاليدعغان ظادةمنعث
قولع كئسعلمةيدذ .ظةضةر بعر ظادةم شذنداق قعلعشقا ظادةتلعنعص قالغان
بولسا ،ظذنعث قولع (دعنعي هأكىم بويعحة ظةمةس) سعياسعي هأكىم بويعحة
كئسعلعدذ.
ظةضةر بعر ظادةم بعر نةرسعنع ظوغرعلعغان ،ظاندعن ظذنعث قولع شذنعث
سةؤةبع بعلةن كئسعلضةن ،ظاندعن ظذ ظادةم ظذ نةرسعنع ظعضعسعضة قايتذرذص
بةرضةن ،كئعين ظذ ظادةم ظذ نةرسعنع ظعككعنحع قئتعم تةكرار ظوغرعلعغان
ؤة ظذ نةرسة ظةسلعدعكع هالعتعدعن ظأزضعرعص كةتمعضةن بولسا ،بذ هالدا ظذ
ظادةمنعث قولع كئسعلمةيدذ .قعياس بويعحة ظذ ظادةمنعث قولع كئسعلعدذ .بذ،
ظةبذيىسىف ،مالعك ،شافعظعي ؤة ظةهمةد ظعبنع هةنبةل قاتارلعق ظعمامالرنعث
كأز قارعشعدذر .ظةمما ظذ نةرسة ظةسلعدعكع هالعتعدعن ظأزضعرعص كةتكةن
بولسا ،مةسعلةن :بعر كعشع ظعضعرعلضةن بعر توص يذث يعصنع ظوغرعلعغان،
شذنعث بعلةن ظذنعث قولع كئسعلضةن ؤة ظذنع ظعضعسعضة قايتذرذص بةرضةن،
ظاندعن ظذنعثدعن بعر نةرسة توقذلغان ،كئيعن ظذ كعشع ظذنعثدعن توقذلغان
(((
نةرسعنع ظوغرعلعغان بولسا ،بذ هالدا ظذ كعشعنعث قولع كئسعلعدذ.
((( «رةددذلمذهتار» 3 ،ـ توم 201 ،ـ بةت.
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ظومذمغا تةؤة نةرسة ـ كئرةكنع ظوغرعالشنعث هأكمع
ظومذمنعث مال ـ مىلكعنع ظوغرعلعغان ظادةمنعث قولع كئسعلمةيدذ .حىنكع،
ظوغرعمذ ظومذمنعث ظعحعدعن بعر كعشعدذر .ظةضةر ظومذمنعث ظعحعدعن بعر
كعشع ظومذمغا تةؤة مال ـ مىلىككة ظئهتعياجع حىشىص قالغان بولسا ،ظذنعث
ظذ مال ـ مىلىكتعن ظأزعنعث هاجعتعضة حىشلذق ظئلعشع هااللدذر .شذثا بذ
ظعش ظومذمغا تةؤة بعرةر نةرسعنع ظوغرعلعغان ظادةمنعث قولعنع كعسعشكة
تذسالغذ بولعدعغان شىبهة صةيدا قعلعدذ( .شذنعث بعلةن ظذ ظادةمنعث قولع
كئسعلمةيدذ) .لئكعن ،ظذ ظادةم قاتتعق ضذناهكار بولعدذ .شذثا ظذ ظادةمضة
ظذغرعلعغان نةرسعنع قايتذرذص بئرعشع ،ياكع ظذنع تألةص بئرعشع الزعم.
اهلل تاظاال ظومذمنعث نةرسة ـ كئرةكلعرعضة خعيانةت قعلغان ظادةم هةققعدة
مذنداق دئدع» :كعمكع غةنعمةتكة خعيانةت قعلعدعكةن ،قعيامةت كىنع ظذ
خعيانةت قعلغان نةرسعسع بعلةن (يةنع خعيانةت قعلغان نةرسعسع ضةجضعسعضة
ظارتعلغان هالدا) كئلعدذ .هةر كعشعنعث قعلغان ظةمةلعضة تولذق مذكاصات،
(ياكع) تولذق جازا بئرعلعدذ ،ظذالرغا (ياخشعالرنعث ساؤابعنع كئمةيتعؤئتعص،
ظاسعيالرنعث جازاسعنع ظاشذرذؤئتعص) زذلذم قعلعنمايدذ(((«
صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم ظومذمغا تةؤة مال ـ مىلىكنع ظوغرعلعغان ؤة
خعيانةت قعلغان ظادةمنعث ضذناهعنعث بةك ظئغعر بولعدعغانلعقعنع بايان
قعلدع .بذ هةقتة ظةبذهىرةيرة (اهلل تاظاال ظذنعثدعن رازع بولسذن!) مذنداق
دةيدذ :بعر كىنع صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم بعزضة خعيانةت هةققعدة سأزلةص،
خعيانةت قعلعشنعث ؤة ظذنعث ظاقعؤعتعنعث هةقعقةتةن يامان ظعكةنلعكعنع بايان
قعلعص مذنداق دئضةن« :قعيامةت كىنع بعرعثالرنعث خعيانةت قعلغان تأضعنع
هذؤلعغان هالعتعدة ضةدعنعدة كأتىرىص كئلعص ،ظع اهلل نعث صةيغةمبعرع! مئنع
قذتقذزعؤالغعن ،دئضعنعنع كأرىص قالماي ،ظةضةر كأرىص قالسام مةن ظذنعثغا:
اهلل تاظاالدعن هئحقانداق نةرسعضة ظعضة بواللمايمةن ،مةن خعيانةت قعلعشنعث
هةقعقةتةن يامان ظعكةنلعكعنع يةتكىزىص قويغان ظعدعم ،دةيمةن .قعيامةت كىنع
بعرعثالرنعث خعيانةت قعلغان ظاتنع كعشعنعضةن هالعتعدة ضةدعنعدة كأتىرىص
كئلعص ،ظع اهلل نعث صةيغةمبعرع! مئنع قذتقذزعؤالغعن ،دئضعنعنع كأرىص قالماي،
ظةضةر كأرىص قالسام مةن ظذنعثغا :اهلل تاظاالدعن هئحقانداق نةرسعضة ظعضة
((( سىرة ظالع ظعمران  161ـ ظايةت.
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بواللمايمةن ،مةن خعيانةت قعلعشنعث هةقعقةتةن يامان ظعكةنلعكعنع يةتكىزىص
قويغان ظعدعم ،دةيمةن .قعيامةت كىنع بعرعثالرنعث خعيانةت قعلغان قوينع
مةرعضةن هالعتعدة ضةدعنعدة كأتىرىص كئلعص ،ظع اهلل نعث صةيغةمبعرع! مئنع
قذتقذزعؤالغعن ،دئضعنعنع كأرىص قالماي ،ظةضةر كأرىص قالسام مةن ظذنعثغا:
اهلل تاظاالدعن هئحقانداق نةرسعضة ظعضة بواللمايمةن ،مةن خعيانةت قعلعشنعث
هةقعقةتةن يامان ظعكةنلعكعنع يةتكىزىص قويغان ظعدعم ،دةيمةن .قعيامةت
كىنع بعرعثالرنعث خعيانةت قعلغان بعر جانعؤارنع ظاؤاز حعقارغان هالعتعدة
ضةدعنعدة كأتىرىص كئلعص ،ظع اهلل نعث صةيغةمبعرع! مئنع قذتقذزعؤالغعن،
دئضعنعنع كأرىص قالماي ،ظةضةر كأرىص قالسام مةن ظذنعثغا :اهلل تاظاالدعن
هئحقانداق نةرسعضة ظعضة بواللمايمةن ،مةن خعيانةت قعلعشنعث هةقعقةتةن
يامان ظعكةنلعكعنع يةتكىزىص قويغان ظعدعم ،دةيمةن .قعيامةت كىنع بعرعثالر،
خعيانةت قعلغان رةخت ؤة كعيعم ـ كئحةكلةرنع ضةدعنعدة لةصعلدعتعص كئلعص،
ظع اهلل نعث صةيغةمبعرع! مئنع قذتقذزعؤالغعن ،دئضعنعنع كأرىص قالماي،
ظةضةر كأرىص قالسام مةن ظذنعثغا :اهلل تاظاالدعن هئحقانداق نةرسعضة ظعضة
بواللمايمةن ،مةن خعيانةت قعلعشنعث هةقعقةتةن يامان ظعكةنلعكعنع يةتكىزىص
قويغان ظعدعم ،دةيمةن .قعيامةت كىنع بعرعثالرنعث خعيانةت قعلغان ظالتذن،
كىمىشلةرنع ضةدعنعدة كأتىرىص كئلعص ،ظع اهلل نعث صةيغةمبعرع! مئنع
قذتقذزعؤالغعن ،دئضعنعنع كأرىص قالماي ،ظةضةر كأرىص قالسام مةن ظذنعثغا:
اهلل تاظاالدعن هئحقانداق نةرسعضة ظعضة بواللمايمةن ،مةن خعيانةت قعلعشنعث
(((
هةقعقةتةن يامان ظعكةنلعكعنع يةتكىزىص قويغان ظعدعم ،دةيمةن»
ظومذمغا تةؤة مال ـ مىلىكلةردة مةسظذلعيةت ظئغعردذر .ظومذمغا تةؤة
مال ـ مىلىكلةرنعث ظعشع اهلل تاظاالنعث ظالدعدا كاتتعدذر .ظومذمغا تةؤة مال
ـ مىلىكلةرنع ظأز ظامانعتعضة ظالغان كعشعنعث اهلل تاظاال يولغا قويذص بةرضةن
بةلضعلعمعلةردة تذرذشع الزعم .ظذ كعشع ظومذمغا تةؤة مال ـ مىلىكلةردة
اهلل تاظاالنع رازع قعلعدعغان شةكعلدة هةرعكةت قعلعشع الزعم .ظةضةر ظذ
كعشع ظذنداق قعلمايدعغان بولسا ،قعيامةت كىنع (ظذ كعشع دذنيادا ظذ مال
ـ مىلىكلةردعن) ظأزع ظىحىن ظالغان ؤة بعر قعسعم ظادةملةرضة خذسذسعي
بةرضةن نةرسعلةرنع ضةدعنعدة كأتىرضةن هالعتعدة (هئساب بئرعش ظىحىن)
كئلعدذ .ظذنعثدعن هئساب ظئلعنعدذ .ظذ مالدا هةققع بار هةر بعر ظادةم ظذ
((( ظعمام مذسلعم رعؤايعتع.
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كعشع بعلةن دةؤالعشعدذ .حىنكع ،بةندعلةرنعث هةق ـ هوقذقلعرعدعن هئحبعر
نةرسة اهلل تاظاالنعث ظالدعدا بعكار بولذص كةتمةيدذ .اهلل تاظاال ظةث ظادعل
هأكىم قعلغذحعدذر .اهلل تاظاالنعث ظالدعدا ظعشةنحعلعك كعشع بعلةن خاظعن
بعر دةرعجعدة ظةمةس .اهلل تاظاال مذنداق دئدع» :اهلل نعث رازعلعقعنع ظعزدعضةن
كعشع اهلل نعث غةزعصعضة ظذحراشقا تئضعشلعك بولغان كعشعضة ظوخشامدذ؟
اهلل نعث غةزعصعضة ظذحراشقا تئضعشلعك بولغان كعشعنعث بارعدعغان جايع
جةهةننةمدذر ،جةهةننةم نئمة دئضةن يامان جاي!(((«
قةرز ظعضعسعنعث قةرزدارنعث مال ـ مىلكعنع ظوغرعلعؤئلعشعنعث
هأكمع

ظةضةر بعر ظادةم ،مةلذم مذددةتتعن كئيعن قايتذرذص بئرعش كئلعشعمع
بعلةن قةرزضة صذل ظالغان بعر كعشعنعث مال ـ مىلكعدعن ظذنعثغا قةرزضة
بئرعص تذرغان صذلنعث معقدارعدا صذل ظوغرعلعؤالغان بولسا ،ظذ ظادةمنعث
قولع كئسعلمةيدذ .حىنكع ،ظذ ظادةم ظأزعنعث هةققعنع قايتذرذص ظالغان
هئسابلعنعدذ .ظعستعهسان قاظعدعسعضة ظاساسةن شذ ؤاقعتنعث ظأزعدة
قايتذرذص بئرعش الزعم بولغان قةرز بعلةن مةلذم مذددةتتعن كئيعن قايتذرذص
بئرعش الزعم بولغان قةرزنعث هأكمع قولنعث كئسعلمةيدعغانلعقعدا
ظوخشاشتذر .يةنع هةر ظعككع خعل قةرزنعث ظعضعسع قةرزدارعنعث
مال ـ مىلكعدعن ظأزعنعث قةرزضة بةرضةن صذلعنعث معقدارعدا بعر نةرسة
ظئلعؤالغان بولسا ،قةرز ظعضعسعنعث قولع كئسعلمةيدذ .حىنكع ،قةرزنع
مةلذم مذددةتتعن كئيعن ظئلعشقا كئلعشعم تىزىشنعث صايدعسع صةقةت
قةرزنع قايتذرذص بئرعش ظىحىن قويذلعدعغان تةلةصنع كئحعكتىرىش
ظىحىندذر .هةر ظعككع خعل قةرزدة (قةرز ظعضعسنعث) هةققع باردذر .شذثا
قةرز ظعضعسعنعث ظأزعنعث قةرزدارعنعث مال ـ مىلكعدعن ظوغرعلعؤئلعشع
(ظذنعثغا جازانعث ظعجرا قعلعنعشعنعث ظالدعنع) ظالعدعغان شىبهة بار
بعر ظوغرعلعق هئسابلعنعدذ .ظةضةر قةرزدار قةرز ظعضعسنعث قةرزعنع
شذ ؤاقعتنعث ظأزعدة بئرعشكة تعرعشمعغان بولسعمذ بذنعث هئحبعر
((( سىرة ظالع ظعمران  162ـ ظايةت.
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زعيعنع يوق .قةرزدارنعث مال ـ مىلكعدعن بعر نةرسة ظوغرعلعؤالغان
قةرز ظعضعسعنعث قولعنع كةسمةسلعكتة ظوغرعالنغان نةرسعنعث قايتذرذص
بئرعش ؤاقتع كئحعكتىرؤئتعلضةن نةرسة بولذش بعلةن ظذنداق نةرسة
بولماسلعقنعث ظارعسعدا صةرق يوق .ظةمما ظعمام شافعظعي (اهلل تاظاال
ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!)« :ظذ ظعككعسعنعث ظارعسعدا صةرق بار»
دةيدذ.
قةرز ظعضعسع تةرعصعدعن ظوغرعالنغان نةرسعنعث قةرزضة بةرضةن
نةرسة بعلةن ،مةسعلةن :يامبذ قةرزضة بئرعص تذرغان ظادةم قةرزداردعن
تعلال ظوغرعلعؤالغانغا ياكع ظةكسعنع قعلغانغا ظوخشاش هأكمةن بولسعمذ
بعر جعنستعن بولذشع شةرت .حىنكع ،يامبذ بعلةن تعلال هأكمةن بعر
جعنس هئسابلعنعدذ .ظةمما ماتاالر ؤة زعبذ ـ زعنةتلةر (يامبذ ؤة تعلالالر
بعلةن) بعر جعنس هئسابالنمايدذ .شذثا قةرزضة يامبذ ياكع تعلال بئرعص
قةرزضة بةرضةن صذلنعث معقدارعدا قةرزداردعن ماتا ياكع زعبذ ـ زعنةت
ظوغرعلعؤالغان بولسا ،ظذنعث قولع كئسعلعدذ .ظةمما ظعمام شافعظعي (اهلل
تاظاال ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!)« :قةرزضة يامبذ ياكع تعلال بئرعص
قةرزداردعن ماتا ياكع زعبذ ـ زعنةت ظوغرعلعؤئلعش توغرعدذر ،حىنكع
بذالرنعث هةممعسع ماللعق سىصىتعدة بعر جعنس هئسابلعنعدذ» دةيدذ.
كئيعنكع دةؤردة كةلضةن بعر قعسعم هةنةفعي مةزهةصعدعكع ظعمامالر ظعمام
شافعظعينعث بذ قارعشع بعلةن صةتعؤا بئرعشنع توغرا كأردع ؤة ظذالر:
«بذرذنقع دةؤردعكع هةنةفعي مةزهةصعدعكع ظعمامالرنعث قةرز ظعضعسعنعث
قةرزداردعن ظذنعثغا قةرزضة بئرعص تذرغان نةرسعدعن باشقا جعنستعكع
نةرسعنع ظوغرعلعؤئلعشع توغرا ظةمةس دئيعشعنعث سةؤةبع بولسا،
ظذالرنعث زامانعدا هةممة ظادةملةر بعر ـ بعرعنعث هةق ـ هوقذقلعرعغا
هأرمةت قعالتتع .ظةمما بىضىنكع زاماندا مةيلع ظأز جعنستعن بولسذن،
مةيلع باشقا جعنستعن بولسذن ،قولغا حعققاننع ظوغرعلعؤئلعشقا بولعدذ،
دئيعشنعث سةؤةبع بولسا ،كعشعلةر ظارعسعدا تاراص كةتكةن كعشعلةرنعث
بعر ـ بعرعنعث هةق ـ هوقذقلعرعغا ظاسعيلعق قعلعشلعرعدذر .ظذالر بذ
هةقتة مذنداق بعر معسرا ظوقعغان:
بذ زامانغا ؤاي! حىنكع بذ زامان ـ هةق ـ هذقذقنعث ظةمةس
ظاسعيلعقنعث زامانعدذر.
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ظارعلعرعدا نعكاه حىشمةيدعغان ظادةملةرنعث نةرسة ـ كئرةكلعرعنع
ظوغرعالشنعث بايانع

بعر كعشع دادعسعغا ياكع باالغةتكة يةتكةن ظوغلعغا قةرزدار بولذص قالغان
بعر ظادةمنعث مال ـ مىلكعنع ظوغرعلعغان بولسا ،ظذنعث قولع كئسعلعدذ.
حىنكع ،قةرزداردعن قةرز صذلنع ظئلعش ظذنعث ظةمةس ،بةلكع قةرز ظعضعسعنعث
هةققعدذر .ظةمما ظذ كعشع باالغةتكة يةتمعضةن كعحعك بالعسعغا قةرزدار بولذص
قالغان ظادةمنعث مال ـ مىلكعنع ظوغرعلعغان بولسا ،ظذنعث قولع كئسعلمةيدذ.
حىنكع ،ظذ كعشعنعث ظأزعنعث باالغةتكة يةتمعضةن كعحعك بالعسعنعث
قةرزلعرعنع ظئلعش هةققع بار.
ظارعلعرعدا نعكاه حىشمةيدعغان ظذرذغ ـ تذغقعنعنعث مال ـ مىلكعنع
ظوغرعلعغان ظادةمنعث قولع كئسعلمةيدذ .ظةضةر ظارعلعرعدا نعكاه حىشمةيدعغان
سةؤةب (ظذرذغ ـ تذغقانلعق سةؤةبع بعلةن ظةمةس) ظئمعلدةشلعك سةؤةبع
بعلةن بولغان بولسا ،ظذنعث قولع كئسعلعدذ .ظةضةر بعر ظادةم ظارعلعرعدا نعكاه
حىشمةيدعغان ظذرذغ ـ تذغقعنعنعث مال ـ مىلكعنع (ظذرذغ ـ تذغقعنعنعث)
ظأيعدعن ظةمةس يات بعر كعشعنعث ظأيعدعن ظوغرعلعغان بولسا ،ظذ ظادةمنعث
قولع كئسعلعدذ .حىنكع ،ظذ كعشع (ظذ مال ـ مىلىكنع) ساقلعنعدعغان ظورنعدعن
ظئلعص حعقعص كةتدذر .بعر ظادةم ظذرذغ ـ تذغقانحعلعقتعن باشقا بعر سةؤةبلةر
بعلةن ظارعلعدا نعكاه حىشمةيدعغان بعر كعشعنعث مال ـ مىلكعنع ظوغرعلعغان
بولسا ،ظذ ظادةمنعث قولع كئسعلعدذ .ظةمما ظارعلعقعدا نعكاه حىشمةيدعغان
ظعش ظذرذغ ـ تذغقانحعلعق سةؤةبع بعلةن بولسا ،بذ هالدا ظارعلعدا نعكاه
حىشمةيدعغان بعر كعشعنعث مال ـ مىلكعنع ظوغرعلعؤالغان ظادةمنعث قولع
كئسعلمةيدذ .حىنكع ،ظذ ظادةمنعث ظذ كعشعنعث مال ـ مىلكعدة هةققع بولذش
شىبهعسع باردذر.
يئنعشقعلع بولمايدعغان تاالق قعلعنعص كئتعص ظايرعم بعر ظأيدة ظعددعتعنع
تذتذؤاتقان ظايالع بولسعمذ ظايالعنعث مال ـ مىلكعنع ظوغرعلعغان ظادةمنعث
قولع كئسعلمةيدذ .ظةضةر بعر ظادةم ظىح تاالق قعلعنعص كةتكةن ظايالعنعث مال
ـ مىلكعنع ظذنعث ظعددعتع حعقعص كئتعص بولغاندعن كئيعن ظوغرعلعغان بولسا،
بذ هالدا ظذنعث قولع كئسعلعدذ .ظايالعنعث مال ـ مىلكعنع ظوغرعلعغان ظادةم
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ظذ ظايالنعث مال ـ مىلكعنع ظوغرعلعغان ؤاقعتتا مةيلع ظذنعث ظئرع بولسذن،
مةيلع ظذنعث بعلةن ظذنعث مال ـ مىلكعنع ظوغرعالص بولغاندعن كئيعن توي
قعلسذن ،مةيلع ظذنعث بعلةن قولعنع كعسعشكة هأكىم حعقعرعشتعن ظعلضعرع توي
قعلسذن ،مةيلع هأكىم حعقعرعص بولغاندعن كئيعن توي قعلسذن ،ظذ ظادةمنعث
قولع كئسعلمةيدذ .حىنكع( ،ظذ ظادةمنعث قولعنع كئسعشكة توسالغذ بولعدعغان)
شىبهة باردذر.
ظئرعنعث مال ـ مىلكعدعن ظوغرعلعغان ظايالنعث قولع كئسعلمةيدذ .ظةضةر ظذ
ظايال ظذ مال ـ مىلىكنع ظعككعسع ظولتذرؤاتقان ظأينعث ظعحعدعن ظةمةس باشقا
يةردعن ظوغرعلعغان بولسعمذ ظذ ظايالنعث قولع كئسعلمةيدذ .شذنعثدةك يةنة
دادعسعنعث ظايالعنعث ياكع قعزعنعث ظئرعنعث ياكع ظايالعنعث ظوغلعنعث ،ياكع ظاتا
ـ ظانعسعنعث مال ـ مىلكعنع ظوغرعلعغان ظادةمنعث قولع ظعستعهسانغا ظاساسةن
كئسعلمةيدذ .حىنكع ،بذ ظادةملةرنعث بعر ـ بعرعنعث ظأيلعرعضة رذخسةتسعز كعرعص
ـ حعقعشلعرع بعر ظادةتتذر .شذثا (ظذالرنعث بعرعنعث مال ـ مىلكعنع ظوغرعلعغان
(((
ظادةمنعث قولعنع كئسعشكة توسالغذ بولعدعغان) شىبهة ؤذجذدقا حعقتع.
بذنعثغا ظأي خعزمةتحعسعنع قعياس قعلعشقا بولعدذ .ظةضةر ظأي خعزمةتحعسع
كعرعشكة رذخسةت قعلعنغان ظأيدعن كعرعشكة رذخسةت قعلعنغان ؤاقعتتا ،بعر
نةرسة ظوغرعالص حعقعص كةتكةن بولسا ،بذ هالدا ظذنعث قولع كئسعلمةيدذ .شذنعث
ظىحىن مذنحاخانعدعن ياكع معهمانخانعدعن ياكع كارؤان ـ سارايالردعن ،ياكع
دذكانالردعن ظذالرغا كعرعشكة رذخسةت قعلعنغان ؤاقعتتا بعر نةرسة ظوغرعالص
حعقعص كةتكةن ظادةمنعث قولع كئسعلمةيدذ .ظةمما ظذ ظادةم كىندىزدة بولسعمذ
مةزكذر ظورذنالردعن ظذ نةرسعنع ظذ ظورذنالرغا قذلذص سئلعنعص تاقعؤئتعلضةندعن
كئيعن ظوغرعلعغان بولسا ،بذ هالدا ظذنعث قولع كئسعلعدذ.
نةرسة ـ كئرةكلةر ساقلعنعدعغان ظورذن ؤة ظذنعث تىرلعرع
نةرسة ـ كئرةكلةر ساقلعنعدعغان ظورذن ظعككع تىرلىك بولعدذ:
 1ـ نةرسعلةرنع ،ظذالرنع ساقالش ظىحىن ظايرعم بعر ظورذن تةييارالص
ساقالش.
((( «رةددذلمذهتار» 3 ،ـ توم 200 ،ـ بةت.
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 2ـ نةرسعلةرنع ،ظذالرنع ساقاليدعغان بعر ظادةم ظاحرعتعص ساقالش.
قايسع تىردعن بولسذن نةرسة ـ كئرةكلةرنعث بعر تىرع ساقلعنعدعغان
ظورذن نةرسة ـ كئرةكلةرنعث هةممة تىرى ساقلعنعدعغان ظورذن هئسابلعنعدذ.
شذثا مةرؤايعتنع ،ظذنع ساقاليدعغان قذتذسعدعن ظوغرعلعؤالغان ظادةمنعث
قولع توغرا دةص قارالغان رعؤايةتكة ظاساسةن كئسعلعدذ.
بعر نةرسعنع ساقاليدعغان ظورذن بار يةردة ظذنع ساقاليدعغان ظادةم ظئتعبارغا
ظئلعنمايدذ .حىنكع ،بعر نةرسعنع ساقالش ظىحىن ظورذن ظادةمضة قارعغاندا
كىحلىك ،دةص ظئتعبارغا ظئلعنعدذ .شذثا مذنحاخانعدا بعر نةرسة ساقاليدعغان
ظادةم ظئتعبارغا ظئلعنمايدذ .حىنكع ،مذنحاخانا نةرسة ـ كئرةكلةرنع ساقاليدعغان
ظورذن هئسابلعنعدذ .ظةمما مةسحعتتة نةرسة ـ كئرةكلةرنع ساقاليدعغان ظادةم
ظئتعبارغا ظئلعنعدذ .حىنكع ،مةسحعت نةرسة ـ كئرةكلةرنع ساقاليدعغان ظورذن
هئسابالنمايدذ .مةسعلةن :بعر ظادةم مذنحاخانعدعن ظعضعسعنعث كأز ظالدعدعن،
ياكع ظذنعث ظاستعدعن بعر نةرسة ظوغرعلعؤالغان بولسا ،ظذ ظادةمنعث قولع
كئسعلمةيدذ .ظةمما ظذ ظادةم مةسحعتتعن ظعضعسعنعث كأز ظالدعدعن ،ياكع
ظذنعث ظاستعدعن بعر نةرسة ظوغرعلعؤالغان بولسا ،بذ هالدا ظذ ظادةمنعث قولع
كئسعلعدذ .مذنحاخانا بعلةن مةسحعتنعث ظارعسعدعكع صةرق بولسا ،مذنحاخانا
نةرسة ـ كئرةكلةرنع ساقالش ظىحىن سئلعنغان ظورذندذر .شذثا مذنحاخانا
خذددع ظأيضة ظوخشاش نةرسة ـ كئرةكلةرنع ساقاليدعغان ظورذن هئسابلعنعدذ.
ظةمما مةسحعت نةرسة ـ كئرةكلةرنع ساقالش ظىحىن سئلعنغان ظورذن ظةمةستذر.
شذثا ظذنعثدا نةرسة ـ كئرةكلةرنع ساقاليدعغان ظادةم ظئتعبارغا ظئلعنعدذ.
اهلل تاظاال خالعسا ظالدعمعزدا بعر نةرسعنع ،ظذنعث ظعضعسعنعث كأز ظالدعدعن
ياكع ظاستعدعن ظوغرعلعؤالغان ظادةمنعث قولعنعث كئسعلعدعغانلعقع هةققعدة
توختذلذص ظأتىمعز.
ظأينعث ظأضزعسعضة حعقعص ،ياكع قورذنعث ظعحعدعن قولعنع سذنذص
ظأضزعدعن بعر نةرسة ظوغرعلعغان ظادةمنعث قولع كئسعلعدذ .حىنكع ،ظأينعث
ظأضزعسعمذ نةرسة ـ كئرةكلةرنع ساقاليدعغان ظورذن هئسابلعنعدذ .ظةضةر بعر
ظادةم يول تةرةصكة ساثضعلعتعص تامغا ظئسعص قويغان كعيعمنع ظوغرعلعؤالغان
بولسا ،ظذنعث قولع كئسعلمةيدذ .ظةمما ظذ كعيعم قورذ تةرةصكة ساثضعلعتعص
ظئسعلغان بولسا ،بذ هالدا ظذنعث قولع كئسعلعدذ.
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بعر ظادةم ظذنع مئهمان قعلعص كأتىؤالغان كعشعنعث ظأيعدعن بعر نةرسة
ظوغرعلعغان بولسا ،ظذنعث قولع كئسعلمةيدذ .ظذ ظادةم ظذ نةرسعنع مةيلع ظذ
كعشعنعث مئهمان قعلعص كأتىؤالغان ظأيعدعن ظوغرعلعسذن ،مةيلع ظذ كشعنعث
باشقا ظأيعدعن ظوغرعلعسذن ،ظذنعث ظارعسعدا هئحبعر صةرق يوق .حىنكع،
ساقالش ظورنع بعر ـ بعرعضة ظارعلعشعص كةتكةن بولعدذ .حىنكع ،قورذنعث
ظعحعدعكع بارلعق ظأيلةر قورذنعث ظعضعسعنعث قولعدعدذر .شذنعثدةك يةنة
بعر ظادةم قذلذص سئلعص قويذلغان ساندذقتعن بعر نةرسة ظوغرعلعغان ،ياكع
قورذدعن بعر نةرسة ظوغرعالص ظذ نةرسعنع قورذنعث سعرتعغا ظئلعص حعقمعغان
بولسا ،ظذنعث قولع كئسعلمةيدذ .حىنكع ،ظذ ظادةمنعث ظذ نةرسعنع تئخع قولعغا
ظالمعغان هئسابلعنعش شىبهعسع بار .ظةضةر ظذ ظادةم ظذ نةرسعنع قورذنعث
سعرتعغا ظئلعص حعقعشتعن بذرذن ظذنع بذزذؤاتقان بولسا ،ظذ ظادةمنعث ظذ
نةرسعنع تألةص بئرعشع الزعم .حىنكع ،ظذ ظادةم ظذ نةرسعنع قةستةن بذزذؤاتقان
هئسابلعنعدذ .لئكعن ،ظذنعث قولع كئسعلمةيدذ .حىنكع ،قولنع كئسعشنعث
شةرتع (ظوغرعالنغان نةرسة ساقلعنعدعغان) ظورذننعث هأرمعتعنع تأكىشتذر.
ظةمما ظذ ظادةمدة (ظذ نةرسة ساقالنغان ظورذننعث هأرمعتعنع تأكىش ظعشع)
(((
كأرىلمعدع.
ناهايعتع حوث بعر بعنا بولذص ظذ بعنانعث بعر نةححة ظأيلعرع بولغان،
بعر ظادةم ظذ قورذنعث ظعحعدعن بعر نةرسة ظوغرعالص ظئلعص حعققان بولسا،
ظذنعث قولع كئسعلعدذ .حىنكع ،حوث بعر بعنادعكع هةر بعر ظأي ظأز ظالدعغا
ظايرعم ظورذن هئسابلعنعدذ .شذثا هةر بعر ظأي (ظذ ظأينعث ظعحعدعكع
نةرسعنع ساقاليدعغان) بعر ظورذن هئسابلعنعدذ .شذنعثدةك يةنة بعر ظأيدة
ظولتذرذدعغان كعشع يةنة بعر ظأيدعن بعر نةرسة ظوغرعلعغان بولسا ،بذ هالدا
ظذ ظادةمنعث قولع كئسعلعدذ.
ظةضةر بعر ظادةم بعر قورذغا كعرضةن ؤة قورذنعث ظعحعدعن بعر نةرسة ظئلعص
حعقعص يولغا ظاتقان بولسا ،ظذنعث قولع كئسعلعدذ .حىنكع ،قورذنعث ظعحعدعكع
نةرسعنع يولغا ظئتعشع ظوغرعنعث ظادةتلةنضةن هئلعسعدذر .ظوغرعالر ظادةتتة
ظوغرعلعغان نةرسة ـ كئرةكلعرعنع ،ظذ نةرسعلةر بعلةن قورذدعن حعقعش قعيعن
بولغانلعقع ياكع ظأزعنع قذغداش ،ياكع قئحعش ظاسان بولسذن ،دئضةنلعكع
ظىحىن يولغا ظاتعدذ .ظةضةر ظذ ظوغرع (قورذنعث ظعحعدعن) حعقعص يولغا ظاتقان
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نةرسة ـ كئرةكلعرعنع ظالمعغان ،ياكع ظذ ظةمةس باشقا بعرسع ظالغان بولسا،
بذ هالدا ظذ ظادةم ظوغرع ظةمةس باشقعالرنعث نةرسعلعرعنع يوقعتعؤاتقذحع
هئسابلعنعدذ .شذثا ظذنعثغا ظذ نةرسعلةرنع تألةص بئرعش الزعم.
هايؤاننع يايالقتعن ياكع هايؤانالرنعث توصع ظعحعدعن ظوغرعالشنعث
هأكمع

ظةضةر بعر ظادةم تأضعنع يايالقتعن ياكع مةيلع تأضة بولسذن مةيلع
ظذنعث ظىستعضة ظارتعلغان نةرسة بولسذن ،تأضعنعث رةت بويعحة كةتكةن
توصعنعث ظعحعدعن ظوغرعلعغان بولسا ،ظذ ظادةمنعث قولع كئسعلمةيدذ.
حىنكع تأضعلةرنع هةيدةيدعغان ظادةم ،ظذالرنع يعتعلةيدعغان ظادةم ؤة ظذالرنع
باقعدعغان ظادةم تأضعلةرنع ساقالشنع مةقسةت قعلمايدذ .تأضعنع باقعدعغان
ظادةم صةقةت تأضعلةرنع بئقعشنعال مةقسةت قعلعدذ .ظةمما تأضعلةرنع
هةيدةيدعغان ،ظذالرنع يعتعلةيدعغان ؤة ظذالرغا معنضةن ظادةملةر صةقةت يول
يىرىشنع ؤة تأضعنعث ظىستعدعكع يىكلةرنع (ظاصارماقحع بولغان يةرضة)
ظئلعص بئرعشنع مةقسةت قعلعدذ .مالعك ،شافعظعي ؤة ظةهمةد ظعبنع هةنبةل
قاتارلعق ظعمامالر (اهلل تاظاال ظذالرغا رةهمةت قعلسذن!)« :تأضعلةرنع
يعتعلةيدعغان ؤة ظذالرغا معنضةن ظادةملةر ظذالرنع ساقلعغذحع ظادةملةر
هئسابلعنعدذ .شذثا (ظذالرنعث ظالدعدعن) تأضة ظوغرعلعغان ظادةمنعث قولع
كئسعلعدذ» دةيدذ .ظةمما هةنةفعي مةزهةصعدعكعلةرنعث كأز قارعشعدا،
تأضعلةرنع يعتعلةيدعغان ظادةم صةقةت باشؤئغع قولعدا بولغان تأضعنعث
ساقلعغذحع هئسابلعنعدذ( .يةنع شذ تأضعنع ظوغرعلعؤالغان ظادةمنعث قولع
كئسعلعدذ) .ظةضةر تأضعلةر بعلةن ظذالرغا قاراص ظذالرنع ساقاليدعغان ظادةم
بعللة بولغان بولسا ،بذ هالدا ظذالرنعث بعرةرسعنع ظوغرعلعغان ظادةمنعث
قولع كئسعلعدذ .يىك ـ تاق مةيلع يةردة قويذص قويذلغان بولسذن ،مةيلع
بعر ظادةمنعث ظىستعدة بولسذن ظذنع يعرتعص ياكع ظئحعص ظذنعثدعن
بعر نةرسة ظوغرعلعؤالغان ياكع ظعضعسع قئشعدا ياكع يئقعن بعر يةردة
ظوخالؤاتقان ،ياكع ساقالص تذرعؤاتقان سومغا ،تاغا ؤة خالتعغا ظوخشاش
ظعحعدة نةرسة ـ كئرةكلةر بار بعر قاحعنع ظوغرعلعؤالغان ياكع قولعنع
باشقعالرنعث ساندذقعغا ياكع يانحذقعغا ،ياكع يئثعضة تعقعص ظذنعثدعن
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بعر نةرسة ظالغان ظادةمنعث قولع كئسعلعدذ .ظةضةر يىك ـ تاقنعث قئشعدا
ظذنعثغا قاراص ظذنع ساقاليدعغان ظادةم بولمعسعمذ ظذنع يعرتعص ياكع ظئحعص
ظذنعثدعن بعر نةرسة ظئلعؤالغان ظادةمنعث قولع كئسعلعدذ .حىنكع ،يىك
ـ تاقنعث ظأزع ظذنعث ظعحعدعكع نةرسعلةرنع ساقلعغذحع هئسابلعنعدذ.
ظةضةر ظذ ظوغرع (يىك ـ تاقنع يعرتعص ياكع ظئحعص ظولتذرماي) ظذنعث
ظعحعدعكع نةرسة ـ كئرةكلةرنع ظذنعث بعلةن بعللة ظوغرعالص كةتكةن بولسا،
بذ هالدا ظةضةر يىك ـ تاقنعث يئنعدا ظذنعثغا قاراص ظذنع ساقاليدعغان ظادةم
بولمعسا ،ظذنعث قولع كئسعلمةيدذ .ظةضةر ظذنع ساقاليدعغان ظادةم بولسا،
ظوغرعنعث قولع كئسعلعدذ.
يانحذقتعن بعر نةرسة ظوغرعلعؤالغان ظادةمنعث قولع كئسعلعدذ.
شذنعثدةك يةنة تةلصةككة ياكع تذماققا ياكع سةللعضة قعستذرذص قويغان
صذلنع ظالغان ،ياكع صذتذغا يىضةص بةلضة تئثعؤالغان نةرسة ـ كئرةكلةرنع
ظئلعؤالغان ظادةمنعث قولع كئسعلعدذ .ظةضةر بعر ظادةم مال ـ مىلىكنع
ظذنعث ظورنعدعن (مةسعلةن :صذلنع سئلعص قويغان ساندذقتعن) ظوغرعالص
ظالغان ،ظاندعن بعر كعشع كعرعص ظذ ظوغرعنع ،ظذ ظوغرعلعغان مال ـ مىلىك
بعلةن بعللة كأتىرىص ظأينعث تعشعغا ظئلعص حعققان بولسا ،بذ هالدا
صةقةت ظوغرعنعثال قولع كئسعلعدذ( .ظوغرعنع كأتىرضةن كعشعنعث قولع
كئسعلمةيدذ) .حىنكع ،ظوغرعنع كأتىرضةن كعشع ظئتعبارغا ظئلعنمايدذ.
شذثا مةن تةقسة كأتىرمةيمةن ،دةص قةسةم قعلغان ظادةم تةقسة كأتىرؤاتقان
ظادةمنع كأتىرضةن بولسا ،ظذنعث قةسةمع بذزذلذص كةتمةيدذ .شذنعثدةك
يةنة ظةضةر ظىستعدة نعجاسةتلةر بار بعر قوش كئلعص ناماز ظوقذؤاتقان
ظادةمنعث ظىستعضة قونغان بولسا ،ظذ ظادةمنعث نامعزع بذزذلذص كةتمةيدذ.
شذنعثدةك يةنة ظةضةر ناماز ظوقذؤاتقان ظادةمنعث ظىستعضة كئلعص ظأزعنع
تذتذاليدعغان ؤة ظىستعدة نعجاسةت بار كعحعك باال كئلعص ظولتذرغان
بولسعمذ ،يةنة ظذنعث نامعزع بذزذلذص كةتمةيدذ .ظةمما ناماز ظوقذؤاتقان
ظادةمنعث ظىستعضة حعقعص ظولتذرغان كعحعك باال ظأزعنع ظأزع تذتذص
ظولتذرالمايدعغان باال بولسا ،ظذ ظادةمنعث نامعزع بذزذلذص كئتعدذ .حىنكع،
بذ هالدا ظذ ظادةم هةم كعحعك بالعنع هةم نعجاسةتنع كأتىرىص تذرغان
هئسابلعنعدذ.
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قولنعث كئسعلعش شةكلع
ظوغرعنعث ظوث قولع ظذنعث بئغعشعدعن كئسعلعدذ .قاننعث ظئقعص
كةتمةسلعكع ظىحىن كئسعلضةن يةرنع داغالش الزعم .ظوغرعنعث قولع هاؤا قاتتعق
ظعسسعق ؤاقتعدا ،ياكع قاتتعق سوغذق ؤاقتعدا كئسعلمةيدذ .شذنعثدةك يةنة
قولنع كئسعش ظذنعث ظألىص كئتعشعضة سةؤةب بولماسلعقع ظىحىن ظوغرعنعث
قولع ظوغرع قاتتعق كئسةل يئتعؤاتقان ؤاقتعدعمذ كئسعلمةيدذ.
شافعظعي ؤة ظةهمةد ظعبنع هةنبةل قاتارلعق ظعمامالر« :ظوغرعنعث قولعنع
كئسعص بولذص (هةتتا قاننعث كأص ظئقعص كةتمةسلعكع ظىحىن) ظذنعث قولعنع
بوينعغا ظئسعص قويذش سىننةتتذر ،حىنكع ،صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم شذنداق
قعلعشقا بذيرذغان» دةيدذ .ظةمما هةنةفعي مةزهةصعدعكعلةر« :ظوغرعنعث
قولعنع كئسعص بولذص ظذنعث قولعنع بوينعغا ظئسعص قويذش قازعنعث كأز
قارعشعغا تاصشذرذلعدذ .هةتتا بذ ظعشنعث سىننةت ،دةص قارعلعشع ظىحىن
قولع كئسعلضةن ظادةملةرنعث قولعنع ظذنعث بوينعغا ظئسعص قويذش صةيغةمبةر
(((
ظةلةيهعسساالمدعن كأرىلمعضةندذر ،بعر ظعشتذر» دةيدذ.
ظةضةر ظوغرعنعث ظوث قولع بذرذن كئسعلعؤئتعلضةن بولسا ،ظذ ظعككعنحع
قئتعم ظوغرعلعق قعلغان ؤاقعتتا ،ظذنعث سول صذتع ظذشذقعدعن كئسعؤئتعلعدذ.
ظةضةر ظذنعث سول صذتع كئسعؤئتعلضةن بولسا ،ظذنعث هئحبعر ظةزاسع
كئسعؤئتعلمةيدذ .ظوغرع ظوغرعلعغان نةرسعنع تألةص بئرعدذ ،هةتتا تةؤبة
قعلغانغا ؤة تةؤبة قعلغانلعقعنعث ظاالمعتع ظذنعثدا كأرىلضةنضة قةدةر تىرمعضة
سوالص قويذلعدذ.
ظوغرعنعث (ظوث قولعنعث ظورنعغا) ظذنعث سول قولعنع كئسعؤاتقان ظادةم
ظذنعث سول قولعنعث (دعيعتعنع) تألةص بةرمةيدذ .ظةضةر ظذ ظادةم بذنع قةستةن
قعلغان بولسعمذ ،مةسعلةن :قازع ظذ ظادةمنع ظوغرعنعث ظوث قولعنع كئسعشكة
بذيرذغان ،ظاندعن ظذ ظادةم ظوغرعنعث سول قولعنع كئسعؤاتقان بولسا ،ظذ
ظادةم ظذنعث سول قولعنعث (دعيعتعنع) تألةص بةرمةيدذ .حىنكع ،ظذ ظادةم
ظوغرعنعث بعر ظةزاسعنع يوقعتعؤئتعص ظذنعث ظورنعغا ظذنعثدعن ياخشعراق
بعر ظةزاسعنع قالدذرذص قويغاندذر .ظةمما ظذ ظادةم ظوغرعنعث سول صذتعنعث
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ظورنعغا ظذنعث ظوث صذتذنع كةسكةن بولسا ،بذ هالدا ظذ ظادةم ظوغرعنعث
ظوث صذتعنعث (دعيعتعنع) تألةص بئرعدذ .حىنكع ،تذتذش ظةزاسعنعث رولع
بعلةن مئثعش ظةزاسعنعث رولع بعر جعنستعن ظةمةس .شذنعثدةك يةنة ظةضةر
ظذ ظادةم ظوغرعنعث ظوث قولعنع كةسمةكحع بولغان ؤاقعتتا ،ظوغرع« :مانا
بذ مئنعث ظوث قولذم» دةص سول قولعنع حعقعرعص بةرضةن ؤة شذنعث بعلةن
ظذ ظادةم (ظذنعث سول قولعنع كئسعؤاتقان) بولسا ،بذ هالدعمذ ظذ ظادةمضة
(ظوغرعنعث سول قولعنعث دعيعتعنع تألةص بئرعش الزعم ظةمةس) .حىنكع ،ظذ
ظادةم ظذنعث سول قولعنع ظذنعث بذيرذقع بعلةن كةسكةندذر.
ظوغرعالنغان نةرسة ظىستعدعكع هةقلعق قول ؤة هةقلعق ظةمةس
قولنعث بايانع

ظوغرعنعث قولعنع كئسعش نةرسعنعث ظعضعسعنعث كئلعشعضة ؤة ظذنعث دةؤا
قعلعشعغا باغلعقتذر .ظةضةر بعر ظادةم ظأزعنعث (يذرتتا) يوق بعر كعشعنعث نةرسة
ـ كئرةكلعرعنع ظوغرعلعغانلعقعنع ظعقرار قعلغان ياكع ظذ« :مةن بذ صذلالرنع
ظوغرعلعدعم ،ظةمما ظذنعث ظعضعسعنعث كعم ظعكةنلعكعنع بعلمةيمةن ،ياكع مةن
ساثا ظذنعث ظعضعسعنعث كعم ظعكةنلعكعنع خةؤةر بةرمةيمةن» دئضةن بولسا،
بذ هالدا ظذنعث قولع كئسعلمةيدذ .حىنكع ظذ ،ظوغرعلعغان صذلنعث ظعضعسعنعث
كعم ظعكةنلعكعنع بعلمعضةنلعكع ظذنعث قولعنعث كئسعلعشعنع تةلةص قعلعدعغان
بعرةر كعشعنعث حعقمايدعغانلعقعنع كأرسعتعدذ.
بعرةر نةرسعنع ظوغرعلعؤالغان ظوغرع ظىستعدعن ،ظوغرعالنغان نةرسعنع
ظامانةت ساقالص بئرعش ظىحىن قولعغا ظالغان ظادةمضة ،ظذنع ناهةق ظئلعؤالغان
ظادةمضة ،ظذنع ضأرىضة ظئلعؤالغان ظادةمضة( ،ظةضةر ظذ ؤةقصة قعلعنغان نةرسة
بولسا) ؤةقصة قعلعنغان نةرسعلةرضة قارايدعغان ظادةمضة ،ظذ نةرسعنعث
ظعضعسعنعث دادعسعغا ؤة ظذ نةرسعنعث ظعضعسعنعث ؤةسعيةتلعرعنع ظورذنالشقا
تالالنغان ظادةمضة ظوخشاش ظذ نةرسة ظىستعدة هةقلعق قولع بار هةر بعر
كعشع دةؤا قعالاليدذ .شذنعثدةك يةنة ظوغرع ظىستعدعن ظذ نةرسعنع سئتعص
ظئلعشقا صىتىشىص ظذ نةرسعنع قولعغا تاصشذرذص ظالغان ظادةممذ دةؤا قعالاليدذ.
حىنكع ،ظذ ظادةم ظذ نةرسعنع ،ظذنعث صذلعنعث قانحعلعك ظعكةنلعكعنع تةيعن
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قعلسا ،ظذ نةرسة ظذنعث مةسظذلعيعتعضة ظأتىص كئتعدذ .ظةضةر ظذ نةرسة ظذنعث
مةسظذلعيعتعضة ظأتىص كةتمعسعمذ ،ظذ نةرسة ظذنعث قولعدا ظامانةت هئسابعدا
تذرغان بولعدذ .بعر نةرسعنع ظوغرعلعؤالغان ظوغرعنعث ظىستعدعن ظذ نةرسعنع
ظأتنة ظئلعص تذرغان ظادةم ،ظعجارعضة ظئلعص تذرغان ظادةم ،ظذ نةرسة بعلةن
ظالغان صايدعنع مةلذم هةسسعدعن بألىشىشكة كئلعشعص ظذنعث صذلع بعلةن
تعجارةت قعلعؤاتقان ظادةم ؤة ظذنةرسعنعث ظعضعسعضة هةقسعز بعر نةرسة سئتعص
بئرعشعدعغان ظادةم قاتارلعق كعشعلةرمذ دةؤا قعالاليدذ .شذنعثدةك يةنة صذلالرنع
جازانة ظارقعلعق تاصقان ظادةممذ صذللعرعنع ظوغرعلعؤالغان ظوغرعنعث ظىستعدعن
دةؤا قعالاليدذ .مةسعلةن :بعر ظادةم بعر كعشعضة بعر سوم صذل بئرعص ظعككع
سذم ظالغان ؤة ظوغرع كئلعص ظذ ظعككع سومنع ظوغرعلعؤالغان بولسا ،ظذ ظادةم
ظذ ظوغرعنعث ظىستعدعن دةؤا قعالاليدذ.
بعر نةرسعنع ظوغرعلعؤالغان ظوغرعنعث ظىستعدعن ظذ نةرسة ظىستعدة هةقلعق
قولع يوق ظادةم دةؤا قعاللمايدذ .مةسعلةن :بعر نةرسة ظوغرعلعغانلعق سةؤةبع
بعلةن قولع كئسعؤئتعلضةن ظوغرعدعن ظذ نةرسعنع باشقا بعر ظوغرع ظوغرعلعؤالغان
بولسا ،بذ هالدا بعرعنحع ظوغرع ظعككعنحع ظوغرعنعث ظىستعدعن دةؤا قعاللمايدذ.
شذثا ظعككعنحع ظوغرعنعث قولع كئسعلمةيدذ .حىنكع ،ظذ نةرسة ظىستعدعكع
بعرعنحع ظوغرعنعث قولع هةقلعق قول هئسابالنمايدذ .شذنعثدةك يةنة ظعككعنحع
ظوغرعنعث قولع ظذ نةرسعنعث ظةسلعدعكع ظعضعسعنعث تةلةص قعلعشع بعلةنمذ
كئسعلمةيدذ .حىنكع ،ظذ نةرسعنعث ظةسلعدعكع ظعضعسعنعث ظذنعث ظىستعدعكع
هةققع (ظذ نةرسة ظذنعث قولعدعن حعقعص كئتعص بولغاندعن كئيعن) حىشىص
كئتعدذ .شذثا بعرعنحع ظوغرعنعث قولع كئسعلعص كئتعص بولغاندعن كئيعن ظذ
ظوغرعغا ظذ نةرسعنع ظذنعث ظةسلع ظعضعسعضة تألةص بئرعش الزعم ظةمةس .بذ
هةنةفعي مةزهةصعدعكعلةرنعث كأز قارعشعدذر .ظعمام مالعك ؤة بعر رعؤايةتتة
ظعمام شافعظعي (اهلل تاظاال ظذالرغا رةهمةت قعلسذن!)« :ظعككعنحع ظوغرعنعث
قولع ظذ نةرسعنعث ظةسلع ظعضعسعنعث دةؤا قعلعشع بعلةن كئسعلعدذ .حىنكع،
ظعككعنحع ظوغرع ساقلعنعدعغان ظورنعدعن (قولنع كئسعش) نعسابعغا يةتكةن
ؤة ظوغرعنعث قولعنع كئسعشنعث ظالدعنع توسذص قالعدعغان بعرةر شىبهعمذ يوق
بعر نةرسعنع ظوغرعلعدع» دةيدذ .هةنةفعي مةزهةصعدعكعلةرنعث دةلعل ـ صاكعتع
بذنعثدعن ظعبارةتتذر« :ظذ نةرسعنع بعرعنحع قئتعم ظوغرعلعغان ظادةمضة ظذ
نةرسعنع تألةص بئرعش الزعم بولمعغان بولغاحقا ،ظذ نةرسة بعرعنحع ظوغرع
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ظىحىن هأرمعتع حىشىص كةتكةن نةرسة هئسابلعنعدذ .شذنعثدةك يةنة ظذ نةرسعنع
بعرعنحع قئتعم ظوغرعلعغان ظادةمضة ظذنع ظذنعث ظةسلعدعكع ظعضعسعضة تألةص
بئرعشع الزعم بولمعغانلعقع ظىحىن ظذ نةرسعنعث ظةسلعدعكع ظعضعسع ظىحىنمذ
هأرمعتع حىشىص كةتكةن نةرسة هئسابلعنعدذ .حىنكع ،بعرعنحع ظوغرعنعث ظذ
نةرسة ظىستعدعكع قولع ،ظذنعثغا كئصعل بولغان قول ياكع ظذنع ساقالص بئرعش
ظىحىن ظامانةت ظالغان قول ،ياكع ظذنعث ظعضعسع هئسابلعنعدعغان قول ظةمةس.
شذنداق بولغان ظعكةن بعرعنحع ظوغرعدعن ظوغرعالنغان نةرسة هأرمعتع يوق نةرسة
بولغان بولعدذ .شذثا ظذنع ظوغرعلعؤالغان ظوغرعنعث قولع كئسعلمةيدذ .ظةمما
ظعككعنحع ظوغرع ظذ نةرسعنع بعرعنحع ظوغرعنعث قولع كئسعلعشتعن بذرذن،
ياكع كأرىلضةن بعرةر شىبهة سةؤةبع بعلةن بعرعنحع ظوغرعنعث قولع كئسعلعشتعن
ساقلعنعص قالغاندعن كئيعن ظوغرعلعغان بولسا ،بذ هالدا ظعككعنحع ظوغرعنعث
قولع كئسعلعدذ .حىنكع ،بذ هالدا بعرعنحع ظوغرعنعث ؤة ظذ نةرسعنعث ظةسلعدعكع
ظعضعسعنعث ظعككعنحع ظوغرعنعث قولعنع كئسعشنع تةلةص قعلعش هةققع بار.
حىنكع ،بعرعنحع ظوغرع خذددع ظذ نةرسعنع ناهةق ظئلعؤالغان ظادةمنعث ظورنعدا
هئسابلعنعدذ .بعر نةرسعنع ناهةق ظئلعؤالغان ظادةمنعث ظذ نةرسة ظىستعدعكع
قولع ظامانةت قول هئسابلعنعدذ .شذثا ظذ نةرسعنع بعرعنحع قئتعم ظوغرعلعغان
ظوغرعنعث ظذ نةرسة ظىستعدعكع قولع هةقلعق قول هئسابلعنعدذ».
قازع ظعككعنحع ظوغرعنعث قولعنع كئسعص بولغاندعن كئيعن ظذ نةرسعنع،
ظةضةر ظذنعث ظعضعسع (يذرتتا) بولسا ظعضعسعضة قايتذرذص بئرعدذ .ظةضةر ظذ
نةرسعنعث ظعضعسع (يذرتتا) بولمعسا ،ظذنع ظعضعسع ظىحىن ظأزع ساقالص
قويعدذ .ظذ نةرسعنع بعرعنحع ظوغرعغا قايتذرذص بةرمةيدذ ؤة ظعككعنحع
ظوغرعنعث يئنعدعمذ تاشالص قويمايدذ .حىنكع ،هةر ظعككع ظادةمدعن خعيانةت
كأرىلضةندذر.
خعلمذ ـ خعل مةسعلعلةرنعث بايانع
● بعر نةرسعنع ظوغرعالص ظذ نةرسعنع ظذنعث ظعضعسع قازعنعث ظالدعغا
بئرعص دةؤا قعلعشتعن بذرذن ظعضعسعضة قايتذرذص بةرضةن ظوغرعنعث قولع
كئسعلمةيدذ .بعر نةرسعنع ظوغرعلعغان ؤة ظذنعث قولعنع كئسعشكة هأكىم
حعقعرعلعص بولغاندعن كئيعن ظذ نةرسعضة (ظذنعث ظعضعسعنعث) ظذنع سوؤغا
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قعلعش ظارقعلعق بولسعمذ ظعضة بولغان ظوغرعنعث قولع كئسعلمةيدذ(((.
بعر ظادةمنعث بعر نةرسعنع ظوغرعلعغانلعقع صاكعت ،ياكع ظعقرار ظارقعلعق
ظعسصاتلعنعص بولذنغاندعن كئيعن ،ظذ ظادةم كأرىلضةن بعرةر شىبهعنعث
سةؤةبع بعلةن ظذ نةرسعنعث ظأزعنعث نةرسعسع ظعكةنلعكعنع دةؤا قعلغان
بولسا ،بذ هالدا ظذنعث قولع كئسعلمةيدذ .كأرىلضةن شىبهة بولسا ،ظذنعث
دةؤاسعنعث توغرذلعقعنعث ظئهتعمالعدذر .شذنعث ظىحىن بعر نةرسة ظوغرعلعغان
ظادةم ،ظأزعنعث ظوغرعلعق قعلغانلقعنع ظعقرار قعلعص بولذص (كئيعن كأرىلضةن
بعرةر شىبهعنعث سةؤةبع بعلةن) قعلغان ظعقرارعدعن يئنعؤئلسا بولعدذ .بعر
ظادةم بعر نةرسعنع ظوغرعلعغان ؤة ظذنعث قولعنع كئسعشكة هأكىم حعقعرعلعص
بولذنغاندعن كئيعن ظذ شةهةردة ظذ نةرسعنعث باهاسعنعث حىشىص كئتعش
سةؤةبع بعلةن ظذ نةرسعنعث نةرقع ظوغرعلعقنعث نعسابعدعن حىشىص كةتكةن
بولسا((( ،بذ هالدعمذ ظذ ظوغرعنعث قولع كئسعلمةيدذ .حىنكع ،ظوغرعنعث قولعنع
كئسعدعغان ؤاقعتتا ،ظوغرعالنغان نةرسعنعث نةرقعنعث ظوغرعلعقنعث نعسابعغا
تولذق توشقان بولذشع شةرتتذر .ظةمما ظوغرعالنغان نةرسة ،ظذنعث بعرةر
صارحعلعرعنعث يوق بولذص كئتعشع ،ياكع ظذنعثدا كأرىلضةن بةزع ظةيعبلةر
سةؤةبع بعلةن (ظذنعث باهاسع ظةمةس) ظذنعث ظأزع كئمعيعص كةتكةن بولسا،
بذ هالدا ظذنعث قولع كئسعلعدذ .حىنكع ،بعر نةرسعنع ظوغرعلعغان ظوغرع
خذددع ظذ نةرسعنعث هةممعسعنع ظعشلعتعؤاتسا ظذنع تألةص بةرضعنعضة ظوخشاش
ظذ نةرسعدة كأرىلضةن كئمعيعص كئتعشلةرنعمذ تألةيدذ .ظةمما ظوغرعالنغان
نةرسعنعث نةرقعنعث حىشىص كئتعشعضة ظوغرع مةسظذل ظةمةستذر .مانا بذنعث
بعلةن بذ ظعككع مةسعلعنعث صةرقع ظوحذقالنغان بولدع.
● ظعككع ظادةم ظأزلعرعنعث ظوغرعلعقنعث نعسابعغا يةتكىدةك بعر
نةرسعنع ظورتاق ظوغرعلعغانلعقلعرعنع ظعقرار قعلغان ،ظاندعن ظذالرنعث
بعرع ظوغرعالرنعث قولعنع كئسعشكة توسالغذ بولعدعغان بعرةر شىبهعنعث
بارلعقعنع دةؤا قعلغان بولسا ،هةر ظعككعسعنعث قولع كئسعلمةيدذ .حىنكع ،ظذ
((( مةسعلةن :بعر ظادةم بعر نةرسعنع ظوغرعلعغان ؤة ظذنعث قولعنع كئسعشكة هأكىم حعقعرعلعص بولغاندعن كئيعن ظذ ظادةم ظذ
نةرسعنع سئتعص ظالغان ،ياكع ظذ نةرسعنعث ظعضعسع ظذ نةرسعنع ظذ ظوغرعغا سوؤغا قعلعص بةرضةن بولسا ،بذ هالدا ظذ ظادةمنعث قولع
كئسعلمةيدذ .ت.
((( ظوغرعلعقنعث نعسابع بعز يذقعرعدا بايان قعلعص ظأتكىنىمعزدةك  10دةرهةم يةنع  10يامبذ .يةنع بعر ظادةم ظةث ظاز  10يامبذ
كةلضىدةك بعر نةرسة ظوغرعلعغان بولسا ،ظذنعث قولع كئسعلعدذ .بعر ظادةم بعر نةرسة ظوغرعلعغان ؤة ظذنعث قولعنع كئسعشكة هأكىم
حعقعرعلعص بولذنغاندعن كئيعن ظذ نةرسعنعث نةرقع  10يامبذنعث ظاستعغا حىشىص كةتكةن بولسا ،بذ هالدا ظذ ظادةمنعث قولع
كئسعلمةيدذ .ت.
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ظعككعسعنعث قعلغان ظوغرعلعقع بعر ظوغرعلعق هئسابلعنعدذ( .بعر شئرعكنعث
قولع كئسعلمةيدعغان) بعر ظوغرعلعقتا يةنة بعرعنعث قولعنع كئسعشمذ الزعم
ظةمةس .ظةمما بعر ظادةم ظأزعنعث ؤة يةنة بعر كعشعنعث (ظذنعث بعلةن بعللة)
ظوغرعلعق قعلغانلعقعنع ظعقرار قعلغان ؤة ظذ كعشع ظذنعث قعلغان ظعقرارعنع
ظعنكار قعلغان بولسا ،بذ هالدا صةقةت ظعقرار قعلغاننعثال قولع كئسعلعدذ.
حىنكع ،ظذ ظادةمنعث باشقا بعر كعشعنعث ظىستعدعن قعلغان ظعقرارع ظذ
كعشعنعث ظعنكار قعلعشع سةؤةبع بعلةن توغرا دةص ظئتعبارغا ظئلعنمايدذ.
شذنعث بعلةن بذ ظعككعسعنعث ظارعسعدا ظوغرعلعقتا ظورتاقلعق تئصعلمعغان
بولعدذ .بذ ظعقرار ظادةم ظألتىرؤاتقان بعر كعشعنعث« :ظذنع مةن ؤة صاالنع
ظادةم ظألتىرؤاتقان» دةص قعلغان ظعقرارعغا ظوخشاش.
● ظعككع ظادةم بعرلعشعص بعر نةرسة ظوغرعلعغان ،ظذ ظعككعسعنعث
بعرع (يذرتتعن) يوق بولذص كةتكةن ؤة ظعككع كعشع كئلعص ظذ ظعككعسعنعث
ظوغرعلعق قعلغانلعقعغا ضذؤاهلعق بةرضةن بولسا ،بذ هالدا (يذرتتعن يوق
بولذص كةتمةي يذرتتا) بار بولغعنعنعث قولع كئسعلعدذ .حىنكع ،ظذنعث
ظوغرعلعق قعلغانلعقع صاكعت بعلةن ظعسصاتالنغاندذر .شذنعث ظىحىن (ظذنعث
كئلعص ظوغرعلعقتا كأرىلعدعغان بعرةر شىبهعنع دةؤا قعلعش) ظئهتعماللعقع
ظئتعبارغا ظئلعنمايدذ .حىنكع( ،يذرتتعن يوق بولذص كةتكةن ظادةم يورتقا)
صةيدا بولسا ؤة (ظوغرعلعقتا كأرىلعدعغان بعرةر شىبهعنع) دةؤا قعلسا ،ظذنعث
قعلغان بذ دةؤاسع (ظوغرعالرنعث قولعنع كئسعشكة توسالغذ بولعدعغان) شىبهة
صةيدا قعلعدذ .ظذ ظادةمنعث كئلعص ظذ دةؤانع قعلعش ظئهتعمالع شىبهعنعث
شىبهعسعدذر .شذثا شىبهعنعث شىبهعسع ظئتعبارغا ظئلعنمايدذ.
● ظةضةر بعر ظادةم (قوينعث ظئغعلعغا كعرعص) قويدعن بعرعنع ظألتىرىص
ظذنعث ضأشعنع ظوغرعالص ظئلعص حعققان بولسا ،بعز يذقعرعدا بايان قعلعص
ظأتكىنىمعزدةك ظذنعث قولع كئسعلمةيدذ .ظةكسعحة ظذ قوينعث صذلعنع تألةص
بئرعدذ .ظةمما ظذ ظادةم قوينع تعرعك كأتىرىص ظئلعص حعققان ؤة ظذنعث
باهاسع تعرعك حئغعدا  10يامبذ ،ياكع ظذنعثدعن كأص بولغان بولسا ،قوينع
ظألتىرضةندعن كئيعن ظذنعث باهاسع  10يامبذدعن حىشىص كةتكةن بولسعمذ
ظوغرعنعث قولع كئسعلعدذ.
● بعر ظادةم ظوغرعالص ظئلعص كةلضةن ظالتذن ـ كأمىشلةرنع يامبذ ـ تعلال،
ياكع قاحا سوقتذرغان بولسا ،ظذنعث قولع كئسعلعدذ ؤة ظذالر ظأز ظعضعسعضة
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قايتذرذلعدذ .بذ ،ظعمام ظةبذهةنعفة (اهلل تةظاال ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!) نعث
كأز قارعشعدذر .ظةمما ظعمام ظةبذيىسىف بعلةن ظعمام مذهةممةد (اهلل تاظاال
ظذالرغا رةهمةت قعلسذن!)« :ظذالر ظأز ظعضعللعرعضة قايتذرذص بئرعلمةيدذ.
حىنكع ،ظوغرع (ظوغرعالص ظئلعص كةلضةن ظالتذن ـ كأمىشلةرضة) هأنةر
قاتتع» دةيدذ .ظةمما بعر ظادةم حويذنغا ظوخشاش بعر نةرسة ظوغرعالص ظئلعص
كئلعص ظذنع قاحا سوقتذرغان بولسا ،ظةضةر ظذ قاحعالر كعلوالص ساتعلعدعغان
بولسا ،قاحعالر (ظذالر سوقذلغان ماددعنعث ظعضعسعضة) قايتذرذص بئرعلعدذ.
ظةضةر قاحعالر دانعالص ساتعلعدعغان بولسا ،قاحعالر هةنةفعي مةزهةصعدعكع
ظعمامالرنعث بعردةك قارعشع بويعحة ظوغرعغا تةؤة بولعدذ.
بذ ظعختعالصنعث ظةسلع يعلتعزع بعر نةرسعنع ناهةق ظئلعؤئلعش
مةسعلعسعضة ظاالقعداردذر .هةنةفعي مةزهةصعدعكع ظعمامالر ظالتذن ـ كأمىشنع
ناهةق ظئلعؤئلعص ظذنعثغا هىنةر قوشذص ظذنع يامبذ ـ تعلالغا ظايالندذرغان
ظادةمنعث يامبذ ـ تعلالغا ظعضة بولذش ،ياكع ظعضة بولماسلعق هةققعدة
ظعختعالص قعلعشعص قالدع .ناهةق ظئلعؤئلعنغان ظالتذن ـ كأمىشكة ظعشلةنضةن
هأنةر بعرعنحع ظورذندا تذرعدذ ،دةيدعغان تةرةص ظذ ظادةم يامبذ ـ تعلالغا
ظعضة بولعدذ ،دةيدذ .بذ تةرةص ظعمام ظةبذيىسىف بعلةن ظعمام مذهةممةددذر.
ظةمما ناهةق ظئلعؤئلعنغان ظالتذن ـ كأمىشكة ظعشلةنضةن هىنةر ظعككعنحع
ظورذندا تذرعدذ ،دةيدعغان تةرةص ظذ ظادةم يامبذ ـ تعلالغا ظعضة بواللمايدذ،
دةيدذ .بذ تةرةص ظعمام ظةبذهةنعفة (اهلل تةظاال ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!) دذر.
بذ ظعختعالصقا ظاساسةن ظوغرعالص ظئلعص كةلضةن ظالتذن ـ كأمىشلةرضة هىنةر
قئتعش ظارقعلعق ظذنع يامبذ ـ تعلال ،ياكع قاحعغا ظايالندذرغان ظوغرعنعث قولعنع
كئسعش مةسعلعسعضة كةلسةك ،ظذ ظوغرعنعث قولع ظعمام ظةبذهةنعفة (اهلل تةظاال
ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!) نعث كأز قارعشع بويعحة :شةكسعز كئسعلعدذ.
حىنكع ،ظذ ظوغرع ظعمام ظةبذهةنعفة (اهلل تةظاال ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!)
نعث كأز قارعشعحة :ظوغرع (ظوغرعالص ظئلعص كةلضةن ظالتذن ـ كأمىشلةردعن
سوقذلغان) نةرسعلةرضة ظعضة بواللمايدذ .ظةمما ظعمام ظةبذيىسىف بعلةن ظعمام
مذهةممةدنعث كأز قارعشع بويعحة :ظذ ظوغرعنعث مةسعلعسع مذنداقتذر :بعر
رعؤايةتكة ظاساسةن :ظذنعث قولع كئسعلمةيدذ .حىنكع ،ظوغرع ظذ نةرسعلةرضة
ظذنعث قولعنع كئسعشكة هأكىم حعقعرعلعشتعن بذرذن ظعضة بولذص بولغان
هئسابلعنعدذ .يةنة بعر رعؤايةتكة ظاساسةن :ظذنعث قولعنع كئسعش الزعمدذر.
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حىنكع ،ظالتذن ـ كأمىشلةر هىنةر ظارقعلعق باشقا نةرسعضة ظايالنغان بولسعمذ،
ظةمما ظوغرع ظذ نةرسعنعث ظأزعضة ظعضة بواللمايدذ .ظةضةر ظوغرع ظوغرعالص
ظئلعص كةلضةن ظالتذن ـ كأمىشلةردعن زعبذ ـ زعننةت ياساتقان بولسا ،بذنعث
هأكمعمذ مةزكذر ظعختعالص بويعحة بولعدذ.
● بعر ظادةم (بعر ظوينعث ظعحعضة كعرعص) بعر صارحة رةختنع ظعككعضة
صارحعالص ظاندعن ظذنع ظئلعص حعققان بولسا ،بذ هالدا ظةضةر ظذ رةختنعث
باهاسع ظذنع ظعككعضة صارحعلعؤاتقاندعن كئيعنمذ ظوغرعلعقنعث نعسابعدعن
حىشىص كةتمعضةن ؤة ظذنعث باهاسع (ظذ ظعككعضة صارحعلعنعشتعن بذرذنقع)
باهاسعنعث يئرعمعنعث ظاستعغا حىشىص كةتمعضةن بولسا ،ظذنعث قولع
كئسعلعدذ .ظةضةر ظوغرع ظذ رةختنع تئشعغا ظئلعص حعققاندعن كئيعن ظذنع
ظعككعضة صارحعلعغان بولسا ،بذ هالدا هةنةفعي مةزهةصعدعكع ظعمامالرنعث
بعردةك كأز قارعشع بويعحة :ظذنعث قولع كئسعلعدذ.
<ظوغرعلعقنعث نعسابعدعن حىشىص كةتمعضةن ؤة ظذنعث باهاسع ظذ
ظعككعضة صارحعلعنعشتعن بذرذنقع باهاسعنعث يئرعمعنعث ظاستعغا حىشىص
كةتمعضةن بولسا ظذنعث قولع كعسعلعدذ> دئضةن قاراش ظعمام ظةبذهةنعفة ؤة
ظعمام مذهةممةد (اهلل تةظاال ظذالرغا رةهمةت قعلسذن!) قاتارلعق ظعمامالرنعث
كأز قارعشعدذر .ظةمما ظعمام ظةبذيىسىفنعث كأز قارعشع بويعحة :ظذنعث
قولع كئسعلمةيدذ .ظةضةر ظوغرع ظذ رةختنع ،ظذ رةختتعن كأرىلعدعغان بةزع
مةنصةظةتلةردعن صايدعالنغعلع بولمايدعغان دةرعجعدة صارحعلعغان ،رةختنعث
ظعضعسع رةختنعث ظأزعنع قايتذرذص ظئلعشنع ؤة رةختكة سالغان زعياننع
تألةتتىرىشنع تاللعغان بولسا ،ظعمامالر ظارعسعدعكع مةزكذر ظعختعالص يىز
بئرعدذ .يةنع بذ هالدا ظةبذهةنعفة ؤة مذهةممةد (اهلل تةظاال ظذالرغا رةهمةت
قعلسذن!) قاتارلعق ظعمامالرنعث كأز قارعشعحة :ظذنعث قولع كئسعلعدذ .ظعمام
ظةبذيىسىفنعث كأز قارعشع بويعحة :ظذنعث قولع كئسعلمةيدذ .ظةمما رةختنعث
ظعضعسع رةختنع ظوغرعغا تاشالص بئرعص ظذنعث صذلعنع ظئلعشنع تاللعغان
بولسا ،بذ هالدا هةنةفعي مةزهةصعدعكع ظعمامالرنعث بعردةك قارعشع بويعحة:
ظوغرعنعث قولع كئسعلمةيدذ .ظوغرع ظوغرعالص ظئلعص حعققان رةختنع ظازراقال
يعرتعؤاتقان ؤة شذنعث بعلةن ظذنعثغا كعحعككعنعال ظةيعب صةيدا بولذص قالغان
بولسا ،ظذنعث قولع ظعمامالرنعث بعردةك قارعشع بويعحة كئسعلعدذ.
● ظةضةر بعر ظادةم (قوينعث ظئغعلعغا كعرعص) قويدعن بعرعنع ظألتىرىص
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ظذنعث ضأشعنع ظوغرعالص ظئلعص حعققان بولسا ،ضأشنعث باهاسع ظوغرعلعقنعث
نعسابعغا يةتكةن بولسعمذ ظذنعث قولع كئسعلمةيدذ .ظةكسعحة ظوغرع قوينعث
صذلعنع تألةص بئرعدذ .بعز بذ هةقتة يذقعرعدا توختذلذص ظأتتذق.
● ظةضةر بعر ظوغرع ظوغرعالص كةلضةن كعيعمنع قعزعلغا (ياكع باشقا
رةثضة) بويعغان ياكع ظوغرعالص كةلضةن بذغداي ـ قذناقنع ظون تارتقان ،ياكع
ظوغرعالص كةلضةن تالقاننع باشقا نةرسة بعلةن ظارعالشتذرغان ،ظاندعن ظذنعث
قولع كئسعلضةن بولسا ،ظوغرعالنغان نةرسة ظوغرعنعث قولعدا بار بولسعمذ
ظوغرع ظذ نةرسعنع ظعضعسعضة قايتذرذص بةرمةيدذ .ظةضةر ظوغرع ظذ نةرسعنع
يوقذتعؤاتقان بولسا ،ظذ نةرسعنع تألةص بةرمةيدذ .بذ ،ظعمام ظةبذهةنعفة بعلةن
ظعمام ظةبذيىسىفنعث كأز قارعشعدذر .ظةمما ظعمام مذهةممةد« :ظوغرع بويذلغان
كعيعمنع ظعضعسعضة قايتذرذص بئرعص ؤة كعيعمنعث ظعضعسعدعن (بوياش ظىحىن)
كعيعمضة قاتقان صذلنع قايتذرذص ظالعدذ» دةيدذ( .ظون تارتعلغان ؤة باشقا
نةرسعلةر بعلةن ظارعالشتذرذلغان تالقاننعث هأكمعمذ كعيعمنعث هأكمع بعلةن
(((
ظوخشاشتذر).
بذالثحعلعق قعلعشنعث جازاسعنعث بايانع
<بذالثحعلعق قعلعش> دئضةننعث ظذقذمع

بذالثحعلعق قعلعشتعن كعشعلةر ظأتعدعغان يولنع توسوص (تاكع ظذالر مال
ـ مىلىكنع بةرمعضعحة) ظذالرنع ظو يولدعن ظأتكىزمةسلعك ،دئضةنلعك بولعدذ.
بذالثحعلعق <حوث ظوغرعلعق> قعلعش دةصمذ ظاتعلعدذ .حىنكع ،ظوغرعلعق
بعز يذقعرعدا بايان قعلعص ظأتكىنىمعزدةك بعر نةرسعنع يوشذرذن هالدا
ناهةق ظئلعؤئلعشتذر .ظةمما بذالثحعلعق قعلعش بولسا ،قورال ـ ياراق بعلةن
ياكع ظذنعثسعز ظاشكارا هالةتتة بةزعدة كئحعدة ،بةزعدة كىندىزدة بولعدذ.
بذالثحعلعقنعث زعيعنع ظوغرعلعقنعث زعيعنعغا قارعغاندا ظئغعردذر .حىنكع،
بذالثحعلعقنعث زعيعنع هةممة ظادةمضة ظومذمدذر .شذثا بذالثحعلعق قعلغان
ظادةمضة بئرعلعدعغان جازاالرنعث بعر تانعسع ظوغرعلعق قعلغان ظادةمضة
((( «رةددذلمذهتار» 3 ،ـ توم 211 ،ـ بةت.
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بئرعلعدعغان جازادعن ظئغعردذر .بعز بذ هةقتة اهلل تاظاال خالعسا ظالدعمعزدا
توختذلذص ظأتىمعز.
بذالثحعلعق قعلعدعغان ظادةملةرنعث بعر ضورذص كعشعلةر بولذشع شةرت
ظةمةس .مةيلع ظةر بولسذن ،مةيلع ظايال بولسذن ،قولعدا (كعشعلةرضة تةهدعد
سااللعغذدةك) كىح ـ قذؤؤةت بار بعر ظادةممذ بذالثحعلعق قعلعشع ؤة بذالثحع
هئسابلعنعشع مذمكعن.
بذالثحعلعقنعث شةرتلعرع
بذالثحعلعق قعلعدعغان ظادةمدة تأؤةندعكع شةرتلةرنعث تئصعلعشع
الزعم:
 1ـ بذالثحعنعث قولعدا (كعشعلةرضة تةهدعد سااللعغذدةك) كىح ـ قذؤؤةت
بار ظادةم بولذشع الزعم.
 2ـ بذالثحع ،بذالثحعلعقنع ظعسالم دألعتعدة قعلعشع الزعم.
 3ـ بذالثحع ؤة مال ـ مىلكع بذالص كئتعلضةن تةرةص ،مذسذلمان بولغانلعق
ياكع (كاصعر بولسعمذ بعر ـ بعرعضة حئقعلعشماسلعققا) تىزىشكةن كئلعشعمنعث
سةؤةبع بعلةن قانلعرعغا ؤة مال ـ مىلكعضة زعيان يةتكىزىش حةكلةنضةن
كعشعلةردعن بولذشع الزعم.
 4ـ بذالثحع ظةقلع ـ هذشع جايعدا ،باالغةتكة يةتكةن ؤة سأز قعالاليدعغان
ظادةم بولذشع الزعم.
 5ـ بذالثحعلعق قعلغان ظادةم ،مال ـ مىلكع بذالص كئتعلضةن كعشع بعلةن
ظذرذغ ـ تذغقانحعلعقع ،ياكع يئقعنحعلعقع بار ظادةم بولماي يات ظادةم بولذشع
الزعم.
 6ـ بذالثحعالر بعر ضذرذص ظادةم بولغان بولسا ،بذالنغان نةرسة ظةضةر ظذالرغا
تةقسعم قعلعنغان ؤاقتعدا ،ظذالرنعث هةر بعرعنعث نئسعؤعسع ظوغرعلعقنعث
نعسابعغا يئتعشع ،ياكع ظذنعثدعن ظارتذق بولذشع الزعم.
 7ـ بذالثحعالر تةؤبة قعلعشتعن بذرذن تذتذلذشع الزعم .بعز بذ هةقتة اهلل
تاظاال خالعسا ظالدعمعزدا توختذلذص ظأتىمعز.
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بذالثحعلعق قعلغان ظادةمضة بئرعلعدعغان جازانعث يولغا
قويذلعشعنعث بايانع

اهلل تاظاال بذ جازانع يولغا قويذص مذنداق دئدع» :اهلل ؤة ظذنعث رةسذلع
بعلةن ظذرذش قعلعدعغانالرنعث ،يةر يىزعدة بذزغذنحعلعق قعلعدعغانالرنعث
جازاسع شذكع ،ظذالر ظألتىرىلىشع ياكع دارغا ظئسعلعشع ياكع ظوث قوللعرع
ؤة سول صذتلعرع كئسعلعشع ياكع سىرضىن قعلعنعشع كئرةك .بذ (يةنع جازا)
ظذالر ظىحىن بذ دذنيادا رةسؤالعق (ظئلعص كةلضىحعدذر) ،ظاخعرةتتة ظذالر
حوث ظازابقا دذحار بولعدذ .سعلةر تذتذؤئلعشتعن ظعلضعرع تةؤبة قعلغانالر
بذنعثدعن مذستةسنا ،بعلعثالركع ،اهلل مةغصعرةت قعلغذحعدذر ،ناهايعتع
مئهرعباندذر«(((.
صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث هةدعسع بذ ظايةتلةرنعث بذالثحعالرنعث
هةققعدة حىشكةنلعكعنع بايان قعلعدذ .بذ هةقتة ظةنةس (اهلل تاظاال ظذنعثدعن
رازع بولسذن!) مذنداق دةيدذ :ظذكةل قةبعلعسعدعن سةككعز كعشع كئلعص
صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمغا ظعسالم ظىحىن بةيظةت قعلدع .كئيعن ظذالرغا
مةدعنعنعث هاؤاسع مذناسعص كةلمةي كئسةل بولذص صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمغا
هال ظئيتعشتع .صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم ظذالرغا« :بعزنعث صادعحعلعرعمعز
بعلةن بعللة حعقعص تأضعلعرعنعث سىت ؤة سىيدىكلعرع بعلةن داؤالعنعص
باقمامسعلةر؟» دئدع .ظذالر :شذنداق قعاليلع! دةص مةدعنة سعرتعغا حعقعص
تأضعلةرنعث سىت ؤة سىيدىكلعرع بعلةن داؤاالندع .ظاندعن كئسةللعرع
ساقايغاندا بولسا صادعحعنع ظألتىرىص تأضعلةرنع هةيدةص قئحعص كةتتع .بذ
خةؤةر صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمغا يةتكةندة ،ظذالرنعث ظارقعدعن قوغالشقا
ظادةم ظةؤتتع .ظةؤةتعلضةنلةر بذالثحعالرغا يئتشعؤئلعص ظذالرنع تذتذص كةلدع.
شذنعث بعلةن صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم ظذالرنعث صذت قوللعرعنع كئسعص
كأزلعرعنع معخالص تاكع ظألضعحة تاشالص قويذشقا بذيرذدع .ظذالر سذ تةلةص
(((
قعلسعمذ سذ بئرعلمعضةن.
ظذالر تأضعضة قارايدعغانالرنعث كأزىنع معخلعغانلعقع ظىحىن صةيغةمبةر
((( سىرة ماظعدة  33ــــ  34ـ ظايةتلةر.
((( ظعمام بذخارع رعؤايعتع.
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ظةلةيهعسساالممذ ظذالرنعث كأزلعرعنع معخلعغان .صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم
ظذالرنعث كئسعلضةن قوللعرعنع ؤة صذتلعرعنع داغالشقا بذيرذمعغان .حىنكع،
ظذالرنعث ظألىص كئتعشلعرعنع خالعغان ظعدع .ظةمما ظوغرعلعق قعلغانلعق
سةؤةبع بعلةن قولع كئسعلضةن ظادةمنعث قولع داغلعنعدذ .حىنكع ،قان كأص
ظئقعص كئتعص ظذنعث ظألىص كئتعش ظةندعشعسع بار .بعز بذ هةقتة يذقعرعدا
توختذلذص ظأتتذق .يذقعرعدعكع هةدعسنع ظةنةستعن رعؤايةت قعلغان ظةبذقذالبة:
«ظذالر (تأضعضة قارايدعغان ظادةمنع) ظألتىردع( ،تأضعلةرنع) ظوغرعلعدع،
اهلل ؤة ظذنعث رةسذلع بعلةن ظذرذش قعلدع» دئضةن.
ظابدذرراززاق بذ هةدعسنع قةتادعدعن رعؤايةت قعلدع ؤة هةدعسنع
رعؤايةت قعلعص بولذص مذنداق دئدع« :بعزضة اهلل تاظاالنعث» :اهلل ؤة ظذنعث
رةسذلع بعلةن ظذرذش قعلعدعغانالرنعث  «. . .دئضةن ظايعتع تأضعلةرنع
قارايدعغان ظادةمنع ظألتىرؤئتعص ظذالرنع هةيدةص ظئلعص كةتكةن هئلعقع
ظادةملةرنعث هةققعدة حىشكةن .بذ ظايةتنعث شذالرنعث هةققعدة حىشكةنلعكع
ظةبذهىرةيرعنعث هةدعسعدعمذ رعؤايةت قعلعنغان» .هةسةن ،ظةتا ،زاههاك ؤة
زأهرعي قاتارلعقالرمذ بذ ظايةت ظذ ظادةملةرنعث هةققعدة حىشكةن دةيدعغان
قاراشتعدذر .كأص ساندعكع فعقهعشذناسالر« :اهلل تاظاالنعث مةزكذر ظايعتع يةر
يىزعدة بذزغذنحعلعق قعلعش ؤة يولنع توسذص (كعشعلةرنعث مال ـ مىلكعنع)
بذالث ـ تاالث قعلعش ظىحىن مذسذلمانالرنعث ظعحعدعن ظايرعلعص حعققان
(((
ظادةملةرنعث هةققعدة حىشكةن» دةيدذ.

جازانعث معقدارعنعث ؤة ظذنعث قانداق ظعجرا قعلعنعدعغانلعقعنعث بايانع
بذالثحعلعق قعلغان ظادةمنعث ظأتكىزضةن جعنايعتعضة قارعتا ظايةتتة
بايان قعلعنغان جازاالر تأؤةندعكعدةك تأت خعل هالةتتة ظعجرا قعلعنعدذ .بذ
ظايةتتعن بعر قعسعم سةلةص ظالعملعرعنعث« :بذ تأت خعل جازانعث قايسعسعنع
ظعجرا قعلعشتا مذسذلمانالر باشلعقعنعث ظعختعيارلعقعدعكع ظعشتذر» دئضةن
سأزلعرع مةقسةت قعلعنمايدذ .حىنكع ،بذ جازاالرنعث ظعشلةنضةن جعنايةتنعث
ظئغعر ؤة يةثضعللعكلعكعضة قاراص تأت خعلغا بألىنضةنلعكع حوقذمدذر .ظةث
ظئغعر جعنايةتنع ظأتكىزضةن ظادةمضة مةزكذر جازاالرنعث ظةث يةثضعلعنعث
بئرعلعشع ؤة ظةث يةثضعل جعنايةتنع ظأتكىزضةن ظادةمضة مةزكذر جازاالرنعث
((( «فةتهذلبارع» 12 ،ـ توم 110 ،ـ بةت.
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ظةث ظئغعرعنعث بئرعلعشع توغرا ظةمةس .حىنكع ،بذنداق قعلعش شةرعظةتنعث
قاظعدعلعرعضة ؤة ظةقعلغا زعتتذر .شذثا ظايةتتة بايان قعلعنغان تأت خعل
جازاالرنع ظعشلةنضةن جعنايةتلةرنعث ظةهؤاللعرعغا قاراص جعنايةتنعث
تىرلعرعضة بألىشكة توغرا كئلعدذ .جعنايةتلةرنعث تىرلعرع تأؤةندعكعلةردعن
ظعبارةتتذر(((:
 1ـ (كعشعلةرنعث) يولعنع توسذص بذالثحعلعق قعلماقحع بولغان ظادةم
ظذالردعن بعر نةرسة ظئلعشتعن ؤة بعرةر ظادةمنع ظألتىرؤئتعشتعن بذرذن
تذتذلسا ،ظذ هةتتا تةؤبة قعلغانغا قةدةر تىرمعضة سوالص قويذلعدذ .ظذنعث تةؤبة
قعلغانلعقع سأزعضة ظةمةس ظةمعلعي ـ هةرعكعتعضة قاراص قوبذل قعلعنعدذ.
يةنع ظذنعث تةؤبة قعلغانلعقع ظذنعثدا ياخشع كعشعلةرنعث ظاالمةتلعرعنعث
كأرىلعشع بعلةن بولعدذ .حىنكع ،ظذ ظادةم (كعشعلةرنعث يولعنع توسذص)
ظذالرنع قورقذتذش جعنايعتعنع ظعشلعدع .ظذنع تىرمعضة سوالص قويذش هأكمع
اهلل تاظاالنعث» :ياكع سىرضىن قعلعنعشع كئرةك« دئضةن ظايعتعدعن ظئلعنعدذ.
حىنكع ،ظذنع صىتىن يةر يىزعدعن سىرضىن قئلعش مذمكعن ظةمةس .باشقا بعر
شةهةرضة سىرضىن قعلعشقعمذ بولمايدذ .حىنكع ،ظذ باشقا شةهةردعمذ كعشعلةرضة
ظةزعيةت بئرعشع مذمكعن .شذنعثغا ظذنعث ظالدعدا تىرمعضة تاشلعنعشتعن
باشقا يول قالمعغان بولعدذ.
 2ـ ظةضةر بذالثحعلعق قعلغانالر كعشعلةرنعث مال ـ مىلكعنع ظالغان
ؤة بذالنغان نةرسة ،ظةضةر ظذالرغا تةقسعم قعلعنغان ؤاقتعدا ،ظذالرنعث هةر
بعرعنعث نئسعؤعسع ظوغرعلعقنعث نعسابعغا يةتكةن بولسا ،بذ هالدا ظةضةر
ظذالر تأت ظةزالعرع ساق ـ ساالمةت كعشعلةر بولسا ،ظذالرنعث ظوث قوللعرع ؤة
سول صذتلعرع كئسعلعدذ .ظةضةر ظذالرنعث ظعحعدعن سول قولع تأتمايدعغانالر
بولسا ،ظذالرنعث هةتتا ظعككعال قولعدعن ظايرعلعص قالماسلعقع ظىحىن ظذالرنعث
ظوث قوللعرع كئسعلمةيدذ.
 3ـ ظةضةر بذالثحعلعق قعلغان ظادةم (بعر كعشعنعث ظالدعنع توسذص)
ظذنع ظألتىرؤةتكةن ،ظةمما ظذنعث مال ـ مىلكعنع ظالمعغان بولسا ،ظذ
ظادةم قعساس ظئلعش يىزعسعدعن ظةمةس ظذنعثغا جازا بئرعش يىزعسعدعن
ظألتىرىلعدذ .شذنعث ظىحىن ظألتىرىلضةن ظادةمنعث ظعضة ـ حاقعلعرع ظذ
((( «رةددذلمذهتار» 3 ،ـ توم 213 ،ـ بةت.
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ظادةمنع كةحىرؤعتةلمةيدذ .ظةمما قعساستا ظألتىرىلضةن ظادةمنعث ظعضة ـ
حاقعلعرع قاتعلنع كةحىرؤعتةلةيدذ .بذالثحع ظذ ظادةمنع مةيلع قئلعح بعلةن
ظألتىرؤةتسذن ،مةيلع تاش بعلةن ظذرذص ظألتىرؤةتسذن ،مةيلع هاسا بعلةن
ظذرذص ظألتىرؤةتسذن ،بذالثحع ؤة (ظذنعث ظذ ظادةمنع ظألتىرىشع ظىحىن
ظذنعثغا) ياردةملعشعص بةرضةن كعشع ظألتىرىلعدذ.
 4ـ ظةضةر بذالثحعالر كعشعلةرنع ظألتىرضةن ؤة ظذالرنعث مال ـ مىلكعنع
ظالغان بولسا ،مذسذلمانالرنعث باشلعقع خالعسا ،ظذالرنعث ظوث قوللعرع ؤة
سول صذتلعرعنع كئسعدذ ،ظذالرنع ظألتىرعدذ ؤة ظاندعن ظذالرنع دارغا ظاسعدذ،
خالعسا ظذالرنع ظألتىرعدذ ،خالعسا ظذالرنع دارغا ظاسعدذ .ظعمام مذهةممةد
(اهلل تاظاال ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!)« :ظذالر ياكع ظألتىرىلعدذ ،ياكع
دارغا ظئسعلعدذ ،ظةمما ظوث قوللعرع ؤة سول صذتلعرع كئسعلمةيدذ .حىنكع،
ظذالرنعث ظأتكىزضةن جعنايةتلعرع بعرال تىردعكع جعنايةت هئسابلعنعدذ ،شذثا
بذ جعنايةت ظعككع جازانعث بئرعلعشعنع الزعم قعلمايدذ» دةيدذ .ظةمما ظعمام
ظةبذهةنعفة بعلةن ظعمام ظةبذيىسىف (اهلل تةظاال ظذالرغا رةهمةت قعلسذن!):
«ظذالرنعث ظوث قوللعرعنعث ؤة سول صذتلعرعنعث كئسعلعشع ،ظذالرنعث
ظألتىرىلعشع ؤة ظاندعن ظذالرنعث دارغا ظئسعلعشعنعث هةممعسع بعرال جازادذر.
بذالرغا بذنداق ظئغعر جازانعث بئرعلعشع ظذالرنعث ظأتكىزضةن جعنايعتعنعث
ظئغعر بولغانلعقع ظىحىندذر ،ظذ جعنايةت بولسا ،كعشعلةرنع ظألتىرىش ؤة
ظذالرنعث مال ـ مىلكعنع ظئلعش بعلةن كعشعلةر ظارعسعدا ظةث ظئغعر دةرعجعدة
(((
خاتعرجةمسعز صةيدا قعلعشتذر» دةيدذ.
هةتتا دعن دأشمةنلعرعنعث شةرعظةت هأكىملعرعضة تعل تةككىزىشكة
ؤة كعشعلةرنع شةرعظةتنعث هأكىملعرعدعن قاحذرذشقا صذرسةت يارعتعص
بةرمةسلعك ظىحىن كىنىمعزدة بذ هةقتة ظعمام مذهةممةدنعث كأز قارعشعنع
قوبذل قعلعش ظةث توغرعدذر.
بذالثحعلعق قعلغانالر بذالثحعلعق قعلعش ظىحىن خذددع بعر ـ بعرعضة
ياردةمحع بولغعنعدةك مةزكذر هأكىملةرمذ ظذالرنعث بةزعسعنع ظذرذش يةنة
بةزعسعنع ظألتىرىش ظارقعلعق ظعجرا قعلعنعدذ.
بذالثحعلعق قعلغانالر ،ظةضةر بذالص ظالغان مال ـ مىلىكلةر يوق بولذص
((( «ظةلهعداية» 2 ،ـ توم 133 ،ـ بةت.
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كةتكةن بولسا ،ظذالرغا جازا ظعجرا قعلعنعص بولذنغاندعن كئيعن ظالغان
مال ـ مىلىكلةرنع تألةص بةرمةيدذ .ظادةم ظألتىرؤةتكةنلعكع ،ياكع يارعدار
قعلغانلعقع ظىحىن بعر نةرسة تألعمةيدذ .حىنكع ،بعز يذقعرعدا بايان قعلعص
ظأتكعنعمعزدةك بعر كعشعنعث مال ـ مىلكعنع ظئلعؤالغان ظادةمضة جازا ظعجرا
قعلعنغاندعن كئيعن ظذ مالنعث هأرمعتع حىشىص كئتعدذ( .شذثا ظةضةر ظذ مال،
ظذنع ظئلعؤالغان ظادةمنعث قولعدا بولمعسا ،ظذنعث ظذ مالنع تألةص بئرعشع
الزعم ظةمةس) .ظةمما بذالثحعنعث قولعدا مال ـ مىلىك بولسا ،بذالثحع ظذ مال
ـ مىلىكنع ظعضعسعضة قايتذرذص بئرعدذ.
ظةضةر بذالثحعلعق قعلغانالرغا ظألىم جازاسع بئرعلعص ظألتىرىلضةن
بولسا ،ظذالرنع تئخعمذ خارالش ؤة باشقعالرنع بذالثحعلعق قعلعشتعن توسذش
يىزعسعدعن ظذالرنعث ظألعكع يذيذلمايدذ ؤة ظذالرنعث نامعزع حىشىرىلمةيدذ.
ظذالر بذ هةقتة خذددع مذسذلمانالرنعث باشلعقعغا ظعسيان كأتىرىص حعققانالرغا
(((
ظوخشاش مذظامعلعضة ظذحرايدذ.
ظةضةر بذالثحع تذتذلذشتعن بذرذن تةؤبة قعلغان ؤة مالنع ظعضعسعضة
قايتذرذص بةرضةن بولسا ،ظذنعثدعن جازا حىشىص كئتعدذ .ظةمما ظذ تةؤبة
قعلغان ،بعراق مالنع ظعضعسعضة قايتذرذص بةرمعضةن ظةهؤالدا قانداق قعلعش
مةسعلعسعدة ظالعمالر ظعختعالص قعلعشعص قالدع .بعر قعسعم ظالعمالر« :خذددع
باشقا جازاالرغا ظوخشاش ظذنعثدعن جازا حىشىص كةتمةيدذ» دةيدذ .يةنة
بعر قعسعم ظالعمالر« :ظذنعثدعن جازا حىشىص كئتعدذ .حىنكع ،اهلل تاظاال
بذالثحعلعق جعنايعتعدعن تةؤبة قعلعشنعث جازانع حىشىرؤعتعدعغانلعقعنع
خذسذسعي بايان قعلعص مذنداق دئدع» :سعلةر تذتذؤئلعشتعن ظعلضعرع تةؤبة
قعلغانالر بذنعثدعن مذستةسنا ،بعلعثالركع ،اهلل مةغصعرةت قعلغذحعدذر،
ناهايعتع مئهرعباندذر(((« شذثا بذالثحعلعق جعنايعتعنعث جازالعرعنع باشقا
جازاالرغا قعياس قعلعش توغرا ظةمةس .حىنكع ،بذنداق قعلعش بذ ظايةتكة
زعتتذر» دةيدذ .بذ ظعككع خعل قاراشنعث ظعحعدعن ظاخعرعدعكع قاراشنعث
توغرا ظعكةنلعكع ظئنعقتذر.
ظةضةر بذالثحعغا بئرعلعدعغان جازانعث ؤاقتع ظأتىص كةتمعضةن بولسا،
بذالثحعنعث ظةهؤالع ظالعمالرنعث مةزكذر ظعختعالصع بويعحة بولعدذ .ظةضةر
((( «رةددذلمذهتار» 1،ـ توم 583 ،ـ بةت.
((( سىرة ماظعدة  34ـ ظايةت.
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ظذنعثغا بئرعلعدعغان جازانعث ؤاقتع ظأتىص كةتكةن بولسا ،مةسعلةن :بعر
ظادةم كعشعلةرنعث يولعنع توسذص ظذالرنعث مال ـ مىلكعنع ظئلعؤالغان،
ظاندعن ظذ مالالرنع بعر يةرضة تاشلعؤئتعص ظأيعضة قايتعص كئلعص ظأيعدة بعر
مذددةت ظأتكةندعن كئيعن تذتذلغان بولسا ،ظذنعثغا جازا بئرعلمةيدذ .حىنكع
جازا ،جازانعث ؤاقتعنعث ظأتىص كئتعشع بعلةن ظعجرا قعلعنمايدذ .مالنع ظذ
يةرضة تاشلعؤئتعص كةلضةنلعكع تةؤبة قعلغانلعق هئسابالنمايدذ .ظذنعث تةؤبة
قعلغانلعقع ظىحىن ظذنعثدا تةؤبعنعث هةممة ظادةمضة مةلذم بولغان ظاالمةتلعرع
(((
كأرىلعشع الزعم.
بذالثحعلعق قعلغان ظايالغعمذ ظةرضة بئرعلضةن جازاالر بئرعلعدذ .ظةمما
ظايال دارغا ظئسعلمايدذ.
تاجاؤذز قعلغان ظادةم بعلةن ظورذش قعلعش ؤة ظذنع
ظألتىرؤئتعشنعث بايانع

ظةضةر بعر كعشعنعث مال ـ مىلكع ظوغرعلعقنعث نعسابعغا يةتمعسعمذ ظذ
كعشعنعث ظذ مال ـ مىلىكنع قوغداش ظىحىن ظذرذش قعلعشع ؤة ظذنع تارتعلعؤئعش
ظىحىن ظذنعث بعلةن ظذرذش قعلغان ظادةمنع ظألتىرؤئتعشع توغرعدذر .بذ هةقتة
ظةبذهىرةيرة (اهلل تاظاال ظذنعثدعن رازع بولسذن!) مذنداق دةيدذ :بعر ظادةم
صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث يئنعغا كئلعص« :ظع اهلل نعث صةيغةمبعرع!
بعر ظادةم مئلعمنع ظئلعؤالماقحع بولسا( ،قانداق قعلعدعغانلعقعمنع) دةص
بةرسعلة» دئدع .صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم« :مئلعثنع ظذنعثغا بةرمة»
دئدع .ظذ ظادةم« :ظةضةر ظذ مةن بعلةن ظذرذشسعحذ؟» دئدع .صةيغةمبةر
ظةلةيهعسساالم« :سةنمذ ظذنعث بعلةن ظذرذشقعن» دئدع .ظذ كعشع« :ظذ
مئنع ظألتىرؤةتسعحذ؟» دئدع .صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم« :ظذنداقتا سةن
شئهعت» دئدع .ظذ كعشع« :ظةضةر مةن ظذنع ظألتىرؤةتسةمحذ؟» دئؤعدع،
(((
صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم« :ظذنعث ظورنع دوزاختا» دئدع.
بذ هةقتة يةنة ظابدذلاله ظعبنع ظةمرع صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث
((( «رةددذلمذهتار» 3 ،ـ توم 214 ،ـ بةت.
((( ظعمام مذسلعم رعؤايعتع.
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مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ« :ظأز مئلعنع قوغداش يولعدا ظألضةن
(((
كعشع شئهعتتذر».
ظةضةر ظوغرع بعر قورذغا كعرعص ظذنعث ظعحعدعن قولعغا بعر نةرسة ظالغان
بولسا ،يذقعرعدعكع هةدعسلةرضة ظاساسةن ظوغرع ظذ نةرسعنع قولعدا تذتذص
تذرغان مذددةت ظعحعدة قورذ ظعضعسع ظذ ظوغرع بعلةن ظذرذش قعلسا بولعدذ.
ظةضةر ظوغرع قولعدعكع نةرسعنع تاشلعؤةتكةن بولسا ،قورذ ظعضعسعنعث ظذنع
ظألتىرؤئتعشع توغرا ظةمةس .حىنكع ،مةزكذر هةدعسلةر ظوغرعالش ظىحىن
قولعغا ظالغان نةرسعنع تاشلعؤةتكةن ظادةمنع ظألتىرؤئتعش مةناسعنع ظأز
ظعحعضة ظالمايدذ.
ظةضةر قورذنعث ظعضعسع بعر ظادةمنع ظألتىرؤةتكةن ؤة ظذ ظادةمنعث
ظأزعضة تاجاؤذز قعلغانلعقعغا صاكعت كأرسةتكةن بولسا ،ظألتىرىلضةن
ظادةمنعث قئنع سىرىشتة قعلعنمايدذ( .يةنع ظذنعث قئنع ظىحىن بعر نةرسة
تألةص بئرعلمةيدذ) .ظةضةر قورذنعث ظعضعسع ظذ ظادةمنعث ظأزعضة تاجاؤذز
قعلغانلعقعغا صاكعت كأرسعتةلمعسة ؤة ظذ ظادةم ظوغرعلعق قعلعش ؤة يامان
ظعشالرنع قعلعش بعلةن تونذلغان ظادةم بولمعسا ،بذ هالدا قورذنعث ظعضعسع
قعساس ظىحىن ظألتىرىلعدذ .ظةضةر ظذ ظادةم ظوغرعلعق قعلغانلعقع بعلةن
تأهمةت قعلعنغان ظادةم بولسا ،ظعستعهسانغا ظاساسةن ظذ ظادةم ظىحىن ظذنع
ظألتىرؤةتكةن قورذنعث ظعضعسعنعث مال ـ مىلكعدعن دعيةت بئرعلعدذ .حىنكع،
ظذ يةردعكع ظةهؤال قورذنعث ظعضعسعدعن قعساس ظئلعشتا بعر ظاز شىبهة صةيدا
قعلعدذ( .شذنعث ظىحىن ظذنعثدعن قعساس ظئلعنمايدذ) .ظةمما ظذ شىبهة مال
ـ مىلىكتة بولمعغانلعقع ظىحىن قورذنعث ظعضعسعنعث مال ـ مىلكعدعن ظذنعث
(((
ظىحىن دعيةت بئرعلعدذ.
ظةضةر مال ـ مىلىكنعث ظعضعسع مئلعنع ناهةق ظئلعؤالماقحع بولغان
ظادةمنع باشقا مذسذلمانالردعن ياردةم تةلةص قعلعش ظارقعلعق بولسعمذ توسذشقا
قادعر بولسا ،مال ـ مىلىكنعث ظعضعسعنعث ظذ ظادةمنع ظألتىرؤئتعشع توغرا
ظةمةس .ظةضةر مال ـ مىلىكنعث ظعضعسع خذددع كىنىمعزدعكعضة ظوخشاش
مذسذلمانالرنعث ظعحعدعن ياردةم بعرعدعغان بعرةر ظادةمنع تاصالمعغان بولسا،
بذ هالدا مةزكذر هةدعسلةرضة ظاساسةن مالنعث ظعضعسعنعث مالنع ناهةق
((( بذ هةدعسنع ظعمام مذسلعم رعؤايةت قعلدع.
((( «رةددذلمذهتار» 3 ،ـ توم 265 ،ـ بةت.
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ظئلعؤالماقحع بولغان ظادةمنع ظألتىرؤئتعشع توغرعدذر.
بعر ظادةم قورال ـ يارعقعنع مذسذلمانالرغا قاراتقان بولسا ،مذسذلمانالرنعث
ظذنع ظألتىؤئتعشع هةقلعقتذر .مذسذلمانالرنع ظألتىرىش مةقسعتع بعلةن
قورال ـ ياراقلعرعنع ظذالرغا قاراتقان ظادةمنع ظألتىرؤةتكةن مذسذلمانالرنعث
ظذنعث ظىحىن بعر نةرسة تألةص بئرعشع الزعم ظةمةس .ظةمما قورال ـ يارعقعنع
مذسذلمانالرنع ظألتىرىش ظىحىن ظذالرغا قاراتقان ظادةم بذ نعيعتعدعن يئنعص
قورالعنع يئغعشتذرؤةتكةن بولسا ،مذسذلمانالرنعث ظذنع ظألتىرؤئتعشع توغرا
ظةمةس.
مةيلع كىندىزدة بولسذن ،مةيلع كئحعدة بولسذن ،مةيلع شةهةرنعث
ظعحعدة بولسذن ،مةيلع شةهةرنعث سعرتعدا بولسذن ،بعر ظادةم بعر كعشعضة
قورال حعقارغان ،ظذ كعشع ياكع باشقا بعرعسع ظذ كعشعنع قذغداش ظىحىن
ظذ ظادةمنع ظألتىرؤةتكةن بولسا ،بذ هالدا ظذ ظادةمنع ظألتىرؤةتكةن كعشعضة
هئحقانداق جعنايةت ظارتعلمايدذ .ظةضةر قورال ظأزعضة قارعتعلغان كعشع
قورالعنع حعقارغان ظادةمنع ظألتىرؤةتمعسة ،ظذ كعشع ضذناهكار بولعدذ .ظةضةر
قورال حعقارغان ظادةم ظذ كعشعنع (ظازراق) ظذرغاندعن كئيعن ظذنع ظعككعنحع
قئتعم ظذرماسلعقنع نعيةت قعلعص ظذرذشتعن توختعغان ،ظاندعن ظذ كعشع ياكع
باشقا بعرعسع ظذنع ظألتىرؤةتكةن بولسا ،ظذنع ظألتىرؤةتكةن ظادةم قعساس
ظىحىن ظألتىرىلعدذ .حىنكع ،ظذ ظادةم ظذ كعشعنع ظذرذشتعن توختاش بعلةن
ظذ ظادةمنعث قئنعنع تأكىش هاراملعق هالعتعضة قايتقان بولعدذ( .شذثا ظذنع
ظألتىرؤةتكةن كعشعدعن قعساس ظئلعنعدذ) .ظذ ظادةم قورالعنع ظذ كعشعضة
حعقعرعص تذرغان مذددةت ظعحعدة ظذ كعشعنعث ظذنع ظألتىرؤئتعشع توغرعدذر.
ظةضةر ظذ ظادةم ظذ كعشعنع ظألتىرؤئتعش نعيعتعدعن قايتقان ؤاقعتتا ،ظذ
(((
كعشعنعث ظذنع ظألتىرؤئتعشع توغرا ظةمةس.
ظةمما هةسةن بةسرعينعث :مةن (ساهابعلةرنعث ظارعسعدا) صعتنة يىز
بةرضةن كىنلعرع قورال ـ ياراقلعرعمنع ظئلعص (ظذرذش قعلعش ظىحىن) حعقسام،
ماثا ظةبذبعكرة ظذحراص« :قةيةرضة ماثدعث؟» دئدع .مةن« :صةيغةمبةر
ظةلةيهعسساالمنعث تاغعسعنعث ظوغلعغا (يةنع ظةلع ظعبنع ظةبذتالعبقا
دئمةكحع) ياردةم بةرمةكحع» دئدعم .ظةبذبعكرة صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم:
((( «رةددذلمذهتار» 5 ،ـ توم 351 ،ـ بةت.
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«ظةضةر ظعككع مذسذلمان بعر ـ بعرعضة قعلعح تةثلعسة ظألتىرضىحع ؤة
ظألضىحع دوزاخقا كعرعدذ« دئضةن .ظذنعثدعن« :ظع اهلل نعث صةيغةمبعرع!
ظألتىرضىحعغذ شذنداق بولسذن ،ظألضىحع نئمعشقا دوزاخقا كعرعدذ؟» دةص
سورالدع .صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم« :حىنكع ظألضىحعمذ ظأزعنعث هةمراهعنع
ظألتىرىشنع نعيةت قعلغان ظعدع» دئدع (((،دئضةن ظةبذبعكرةنعث سأزعضة
كةلسةك ،بذنعثغا ظاالقعدار ؤةقةنعث تةصسعيالتعنع تأؤةندعكع ماؤزذدا بايان
قعلعمعز.
صعتنة يىز بةرضةن ؤاقعتتا ظذرذش قعلعشنعث هأكمع
مةزكذر هةدعس ؤة بذ هةدعسنعث هأكمعدة كةلضةن هةدعسلةرنعث
مةنعلعرع صعتنة يىز بةرضةن هالةتلةرضة قارعتعلعدذ .صعتنة يىز بةرضةن حاغدا
ظذرذش قعلعشنع توغرا ،دةص قارعمايدعغانالر مةزكذر هةدعسنع ظأزلعرعنعث
قاراشلعرعغا صاكعت قعلعص كةلتىردع .ظذالر بولسا سةظعد ظعبنع ظةبذؤاققاس،
ظعبنع ظأمةر ،مذهةممةد ظعبنع مذسلعمة ؤة ظةبذبعكرة قاتارلعقالر ساهابعلةرضة
ظوخشاش ظةلع ظعبنع ظةبذتالعب بعلةن بعللة ظذرذشقا حعقمعغانالردذر .هةتتا
ظذالرنعث ظعحعدعن بعر قعسعم ساهابعلةر« :ظةضةر صعتنة يىز بةرضةن ؤاقعتتا،
بعر ظادةم بعر كعشعنع ظألتىرؤةتمةكحع بولسا ،ظذ كعشعنعث ظذ ظادةمدعن
ظأزعنع قذغدعماي ؤة ظذنعثغا قارشعلعق كأرسةتمةي تذرذشع الزعم» دةيدذ.
يةنة بعر قعسمع بولسا« :ظةضةر صعتنة يىز بةرضةن ؤاقعتتا ،بعر ظادةم بعر
كعشعنع ظألتىرؤةتمةكحع بولسا ،ظذ كعشع ظذ ظادةمدعن ظأزعنع قوغدعسا
بولعدذ ،ظأزعنع قوغدعغانلعق (صعتنة يىز بةرضةن ؤاقعتتا ظذرذش قعلغانلعقنعث)
ظعحعضة كعرمةيدذ» دةيدذ .ساهابعلةرنعث ؤة تابعظعنلةرنعث كأص قعسمع:
«(صعتنة يىز بةرضةن ؤاقعتتا) هةق تةرةصتعكع ظادةملةرضة ياردةم بئرعش ؤة
قارشع تةرةصتعكع تاجاؤذزحعالرغا قارشع ظذرذش الزعم» دةيدذ .بذالر (صعتنة
يىز بةرضةن حاغدا ظذرذشقا حعقماسلعق هةققعدة كةلضةن) هةدعسلةرنع ظذرذش
قعلعشتعن ظاجعز كةلضىحعلةرضة ،ياكع هةقنعث قايسع تةرةصتة ظعكةنلعكعنع
بعلةلمعضةن كعشعلةرضة قارعتعدذ .شذنعثدةك يةنة ظذالر <ظةضةر ظعككع
مذسذلمان بعر ـ بعرعضة قعلعح تةثلعسة ظألتىرضىحع ؤة ظألضىحع دوزاخقا
((( ظعمام بذخارع رعؤايعتع.
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كعرعدذ> دئضةنضة ظوخشاش هةدعسلةردة كةلضةن تةهدعدنع هةقنع ظعزلةص
ظذرذش قعلغان ظةمةس صةقةت هوقذققا ظئرعشعش ظىحىنال ظذرذش قعلغان
ظادةملةرضة خاس ،دةص قارايدذ.
بذ هةقتة ظعمام تةبةرعي (اهلل تاظاال ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!) مذنداق
دئدع« :مذسذلمانالرنعث ظعحعدة يىز بةرضةن هةر بعر ظعختعالص ؤة صعتنعدة
ظأيلةرضة كعرعؤئلعص ؤة قئلعحالرنع سذندذرؤئتعص ظذرذشتعن قئحعش الزعم
بولعدعغان بولسا ،هةق تذرغذزذلمعغان ؤة هةقسعزلعك يوقذتذلمعغان بولعدذ.
(مذسذلمانالرنعث ظارعسعدعن حعققان) زالعمالر ؤة صاسعقالر مذسذلمانالر بعلةن
ظذرذش قعلعش ؤة مذسذلمانالرنعث« :بذ مذسذلمانالر ظارعسعدا يىز بةرضةن
صعتنعدذر ،بعز صعتنة يىز بةرضةن ؤاقعتتا ظذرذش قعلعشتعن توسالدذق» دةص
ظذالر بعلةن ظذرذش قعلعشتعن قوللعرعنع يئغعش ظارقعلعق مذسذلمانالرنعث
مال ـ مىلكعنع ظئلعؤئلعشتعن ،قانلعرعنع تأكىشتعن ؤة ظاياللعرعنع ظةسعر
ظئلعشتعن ظعبارةت هارام ظعشالرنع قعلعشقا يول تاصقان بولعدذ .بذنداق قعلعش
مذسذلمانالرنعث نةرسة ـ كئرةكلعرعنع ظئلعؤالماقحع بولغان ظةخمةقلةرنعث
قوللعرعنع تذتعؤعلعشقا بذيرذص كةلضةن بذيرذققا خعالص ظعشتذر».
بةززار «ظألتىرضىحع ؤة ظألتىرىلضىحع دوزاختا بولعدذ» دئضةن هةدعستعن
قانداق مةنانعث مةقسةت قعلعنعدعغانلعقعنع بايان قعلعدعغان بعر جىملة ظارتذق
سأزنع رعؤايةت قعلعدذ .ظذ جىملة سأز بولسا ،صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث:
«ظةضةر سعلةر دذنيالعق ظىحىن ظذرذش قعلساثالر» دئضةن سأزعدذر .يةنع
هةدعسنعث تولذق مةنعسع« :ظةضةر سعلةر دذنيالعق ظىحىن ظذرذش قعلساثالر،
ظألتىرضىحع ؤة ظألتىرىلضىحع دوزاختا بولعدذ» دئضةندعن ظعبارةتتذر .بذ مةنانع
ظعمام مذسلعم رعؤايةت قعلغان تأؤةندعكع هةدعسمذ كىحلةندىرعدذ .ظعمام
مذسلعم مذنداق دةيدذ :صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم« :دذنيا ،هةتتا كعشعلةرضة
(ظادةم) ظألتىرىدعغان ظادةم ظأزعنعث نئمة ظىحىن ظادةم ظألتىرىدعغانلعقعنع ؤة
ظألتىرىلضةن ظادةممذ ظأزعنعث نئمة ظىحىن ظألتىرىلعدعغانلعقعنع بعلمةيدعغان
بعر زامان كةلمعضعحة يوقالمايدذ» دئضةن .صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمدعن:
«بذ قانداق بولعدذ؟» دةص سورالدع .صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم« :بذ زامان
بذزذلغاندا بولعدذ( ،بذ ؤاقعتتا) ظألتىرضىحع ؤة ظألتىرىلضىحع دوزاختا بولعدذ»
دئضةن .ظعمام قذرتذبعي (اهلل تاظاال ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!)« :مانا بذ هةدعس
ظةضةر بعر ظادةم ظذرذش قعلغانالرنعث دذنيالعق ،ياكع هاؤايع ـ هةؤةس ظىحىن
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ظذرذش قعلغانلعقلعرعنع بعلمةي ظذالرغا قئتعلعص ظادةم ظألتىرضةن كعشعنعث
ؤة ظألىص كةتكةنلةرنعث دوزاختا بولعدعغانلعقعنع بايان قعلعدذ» دئدع .ظعبنع
هةجةر (اهلل تاظاال ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!) مةن يذقعرعدا بايان قعلعنغان
هةدعس ؤة ظالعمالرنعث سأزعضة ظاساسةن مذنداق دةيمةن :شذثا ساهابعلةرنعث
زامانعدا صعتنة يىز بئرعص ظذالرنعث ظارعسعدا <سةصصةين> دئضةن يةردة ظذرذش
بولغان ؤاقعتتا ،ظذ ظذرذشقا قئتعلمعغانالرنعث سانع ظذنعثغا قئتعلغانالرنعث
سانعغا قارعغاندا ناهايعتع ظاز ظعدع .مةزكذر ظذرذشقا قئتعلغان ساهابعلةرنعث
هةممعسع هةقكة يئتعشنع مةقسةت قعلعص ظذرذشقا حعققاندذر .شذثا ظذالر
اهلل تاظاال خالعسا ساؤابقا ظئرعشعدذ .ظةمما ظذالرنعث كةينعدعن كةلضةن
ظذرذشنع دذنيالعق ظىحىن قعلعدعغان ظةؤالدالرنعث ظةهؤالع ظذالرنعث ظةهؤالعغا
ظوخشعمايدذ( .يةنع مذسذلمانالر ظارعسعدا صعتنة يىز بةرضةن ؤاقعتتا دذنيالعق
ظىحىن ظذرذش قعلعص ظادةم ظألتىرضةنلةر ؤة ظألىص كةتكةنلةر دوزاختا بولعدذ).
بذنع تأؤةندعكع هةدعس كىحلةندىرعدذ .ظةبذهىرةيرة (اهلل تاظاال ظذنعثدعن رازع
بولسذن!) صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ:
«كعمكع ظأز تةرةصداردعكعلعرع ظىحىن غةزةصكة كئلعدعغان ياكع تةرةببازلعققا
حاقعرعدعغان ،ياكع تةرةصدارلعرعغا ياردةم بئرعدعغان بعر ضذرذهنعث بايرعقع
ظاستعدا ظذرذش قعلعص ظألىص كةتكةن بولسا ،ظذ ظعسالم كئلعشتعن بذرذنقع
(((
دةؤرعنعث ظألىمعدة ظألضةن هئسابلعنعدذ».
ظادةم ظةلةيهعسساالمنعث ظألتىرىلضةن بالعسعنعث تذتقان يولعنعث
بايانع

ظادةم ظةلةيهعسساالمنعث ظعككع بالعسعنعث قعسسعسعنع ؤة
ظألتىرىلضةن بالعسعنعث ظألىشتعن بذرذن ظأزعنع ظألتىرؤةتمةكحع بولغان
قئرعندعشعغا دئضةن سأزعنع بايان قعلعص اهلل تاظاالنعث» :ظةضةر سةن مئنع
ظألتىرىشكة قولذثنع سوزعدعغان بولساث ،مةن سئنع ظألتىرىشكة قولذمنع
سوزمايمةن ،مةن هةقعقةتةن ظالةملةرنعث صةرؤةردعضارع اهلل دعن قورقعمةن.
مةن هةقعقةتةن سةن بعلةن بولغان ضذناهنع (يةنع مئنع ظألتىرضةنلعك
((( ظعمام مذسلعم رعؤايعتع.

625

ئىسالم دىنىدىكى جازاالرنىڭ بايانى

ضذناهعثنع) ؤة سئنعث (ظعلضعركع) ضذناهعثنع (يةنع ظاتاث ظادةمنعث
ظةمرعضة ظاسعيلعق قعلغانلعق ضذناهعثنع) ظىستىثضة ظئلعص ظةهلع
دوزاخالردعن بولذشذثنع تعلةيمةن( ،كعشعلةرضة) زذلذم قعلغذحعالرنعث
جازاسع شذدذر(((«دئضةن ظايعتع صعتنة يىز بةرضةن هالةتكة قارعتعلغاندذر.
صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالممذ هةدعستة« :ظةضةر صعتنة يىز بةرسة ،سةن
ظادةم((( ظعككع بالعسعنعث ظةث ياخشعسعغا ظوخشاش بولغعن» دةص مةزكذر
ظايةتنع ظوقذغان ظعدع .بعر قعسعم ظالعمالر(« :ظادةم ظةلةيهعسساالمنعث
ظألتىرىلضةن بالعسعدةك) ظألتىرمةكحع بولغان ظادةمضة قارشع حعقماسلعق
بعزنعث ظعلضعرع ظأتكةن ظىممةتلةرضة يولغا قويذلغان قانذندذر» دئدع .بذ
هةقتة مذجاهعد« :بعر ظادةمضة قارشع قورال حعقارماسلعق ؤة ظألتىرمةكحع
بولغان ظادةمدعن ظأزعنع تارتماسلعق ظعلضعرع ظأتكةن ظىممةتلةرضة صةرز
قعلعنغان ظعش ظعدع» دئدع .ظعمام قذرتذبعي (اهلل تاظاال ظذنعثغا رةهمةت
قعلسذن!) مذنداق دةيدذ« :ظالعملعرعمعز( :ظعلضعرع ظأتكةن ظىممةتلةرنعث
شةرعظةتعدة) ظألتىرمةكحع بولغان ظادةمضة قارشع هةرعكةت قعلماسلعق،
توغرا دةص قارعلعدعغان ؤة بذيسذنذشقا بذيرذلغان ظعشالرنعث قاتارعدعندذر.
لئكعن ،بعزنعث شةرعظةتعمعزدة ظألتىرمةكحع بولغان ظادةمضة (قارشع
هةرعكةت قعلعص ظذنعثدعن) ظأزعنع قوغداش توغرا ظعشتذر» دةيدذ .ظةمما
ظألتىرمةكحع بولغان ظادةمضة قارشع هةرعكةت قعلعش ظأزعنع قوغداشنعث
ؤاجعص ظعكةنلعكعدة ظعختعالص بار .بذنعث ظعحعدعن ظةث توغرعسع ظأزعنع
قوغداش ؤاجعص بولعدذ ،دئضةنلةرنعث سأزعدذر .حىنكع ،ظأزعنع قوغداش
قارشع تةرةصنع يامان ظعشتعن توسذش هئسابلعنعدذ< .ظةلهةشؤعية> دئضةن
كعتابتا :باتعنعيلةر بعر ظادةمنعث ظذنعثغا تاجاؤذز قعلغان كعشعدعن ظأزعنع
قوغدعشعنع توغرا كأرمةيدذ .ظذالر بذ قاراشلعرعغا ظةبذزةرنعث هةدعسعنع
صاكعت قعلعص كةلتىرضةن ،دةص بايان قعلعندع .ظالعمالر ظةبذزةرنعث هةدعسعنع
خذددع <ظةتتةزكعرا> دئضةن ظةسةردة بايان قعلعنغعنعدةك (مذسذلمانالر
ظارعسعدا) صعتنة يىز بةرضةندة ظذرذش قعلماسلعق ؤة قايسع تةرةصنعث هةق
ظىستعدة ظعكةنلعكعدة شىبهة بولذص قالغاندا قولنع ظذرذشتعن يئغعش
مةنالعرعغا قارعتعدذ.
((( سىرة ماظعدة  28ــــ  29ـ ظايةتلةر.
((( يةنع ظادةم ظةلةيهعسساالم.
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ظةبذزةرنعث مةزكذر هةدعسع بولسا ،بذ هةدعستذر .ظةبذزةر مذنداق
دةيدذ :صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم ماثا« :ظع ظةبذزةر! دئضعن ،ظةضةر كعشعلةر
بعر ـ بعرع بعلةن ظذرذش قعلسا ،سةن قانداق قعلعسةن؟» دئدع .مةن:
«اهلل ؤة ظذنعث صةيغةمبعرع بعلعدذ» دئدعم .صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم:
«ظأيىثنعث ظعحعدة ظولتذر ؤة ظعشكعثنع تاقعؤةت» دئدع .مةن« :ظةضةر
مةن (ظذرذش قعلعشنع) تاشلعمعسامحذ» دئدعم .صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم:
«سةن ظذالرنعث ظعحعدعن هئسابلعنعدعغان كعشعلةرنعث قئشعغا كةلضعن
ؤة ظذالرنعث سئصعغا قئتعلغعن» دئدع .مةن« :قورال ـ ياراقلعرعمنع
ظاالمدعمةن» دئدعم .صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم« :ظةضةر سةن ظذالر ،ظىستعدة
بولغان (ضذناهقا) شئرعك بولماقحع بولساث (قوراللعرعثنع ظالغعن) ،لئكعن،
ظةضةر قئلعحنعث صارقعراشلعرع سئنع قورقذتعدعغان بولسا( ،يةنع بعرةرسعنع
ظألتىرىص قويذشتعن قورقذدعغان بولساث ،دئمةكحع بولذشع مذمكعن .سئنع
ظألتىرمةكحع بولغان ظادةم) ،ظأزعنعث ضذناهعنع ؤة سئنعث ضذناهعثنع
ظىستعضة ظئلعص كةتسذن ،دةص صعشعثنع يىزىثضة تاشلعغعن»(((دئدع .يةنع
ظذنعث سئنع ظألتىرىشعضة تةسلعم بولغعن ،دئمةكحع بولذشع مذمكعن .بذ
هةقتة يةنة سةظعد ظعبنع ظةبذؤاققاس ،ظةبذهىرةيرة ،خةبباب ظعبنع ظةرت،
ظةبذبعكرة ،ظعبنع مةسظذد ،ظةبذؤاقعد ؤة ظةبذمذسا قاتارلعق ساهابعلةردعن
(((
رعؤايةت قعلعنغان هةدعسلةرمذ بار.
ظالعمالر هابعلنعث نئمة ظىحىن قئرعندعشعغا» :مةن سئنع ظألتىرىشكة
قولذمنع سوزمايمةن« دئضةنلعكع هةققعدة ظعختعالص قعلعشعص قالدع .بذ
هةقتة مذجاهعد« :بعر ظادةمضة قارشع قورال حعقارماسلعق ؤة ظألتىرمةكحع
بولغان ظادةمدعن ظأزعنع تارتماسلعق ظعلضعرع ظأتكةن ظىممةتلةرضة صةرز
قعلعنغان ظعش ظعدع» دئدع .ظابدذلاله ظعبنع ظةمرع ؤة كأصلعضةن كعشعلةر:
«هابعل قابعلدعن كىحلىك ظعدع ،لئكعن هابعل (قئرعندعشعنع ظألتىرىشنع)
ضذناه ،دةص قارعغان» دئدع.
قازع ظةبذمذهةممةد (اهلل تاظاال ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!) مذنداق
دئدع« :هابعل قابعلدعن كىحلىك ظعدع ،دئضةن سأز توغرا سأزدذر».
بذنعثدعن (قئرعندعشعنع ظألتىرؤةتكةن) قابعلنعث كاصعر ظةمةس ظاسع
((( بذ هةدعسنع ظعمام مذسلعم ،تعرمعزعي ،ظعبنع ماجة ؤة ظةبذداؤذد قاتارلعقالر رعؤايةت قعلدع.
((( «فةتهذل قةدعر» 2 ،ـ توم 31 ،ـ بةت.
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ظعكةنلعكع بعلعنعدذ .حىنكع ،قابعل كاصعر بولسا ظعدع ،هابعلنعث ظذنع
ظألتىرؤئتعشنع ضذناه ،دةص قارعشعنعث هئحبعر مةناسع يوق بوالتتع .شذثا
هابعل مذسذلمان قئرعندعشعنع ظألتىرىشتعن باش تارتتع ؤة ظأزع ظاخعرةتتة
مذكاصاتلعنعش ظىحىن ناهةق ظألىشكة رازع بولدع .ظوسمان ظعبنع ظةففان
(((
(اهلل تاظاال ظذنعثدعن رازع بولسذن!) مذ شذنداق قعلغان ظعدع».
ظةدةبلةش يىزعسعدعن بئرعلعدعغان جازانعث بايانع
ظةرةبحعدة بذ مةنانع ظعصادعلةيدعغان سأز <تةظزعر> دئضةن سأز
بولذص ،بذ سأزنعث مةنا جةهةتتعن ظذقذمع :قايتذرذش ؤة توسذش ،دئضةنلعك
بولعدذ.
ظذ سأزنعث ظعستعاله جةهةتتعكع ظذقذمعدعن 40( :ياكع  80دئضةنضة
ظوخشاش مةلذم سان بعلةن) ظألحةلمعضةن ،ظةمما ظذنع ظألحةش مذسذلمان
باشلعققا تاصشذرذلغان ؤة ظةدةصلةش يىزعدعن بئرعلعدعغان بعر جازا ،كأزدة
تذتذلعدذ.
ظةضةر بعر ظادةمضة ظةدةصلةش يىزعسعدعن بئرعلعدعغان جازا ظذنع قامحعالش
بولسا ،ظذنع  39دعن ظارتذق قامحعلعماسلعق الزعم .حىنكع ،نذظمان ظعبنع
بةشعر (اهلل تاظاال ظذنعثدعن رازع بولسذن!) صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث
مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ« :كعمكع هةقعقعي جازا (بئرعلعش الزعم
بولمعغان بعرةر جعنايةت ظىحىن) هةقعقعي جازانعث معقدارعدا جازا بةرضةن
بولسا((( ،ظذ حةكتعن ظاشقذحعالردعن هئسابلعنعدذ ».بذ هةعسنع ظعبنع ناجعية
رعؤايةت قعلدع .بذنع بةيهةقعمذ رعؤايةت قعلدع .ظذ هةدعسنع ظعمام مذهةممةد
تةبظع تابعظعنلةردعن بولغان زةههاك ظعبنع مذزاهعمدعن <ظةلظةسار> دئضةن
ظةسعرعدة رعؤايةت قعلدع ؤة ظذنع بذ هةقتة صاكعت قعلعص كةلتىردع .ظأمةر
((( <تةفسعر ظعبنع ظةتعية> 4 ،ـ توم 411 ،ـ بةت.
((( يةنع ظةدةصلةش يىزعسعدعن بئرعلعدعغان جازا هةقعقعي جازاالرنعث معقدارعغا يئتعص قالماسلعقع الزعم .شذثا بعرةر جعنايةتحعضة
ظةدةصلةش يىزعسعدعن بئرعلعدعغان جازا ظذنع قامحعالش بولسا ،ظذنع  39نع قامحعالش الزعم .حىنكع ،هاراق ظعحكةنلةر صةيغةمبةر
ظةلةيهعسساالمنعث ؤة ظةبذبةكرعنعث زامانعلعرعدا ؤة ظأمةر ظعبنع خةتتابنعث خةلعصعلعك دةؤرعنعث باشلعرعدا  40قامحا ظذرذالتتع .شذثا
ظذ ظادةمضة بئرعلعدعغان قامحا جازاسع  40قا يئتعص قالسا ،ظةدةصلةش يىزعسعدعن بئرعلعدعغان جازانعث معقدارع هةقعقعي جازانعث
معقدارعغا يئتعص قالغان بولعدذ ؤة شذنعث بعلةن ظذ جازانع بةرضةن ظادةم مةزكذر هةدعستة بايان قعلعنغعنعدةك حةكتعن ظاشقذحعالردعن
بولذص قالعدذ .ت.
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ظعبنع خةتتاب (اهلل تاظاال ظذنعثدعن رازع بولسذن!) ظةبذمذساغا« :ظةدةصلةش
يىزعسعدعن بئرعلعدعغان جازا  20قامحعدعن ظئشعص كةتمعسذن» دةص خةت
يازغان ظعدع .بذ ظةسةرنع ظعبنع مذنزعر رعؤايةت قعلدع .بذ يةردة ظأمةر ظعبنع
خةتتابنعث ظةدةصلةش يىزعسعدعن بئرعلعدعغان جازانع  20قامحعغا تةيعن
قعلعشع بولسا ،مةلذم بعر ظعشنع كأزلةص شذنداق قعلغاندذر .شذثا ظأمةر
ظعبنع خةتتابنعث ظةدةصلةش يىزعسعدعن بئرعلعدعغان جازانع تةيعن قعلعص
خةت يئزعشع نذظمان ظعبنع بةشعردعن رعؤايةت قعلعنغان مةزكذر هةدعسكة
زعت ظةمةس .ظةمما نةساظعيدعن باشقا ظعمامالر رعؤايةت قعلغان صةيغةمبةر
ظةلةيهعسساالمنعث« :اهلل تاظاالنعث جازالعرعدعن بعرةر جازا (بئرعلعدعغان
جعنايةتلةردعن) باشقا جعنايةت ظأتكىزىص سالغان ظادةم  10قامحعدعن
ظارتذق قامحعالنمايدذ» دئضةن هةدعسعنع ،هةتتا ظذ هةدعسنعث مةنعسععنع
نذظمان ظعبنع بةشعردعن رعؤايةت قعلعنغان هةدعسكة ؤة ظةدةصلةش يىزعسعدعن
بئرعلعدعغان جازانعث مةقسعتعضة (بذ جازانعث مةقسعتع جعنايةتحعلةرنع
قعلمعشلعرعدعن قايتذرذشتذر) زعت كئلعص قالماسلعقع ظىحىن ظذيغذن بعر
مةنعضة قارعتعش الزعم .بذ هةدعسنعثمذ ظةدةصلةش يىزعسعدعن بئرعلعدعغان
جازانع الزعم قعلعدعغان خذسذسعي بعر جعنايةت ظىحىن كةلضةنلعكع
حعقعص تذرعدذ .ظةضةر ظذ جعنايةتنعث قايسع جعنايةت ظعكةنلعكع ظئنعق
كأرسىتىلمعسعمذ ظذ هةدعسنعث خذسذسعي بعر جعنايةت ظىحىن كةلضةنلعكع
بعلعنعص تذرعدذ .ظةضةر ظذ هةدعسنعث تاشقعرع مةنعسع مةقسةت قعلعنعدعغان
بولسا ،ظأمةر ظعبنع خةتتاب ظذ هةدعسكة خعالصلعق قعلمعغان بوالتتع(((.
هئحبعر ساهابعنعث ظأمةر ظعبنع خةتتابقا زعت بعرةر نةرسة دئضةنلعكع
رعؤايةت قعلعنمعدع .شذنعثدةك يةنة هئحبعر ساهابعنعث مةزكذر هةدعسكة
يةنع صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث« :اهلل تاظاالنعث جازالعرعدعن بعرةر جازا
(بئرعلعدعغان جعنايةتلةردعن) باشقا جعنايةت ظأتكىزىص سالغان ظادةم 10
قامحعدعن ظارتذق قامحعالنمايدذ» دئضةن هةدعسعضة ظةمةل قعلغانلعقع
رعؤايةت قعلعنمعدع .شذثا ظذ هةدعسنعث تاشقعرع مةنعسعنعث مةقسةت
(((
ظةمةسلعكعنعث ظئهتعماللعقع ناهايعتع كىحلىكتىر.
((( يةنع هةدعستة  10قامحا دةص تذرسا ،ظأمةر ظعبنع خةتتاب  20قامحا ،دةص خةت يازمعغان بوالتتع .ت.
((( «ظعظالظذسسىنةن» 11 ،ـ توم 686 ،ـ بةت.
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جازا بعلةن ظةدةصلةش يىزعسعدعن بئرعلعدعغان جازانعث ظارعسعدعكع
صةرق

جازا بعلةن ظةدةصلةش يىزعسعدعن بئرعلعدعغان جازانعث ظارعسعدعكع صةرق
بولسا ،جازانعث ( 40قامحا ظذرذلعدذ 80 ،قامحا ظذرذلعدذ ،دئضةنضة ظوخشاش)
مةلذم معقدارع بار .ظةمما ظةدةصلةش يىزعسعدعن بئرعلعدعغان جازانعث معقدارع
باشلعقنعث كأز قارعشعغا تاصشذرذلغاندذر .جازا ،ظذنعثدا كأرىلضةن شىبهعلةر
سةؤةبع بعلةن ظعجرا قعلعنمايدذ .ظةمما ظةدةصلةش يىزعسعدعن بئرعلعدعغان جازا
بولسا ،ظذنعثدا شىبهة كأرىلسعمذ ظعجرا قعلعنعدذ .جازا باالغةتكة يةتمعضةن
كعحعك بالعغا ظعجرا قعلعنمايدذ .ظةدةصلةش يىزعسعدعن بئرعلعدعغان جازا كعحعك
باال بولسعمذ ظعجرا قعلعنعدذ .جازا (ظعسالم دألعتع بعلةن كئلعشعم تىزىص ظعسالم
دألعتعدة) ياشايدعغان كاصعرالرغعمذ ظعجرا قعلعنعدذ .ظةمما (ظعسالم دألعتع
بعلةن كئلعشعم تىزىص ظعسالم دألعتعدة) ياشايدعغان كاصعرالرغا بئرعلضةن
ظةدةصلةش يىزعسعدعن بئرعلعدعغان جازا ظذالرغا بئرعلضةن <ظازاب> دةص
ظاتعلعدذ .حىنكع ،ظةدةصلةش يىزعسعدعن بئرعلعدعغان جازا (جعنايةتحعلةرنع)
صاكالش ظىحىن يولغا قويذلغان .جازانع ظعجرا قعلعش دألةتنعث باشلعقعغا ؤة
قازعغا خاستذر .ظةمما ظةدةصلةش يىزعسعدعن بئرعلعدعغان جازانع (مةسعلةن:
ظذ ظايالغا ظعجرا قعلعنماقحع بولسا) ظايالنعث ظئرع ،خوجايعن ؤة يامان
ظعشنع قعلغان ظادةمنع كأرضةن هةر بعر كعشع ظعجرا قعالاليدذ .جازادا،
جازا كئلعدعغان جعنايةتنع ظعشلعضةنلعكعنع ظعقرار قعلعص بولذص ،قعلغان
ظعقرارعدعن يئنعؤئلعشقا بولعدذ .ظةمما ظةدةصلةش يىزعسعدعن بئرعلعدعغان
جازادا ،ظذنداق قعلعشقا بولمايدذ .جازادا( ،جعنايةت ظأتكىزدع دةص) ظىستعدعن
ضذؤاهلعق بئرعلضةن ظادةم هةتتا ضذؤاهحعالردعن بذ هةقتة سوظال سورعغانغا
قةدةر سوالص قويذلعدذ .ظةمما ظةدةصلةش يىزعسعدعن بئرعلعدعغان جازادا ظذنداق
قعلعنمايدذ .جازادا تعلعؤئلعش ؤة قازعنعث ظذنع ظعجرا قعلماي تاشالص قويذشع
توغرا ظةمةس .ظةمما ظةدةصلةش يىزعسعدعن بئرعلعدعغان جازادا تعلعؤئلعش
ؤة قازعنعث ظذنع ظعجرا قعلماي تاشالص قويذشعمذ توغرعدذر .جازا ،ظذنعث
ؤاقتعنعث ظأتىص كئتعشع بعلةن حىشىص كئتعدذ .ظةمما ظةدةصلةش يىزعسعدعن
(((
بئرعلعدعغان جازا ظذنداق بولمايدذ.
((( «رةددذلمذهتار» 3 ،ـ توم 177 ،ـ بةت.
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ظالعمالر يةنة مذنداق دةيدذ« :ظةدةصلةش يىزعسعدعن بئرعلعدعغان
جازادا بةندعنعث هةق ـ هوقذق تةرعصع ظئغعر باسعدذ .شذثا بذ جازادا خذددع
بةندعلةرنعث هةق ـ هوقذقلعرعغا ظاالقعدار باشقا ظعشالرغا ظوخشاش ظأتىؤئتعش،
كةحىرؤئتعش ،كئصعل قعلعش ،قةسةم قعلعش ،بعر كعشعنعث (ظأزعنعث شذنداق
جازانع كةلتىرىدعغان بعرةر ظعشنع قعلغان ظادةمنع كأرىص قالغانلعقعغا)
ضذؤاهلعق بولغانلعقعغا ضذؤاهحع تذرغذزذش ؤة بعر ظةر ؤة ظعككع ظايالنعث
ضذؤاهلعقعنع قوبذل قعلعش توغرعدذر».
ظةدةصلةش يىزعسعدعن بئرعلعدعغان جازانعث معقدارعنعث بايانع
بعز يذقعرعدا بايان قعلعص ظأتكىنعمعزدةك ظةدةصلةش يىزعسعدعن
بئرعلعدعغان جازعنعث مةلذم معقدارع يوق .بذ جازانعث معقدارعنع بةلضعلةش
مذسذلمانالرنعث باشلعقعنعث ،ياكع قازعنعث قارعشعغا تاصشذرذلغاندذر.
حىنكع ،بذ جازادعن بولغان مةقسةت (كعشعلةرنع قعلمعشلعرعدعن)
توساشتذر .كعشعلةر (قعلمعشلعرعدعن يئنعشقا بعر ـ بعرلعرعدعن)
صةرقلعقتذر .شذثا ظةدةصلةش يىزعسعدعن بئرعلعدعغان جازانعث تىرلعرعنع
تةيعن قعلعشمذ مذمكعن ظةمةس(((.
ظةدةصلةش يىزعسعدعن بئرعلعدعغان جازا ،بةزع ؤاقعتتا قامحعالش
بعلةن ،بةزع ؤاقعتتا تىرمعضة تاشالش بعلةن ،بةزع ؤاقعتتا ضةردةنضة
ظذرذص قويذش بعلةن ،بةزع ؤاقعتتا قولعقعنع سذزذص قويذش بعلةن ،بةزع
ؤاقعتتا قاتتعق ضةص قعلعش بعلةن ،بةزع ؤاقعتتا قازعنعث جعنايةتحعضة
جعرايعنع تىرىص تذرذص قاراش بعلةن ،بةزع ؤاقعتتا تأهمةت حاصلعمعغان
ظاساستا تعلالش بعلةن بولعدذ .شذنعثدةك يةنة ظذ جازا ظألتىرىش بعلةنمذ
بولعدذ .مةسعلةن :يات بعر ظايالنع (زعنا قعلعشقا) مةجبذرلعؤاتقان ؤة ظذ
ظايال ؤارقعراش ؤة ظذنع ظذرذش ظارقعلعقمذ ظذنعثدعن قوتذاللمايؤاتقان
ظادةمنع كأرضةن كعشعنعث ظذ ظادةمنع ظألتىرؤئتعشع توغرعدذر .شذنعثدةك
يةنة ظذ ظايالنعث ظذ ظادةمنع ظألتىرؤئتعشعمذ توغرعدذر .ظذ ظادةمنعث
((( يةنع كعشعلةر قعلمعشلعرعدعن يئنعشقا بعر ـ بعرلعرعدعن صةرقلعقتذر .يةنع بعرع نةسعهةت ظارقعلعقال قعلمعشلعرعدعن يانعدذ.
يةنة بعرع نةسعهةتنع قوبذل قعلماي ظذنعثغا بئرعلضةن جازا ظارقعلعق قعلمعشلعرعدعن يانعدذ .شذثا كعشعلةرضة بئرعلعدعغان ظذ جازامذ
كعشعلةرنعث معجةز ـ خاراكتعرعضة قاراص بولعدذ .بعرع قامحعلعنعدذ .يةنة بعرعضة نةسعهةت قعلعنعدذ .ت.
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قئنع سىرىشتة قعلعنمايدذ .شذنعثدةك يةنة ظةضةر باالغةتكة يةتمعضةن
كعحعك باال ظأزعضة تاجاؤذز قعلماقحع بولغان ظادةمنع توسذش ظىحىن
ظذنع ظألتىرؤئتعشتعن باشقا يول تاصالمعغان بولسا ،ظذنعثمذ ظذ ظادةمنع
ظألتىرؤئتعشع توغرعدذر.
ظةضةر بعر ظادةم ظايالع ياكع ظارعلعقعدا نعكاه حىشمةيدعغان ظايال
تذغقعنع بعلةن بعر كعشعنعث زعنا قعلعؤاتقانلعقعنع كأرضةن ؤة ظذ
ظعككعسع زعنانع (مةجبذرعي هالدا ظةمةس) ظأز ظعختعيارلعقع بعلةن
قعلغان بولسا ،بذ هالدا ظذ ظادةم هةر ظعككع زعناخورنع ظألتىرؤةتسعمذ
بولعدذ .يات ظايال بعلةن زعنا قعلعؤاتقان كعشعنع كأرىص قالغان ظادةم
بعلةن ظأزعنعث ظايالع ،ياكع ظذرذغ ـ تذغقانلعرع بعلةن زعنا قعلعؤاتقان
كعشعنع كأرىص قالغان ظادةمنعث ظارعسعدعكع صةرق بولسا ،يات ظايال
بعلةن زعنا قعلعؤاتقان كعشعنع كأرىص قالغان ظادةم ظذ كعشعنع ،ظةضةر
زعنانع ظذ ظايال بعلةن مةجبذرعي هالدا ظأتكىزمةكحع بولغان ،ظذ ظايال
ظذنعثدعن ؤارقعراش ؤة ظذنع ظذرذش ظارقعلعق قوتذلماقحع بولذصمذ
ظذنعثدعن قوتذاللمعغان شةرت ظاستعدا ظألتىرؤعتعدذ( .بذنعثدعن ظةضةر
ظذ ظايال زعنانع ظذ كعشع بعلةن ظأز ظعختعيارلعقع بعلةن قعلغان بولسا،
ظذالرنع كأرىص قالغان ظادةمنعث ظذنع ظألتىرؤئتعش هةققع يوق دئضةنلعك
حعقعدذ .توغرعسعنع اهلل تاظاال بعلضىحعدذر) .ظةمما ظايالع ،ياكع ظذرذغ
ـ تذغقانلعرع بعلةن زعنا قعلعؤاتقان كعشعنع كأرىص قالغان ظادةمنعث
(ظايال زعنانع ظذ كعشع بعلةن ظأز ظعختعيارلعقع بعلةن قعلغان بولسعمذ)
ظذ كعشعنع ظذ ظايال بعلةن بعللة قوشذص ظألتىرؤعتعدذ .بذ هالدا ظذالرنع
ظألتىرؤئتعش ظىحىن ظذالرنعث ظعصصةتلعك هالعتعدة بولذش شةرت ظةمةس.
حىنكع ،ظذالرنع ظألتىرؤئتعش ظذالرغا بئرعلضةن جازا ظةمةس .ظةكسعحة
ياخشعلعققا بذيرذش ؤة يامانلعقتعن توسذشتذر .ظذ كعشعنع قعلغان
يامانلعقعدعن توسذش ظىحىن ظذنع ظألتىرؤئتعشكة توغرا كةلضةحكة ظذ
ظألتىرىلدع .زعناخورنع ظألتىرؤئتعش (ظذنعثغا بئرعلضةن زعنانعث جازاسع
ظةمةس ظةكسعحة ياخشعلعققا بذيرذش ؤة يامانلعقتعن توسذش) ظعكةن،
بذ هالدا ظذنعث ظعصصةتلعك هالعتعدة بولذشنع شةرت قعلعشنعث هئحبعر
(((
مةناسع يوقتذر.
((( «رةددذلمذهتار» 3 ،ـ توم 180 ،ـ بةت.
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بذنعث دةلعلع سىصىتعدة تأؤةندعكع هةدعسنع بايان قعلعص ظأتعمعز.
مذغعرة (اهلل تاظاال ظذنعثدعن رازع بولسذن!) مذنداق دئدع :سةظعد
ظعبنع ظذبادة« :ظةضةر مةن ظايالعم بعلةن بعر ظادةمنعث بعللة بولغانلعقعنع
كأرىص قالسام ،ظةلؤةتتة ظذ ظادةمنع قئلعحنعث بعسع بعلةن ظذرذمةن» دئدع.
سةظعدنعث بذ سأزع صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمغا يئتعص بارغاندا ،صةيغةمبةر
ظةلةيهعسساالم« :سةظعدنعث كىندةشلعكعدعن هةيران بولذؤاتامسعلةر؟
ظةلؤةتتة مةن سةظعددعن بةكرةك كىندةشلعك قعلعمةن .اهلل تاظاال مةندعن
بةكرةك كىندةشتذر»((( دئضةن.
ظعمام مذسلعم ظةبذهىرةيرع (اهلل تاظاال ظذنعثدعن رازع بولسذن!)
نعث مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ :سةظعد ظعبنع ظذبادة صةيغةمبةر
ظةلةيهعسساالمغا« :ظع اهلل نعث صةيغةمبعرع! دئسعلة ،ظةضةر مةن ظايالعم
بعلةن بعر ظادةمنعث بعللة بولغانلعقعنع كأرىص قالسام ،هةتتا مةن تأت ظادةمنع
ضذؤاهحع بولذش ظىحىن ظئلعص كةلضةنضة قةدةر ظذ ظادةمنع (ظاشذنداق) تاشالص
قويامدعمةن» دئدع .يةنة بعر رعؤايةتتة سةظعدنعث صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمغا:
«هةرضعز ظذنداق قعلمايمةن .سئنع هةق بعلةن صةيغةمبةر قعلعص ظةؤةتكةن
زاتنعث نامع بعلةن قةسةم قعلعمةنكع ،مةن ظةلؤةتتة ظذ ظادةمنعث (تأت
ظادةمنع ضذؤاهحعلعق ظىحىن) ظئلعص كئلعشتعن بذرذن قئلعح بعلةن حارعسعنع
قعلعمةن» دئضةنلعكع بايان قعلعنعدذ.
بذنعثغا قعياس قعلعص تذرذص كىحكة تايعنعص تذرذص كعشعلةرنعث
نةرسة ـ كئرةكلعرعنع يولسذزلذق بعلةن ظاشكارا هالعتعدة ظئلعؤالغان ظادةمنع
ظألتىرؤئتعشقا بولعدذ .شذنعثدةك يةنة بعرعنعث نةرسة ـ كئرةكلعرعنع بذلعؤالغان
بذالثحعنع كأرضةن ظادةمنعث ظذ بذالثحعنع ظألتىرؤئتعشعمذ توغرعدذر .حىنكع،
ظذنع ظألتىرؤئتعش كعشعلةرنع ظذنعث ظةسكعلعكلعرعدعن ؤة يامانلعقلعرعدعن
قوتذلدذرذش هئسابلعنعدذ .شذنعثدةك يةنة ظةضةر باجضعرنع ،زالعمالرنع،
ظذالرنعث ياالقحعللعرعنع ،ياردةمحعلعرعنع ،هأكىمدارالرنع( ،كعشعلةرضة) زذلذم
قعلعشقا ؤة ظذالرنعث ظارعسعدا صعتنة ـ صاسات حعقعرعشقا ظىندةيدعغانالرنع ؤة
يةر يىزعضة بذزذقحعلعق ظذرذغعنع حاحعدعغانالرنع ظألتىرؤئتعش (مذسذلمانالر
ظىحىن) حوث بعر زعيانغا يول ظاحمايدعغان بولسا ،ظذالرنع ظألتىرؤئتعش
((( ظعمام بذخارع رعؤايعتع.
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توغرعدذر( .ظةمما ظذالرنع ظألتىرؤئتعش مذسذلمانالر ظىحىن حوث بعر زعيانغا
يول ظاحعدعغان بولسا ،ظذالرنع ظألتىرؤئتعش توغرا ظةمةس).
شذنعثدةك يةنة ظةدةصلةش يىزعسعدعن بئرعلعدعغان جازا جعنايةتحعنع
شةهةردعن قوغالص حعقعرعش بعلةن ،ياكع بذزذقحعلعق قعلعدعغانالرنعث
ظأيلعرعضة بئسعص كعرعص ظذالرنع ظأيدعن تارتعص حعقعرعش ،ظأيعنع يئقعؤئتعش،
هاراق ظئحعدعغان كأص ؤة قاحعلعرعنع حعقعؤئتعش بعلةنمذ بولعدذ.
ظةدةصلةش يىزعسعدعن بئرعلعدعغان جازانعث ،ظعجرا قعلعش باشلعققا
تةؤة جازا ظعكةنلعكعنعث بايانع

اهلل تاظاالنعث يولعدا ظعجرا قعلعش الزعم بولذص قالغان ظةدةصلةش
يىزعسعدعن بئرعلعدعغان جازانع ،ظذ جازانع الزعم قعلعدعغان بعرةر جعنايةتنع
ظأتكىزىؤاتقان ظادةمنع كأرىص قالغان هةر مذسذلماننعث شذ ؤاقعتنعث ظأزعدة
ظذ ظادةمضة ظعجرا قعلعش هةققع بار .ظةمما شذ ؤاقعتنعث ظأزعدة ظةمةس
ظذ ؤاقعت ظأتىص كةتكةندعن كئيعن ظذ جازانع ظعجرا قعلعش صةقةت قازعنعث
هةققعدذر .مةسعلةن :بعر ظادةمنعث زعنا قعلعؤاتقانلعقعنع كأرضةن كعشع
ظذ ظادةمضة زعنا قعلعؤاتقان شذ ؤاقعتنعث ظأزعدة ظةدةصلةش يىزعسعدعن
بئرعلعدعغان جازانع بئرعشنع خالعسا ،ظذ كعشعنعث ظذ ظادةمضة شذ جازانع
بئرعش هةققع بار .حىنكع ،بذنداق قعلعش ظذ ظادةمنع يامان ظعشتعن توسذش
هئسابلعنعدذ .هةر بعر كعشع يامان ظعش قعلعؤاتقان ظادةمنع قعلمعشعدعن
توسذشقا بذيرذلغاندذر .بذ هةقتة تارعق ظعبنع شعهاب مذنداق دةيدذ« :هئيت
كىنع هئيت نامعزعدعن بذرذن خذتبة ظوقذشنع دةسلةص مةرؤان باشلعغان .بعر
ظادةم قوصذص مةرؤانغا« :هئيت نامعزع خذتبعدعن بذرذن ظوقذلعدذ» دئدع.
مةرؤان ظذنعثغا« :بذ يةردة ظذنداق قعلعنمايدذ» دئدع .كئيعن ظةبذسةظعد:
(مةرؤانغا قارشع سأز قعلغان) ظذ ظادةم ظأزعنعث ظىستعدعكع مةجبذرعيعتعنع
ظادا قعلدع ،مةن صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث» :سعلةردعن بعرعثالر بعرةر
يامانلعقنع كأرسة ظذنع قولع بعلةن (ظةمةلع هةرعكعتع بعلةن) ظأزضةرتسذن.
ظةضةر ظذنعثغا قادعر بواللمعسا ،تعلع بعلةن (سأزلةص حىشةندىرىش ظارقعلعق)
ظأزضةرتسذن .ظذنعثغعمذ قادعر بواللمعسا ،قةلبع بعلةن بولسعمذ نارازع بولسذن،
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ظاشذ قةلبع بعلةن نارازع بولذش بولسا ،ظعماننعث ظةث ظاجعز ظعكةنلعكعنعث
ظعصادعسعدذر(((« دئضةنلعكعنع ظاثلعغان ظعدعم ،دئدع.
بعرةر يامان ظعشنع قعلعؤاتقان ظادةمنع كأرضةن كعشع ظذ ظادةمضة ظذ
ظعشنع قعلعص بولغاندعن كئيعن ظةدةصلةش يىزعسعدعن بئرعلعدعغان جازا
بئرعلمةيدذ .حىنكع ،ظذ ظادةمضة ظذ ظعشنع قعلعص بولغاندعن كئيعن جازا
بئرعش يامان ظعشتعن توسذش هئسابالنمايدذ .بذ صةقةت ظةدةصلةش يىزعسعدعن
بئرعلعدعغان جازانع بئرعشتعن ظعبارةتتذر .بذ جازانع صةقةت هاكعم ،ياكع
قازعال ظعجرا قعلعدذ( .شذثا باشقا كعشعنعث ظذ جازانع ظعجرا قعلعش هةققع
بولمايدذ).
ظعمام قذرتذبع (اهلل تاظاال ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!)« :ظالعمالر ظارعسعدا
قعساس جازاسعنع( ،صةقةت هاكعم ياكع قازعال ظةمةس) قعساس جازاسعنع ؤة
باشقا جازاالرنع ظعجرا قعلعشقا تةيعن قعلعنغان هةر بعر ظادةمنعث ظعجرا
قعالاليدعغانلعقعدا ظعختعالص يوقتذر .حىنكع ،اهلل تاظاال قعساس ظئلعشنع هةر
(((
بعر مأمعنضة (صةرز قعلعص ظذالرغا) خعتاب قعلغان» دئدع.
ظوخشاش جازا بعلةن جازاالشنعث بايانع
جازانع الزعم قعلمايدعغان بعرةر زعيانكةشلعككة ظذحرعغان ظادةمنعث،
ظذنعثغا زعيانكةشلعك قعلغان كعشعضة ظوخشاش زعيانكةشلعك بعلةن
قارشعلعق بئرعشع توغرعدذر .بذنداق قعلعش ظىحىن ظذ زعيانكةشلعكنعث
قذل هةققع بولذشع شةرتتذر .مةسعلةن :بعر ظادةم بعر كعشعضة« :هةي
نعجعس!» دئضةن بولسا ،ظذ كعشعنعث ظذ ظادةمضة« :نعجعس سةنسةن» دةص
قارشعلعق بئرعشع توغرعدذر .حىنكع ،اهلل تاظاال شذنداق قعلعشقا رذخسةت
قعلعص مذنداق دئدع» :بعر يامانلعقنعث جازاسع شذنعثغا ظوخشاش بعر
يامانلعقتذر (يةنع ساثا بعر كعشع قانحعلعك حئقعلسا ،شذنحعلعك حئقعلماي
ظاشذرذؤةتسةث بولمايدذ) ،كعمكع (ظعنتعقام ظئلعشقا قادعر تذرذقلذق) ظةصذ
قعلسا ؤة (ظأزع بعلةن يامانلعق قعلغذحعنعث ظارعسعنع) تىزعسة ،ظذنعث
((( ظعمام مذسلعم رعؤايعتع.
((( <تةصسعر قذرتذبعي> 2 ،ـ توم 245 ،ـ بةت.
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ظةجرعنع اللة بئرعدذ ،اللة هةقعقةتةن زذلذم قعلغذحعالرنع دوست تذتمايدذ.
زذلذمغا ظذحرعغذحع ظادةم ظعنتعقامعنع ظالسا ،ظذنع ظةيعبلةشكة بولمايدذ.
ظةيعبلعنعدعغانالر صةقةت كعشعلةرضة زذلذم قعلعدعغان ،زئمعندا ناهةق رةؤعشتة
صعتنة  -صاسات تئرعيدعغان ظادةملةردذر ،ظةنة شذالر قاتتعق ظازابقا دذحار
بولعدذ .كعمكع (ظةزعيةتكة) سةؤر قعلسا( ،اللةنعث رازعلعقع ظىحىن) ظعنتعقام
ظالمعسا ،بذ ظةلؤةتتة مةرغذص ظعشالردعندذر(((«
مانا بذ ظايةتلةر (بعرةر زعيانكةشلعككة ظذحرعغان ظادةمنعث ،ظذنعثغا
زعيانكةشلعك قعلغان كعشعضة ظوخشاش زعيانكةشلعك بعلةن قارشعلعق
بئرعشعنعث توغرا بولعدعغانلعقعنع) ،ظةمما ظذنع كةحىرؤئتعشنعث تئخعمذ
ياخشع ظعكةنلعكعنع بايان قعلعدذ .اهلل تاظاال بذ هةقتة يةنة مذنداق دئدع:
»ظةضةر (ظأزةثالرغا يةتكةن زعيان  -زةخمةت ظىحىن) ظعنتعقام ظالماقحع
بولساثالر ،ظأزةثالرغا يةتكةن زعيان  -زةخمةت قانحعلعك بولسا ،شذنحعلعك
ظعنتعقام ظئلعثالر (يةنع ظاشذرذؤةتمةثالر) ،ظةضةر سةؤر قعلساثالر (يةنع
ظعنتعقام ظالماي كةحىرسةثالر) ،بذ سةؤر قعلغذحعالر (يةنع كةحىرضىحعلةر)
ظىحىن (ظةلؤةتتة) ياخشعدذر(((«
سةؤةبسعز تةنةنعث ؤة سةؤةبلعك تةنةنعث بايانع
سةؤةبسعز تةنة قعلعشتعن بعر ظادةمضة ،اهلل تاظاالنعث هةق ـ هوقذقلعرعدعن
بولغان جازانع ياكع ظةدةصلةش يىزعسعدعن بئرعلعدعغان جازانع ،ياكع
بةندعلةرنعث هةق ـ هوقذقلعرعدعن بولغان بعرةر ظعشنع الزعم قعلمايدعغان
سأزلةرنع قعلعش بعلةن تةنة قعلعش مةقسةت قعلعنعدذ .ظةمما سةؤةبلعك تةنة
قعلعشتعن بعر ظادةمضة ،اهلل تاظاالنعث هةق ـ هوقذقلعرعدعن بولغان جازانع
ياكع ظةدةصلةش يىزعسعدعن بئرعلعدعغان جازانع ،ياكع بةندعلةرنعث هةق ـ
هوقذقلعرعدعن بولغان بعرةر ظعشنع الزعم قعلعدعغان سأزلةرنع قعلعش بعلةن
تةنة قعلعش مةقسةت قعلعنعدذ.
ظةضةر ضذؤاهلعق بئرعش بابعدا ،ضذؤاهحعالرنعث ياخشع ظادةم ظعكةنلعكع
((( سىرة شذرا  39ــــ  43ـ ظايةتكعحة.
((( سىرة نةهل  126ـ ظايةت.
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ظعسصاتلعنعص بولذنغاندعن كئيعن ظذالرنعث ظىستعدعن قعلعنغان سةؤةبسعز
تةنة ،ظةضةر (ظذالرنعث ياخشع ظادةملةر ظةمةسلعكعضة) ضذؤاهلعق بئرعش
شةكعلدة ظاشكارا هالةتتة قعلعنغان بولسا ،ظذ تةنة قوبذل قعلعنمايدذ .ظةضةر
تةنة ظاشكارا هالةتتة ظةمةس يذشذرذن هالةتتة بولسا ،بذ هالدا ظذ تةنة قوبذل
قعلعنعدذ .ظةمما ظةدةصلةش يىزعسعدعن بئرعلعدعغان جازا بابعدا سةؤةبسعز
تةنة سةؤةبع بايان قعلعنعص بولذنغاندعن كئيعن قوبذل قعلعنعدذ ؤة شذنعث
بعلةن ظذ نةتة سةؤةبسعز تةنة بولذش شةكلعدعن حعقعص كئتعدذ.
بعر ظادةم صاسعقلعقع نامةلذم بعر مذسذلمانغا :هةي صاسعق! دئضةن ؤة ظذ
ظادةمنعث ظذ مذسذلماننعث صاسعقلعق قعلغانلعقعغا هئحقانداق سةؤةب بايان
قعلماستعن ظذنعث صاسعق ظعكةنلعكعنع ظعسصاتلعماقحع بولغان بولسا ،بذ هالدا
ظذ ظادةمنعث (ظذ مذسذلماننعث ظىستعدعن قعلغان) تةنعسعضة قذالق سئلعنمايدذ.
ظةضةر بعر ظادةم ظأزعنعث ظىستعدعن (زعنا قعلدع ،دةص) ضذؤاهلعق بةرضةن بعر
كعشعضة« :هةي زعناخور!» دئضةن ؤة ظذ كعشعضة بذنداق دئيعش ؤة ظذنعث
سةؤةبعنع بايان قعلعش بعلةن (ظذنعث ضذؤاهلعقع قوبذل قعلعنمايدعغان ناحار
ظادةم ظعكةنلعكعنع ظعسصاتالش ظارقعلعق) ظىستعدعكع زعنانعث جازانعسعنع
حىشىرؤةتمةكحع بولسا ،بذ هالدا ظذ ظادةمنعث ظذ كعشع ظىستعدعن قعلغان
تةنعسعضة قذالق سئلعنعدذ .هةتتا ظذ ظادةم ظذ كعشعنعث صاسعقلعقعنع ،ظذ
كعشعنعث اهلل تاظاالنعث هةق ـ هوقذقلعرعدعن بولغان جازانع ياكع ظةدةصلةش
يىزعسعدعن بئرعلعدعغان جازانع ،ياكع بةندعلةرنعث هةق ـ هوقذقلعرعدعن
بولغان بعرةر ظعشنع الزعم قعلعدعغان بعرةر جعنايةت ظأتكىزضةنلعكعنع بايان
قعلغان بولسعمذ ظذ ظادةمضة قذالق سئلعنعدذ.
قازع بعر ظادةمضة تةنة قعلغان كعشعدعن ظذنعثغا تةنة قعلعشعنعث
سةؤةبعنع سورعشع الزعم .ظةضةر ظذ كعشع ظأزعنعث ظذ ظادةمضة تةنة
قعلغانلعقعغا مةسعلةن :ظذ ظادةمنعث يات بعر ظايالنع سأيضعنعضة ياكع
قذحاقلعغعنعغا ،ياكع ظذنعث ظايرعم بعر يةردة يالغذز قالغعنعغا ظوخشاش
شةرعظةتتة ضذناه هئسابلعنعدعغان بعرةر سةؤةبنع بايان قعلسا ،قازع هةتتا
ظذ ظادةمضة ظةدةصلةش يىزعسعدعن بئرعلعدعغان جازانع ظعجرا قعلعش ظىحىن ظذ
كعشعدعن ظذ ظادةمنعث شذنداق قعلغانلعقعغا صاكعت تةلةص قعلعدذ .ظةضةر ظذ
كعشع ظأزعنعث ظذ ظادةمضة تةنة قعلغانلعقعغا ظذ ظادةمنعث شةرعظةتتة قعلعش
الزعم بولغان ظعشالرنع قعلمعغانلعقعنع سةؤةب كأرسةتكةن بولسا ،قازع ظذ
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ظادةمدعن شةرعظةتتة ظأضعنعش ؤاجعص بولغان صةرزلةرنعث ؤة ؤاجعصالرنعث
قايسع ـ قايسع ظعشالر ظعكةنلعكعنع سورايدذ .ظةضةر ظذ ظادةم شةرعظةتتة
ظأضعنعش ؤاجعص بولغان صةرزلةرنعث ؤة ؤاجعصالرنعث قايسع ـ قايسع ظعشالر
ظعكةنلعكعنع بعلمعسة ،ظذ ظادةمنعث صاسعق ظعكةنلعكع ظعسصاتالنغان بولعدذ.
حىنكع ،ظأضعنعش ؤاجعص بولغان ظعشالرنع ظأضةنمةي تاشالص قويغان ظادةمنعث
ضذؤاهلعقع قوبذل قعلعنمايدذ.
تعللعغانلعق سةؤةبع بعلةن ظةدةصلةش يىزعسعدعن بئرعلعدعغان
جازانع بئرعشنعث بايانع

بعر مذسذلماننع« :هةي كاصعر!» دةص تعللعغان ظادةمضة ظةدةصلةش
يىزعسعدعن بئرعلعدعغان جازا بئرعلعدذ.
س :مذسذلماننع <كاصعر> دةص ظئتعقاد قعلغان ظادةم كاصعر
هئسابلعنامدذ؟
ج :مذسذلماننع <كاصعر> دةص ظئتعقاد قعلعص تذرذص (ظذنعثغا :هةي
كاصعر! دئضةن) ظادةم كاصعر هئسابلعنعدذ .ظةمما ظذنع <كاصعر> دةص ظئتعقاد
قعلمعغان ظادةم كاصعر هئسابالنمايدذ .حىنكع ،صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم
مذنداق دئضةن« :بعر كعشع ظأزعنعث قئرعندعشعنع<هةي كاصعر!> دئسة،
قارشع تةرةص ظذ دئضةندةك (كاصعر) بولسا ،بذ سأز دئيعلضىحعضة حىشعدذ.
(((
ظةضةر ظذنداق بولمعسا دئضىحعضة يانعدذ»
ظةضةر ظذ مذسذلمان ظأزعنع <هةي كاصعر!> دةص تعللعغان ظادةمضة:
«خوش دةص جاؤاب» بةرضةن بولسا ،ظذ مذسذلمان (دذنيادعكع هأكىمدة) كاصعر
بولذص كئتعدذ .حىنكع ،ظذنعث <خوش> دةص جاؤاب بئرعشع ظأزعنعث كاصعر
ظعكةنلعكعنع ظعقرار قعلغانلعق هئسابلعنعدذ .ظذ ظأزعنعث كاصعر بولغانلعقعغا
رازع بولغانلعقع ظىحىن جازالعنعدذ .لئكعن ظذ مذسذلمان ظذ جاؤابنع (شذنداق
جاؤاب بئرعشكة) مةجبذر بولذص قالغانلعق سةؤةبع بعلةن بةرضةن بولسا ،بذ
هالدا ظذ جازاالندذرذلمايدذ .ظةمما ظذ مذسذلمان ظأزع بعلةن اهلل تاظاالنعث
ظارعسعدعكع ظاالقعدا ،مةسعلةن :ظةضةر ظذ ظأزعنعث تاغذتقا (يةنع اهلل دعن
((( ظعمام بذخارع ؤة ظعمام مذسلعم رعؤايعتع.
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باشقا بارحة مةبذدقا) كاصعر بولغانلعقعنع يةنع ظذالرنع ظعنكار قعلغانلعقعنع
نعيةت قعلعص شذنداق جاؤابنع بةرضةن بولسا ،بذ هالدا ظذ مذسذلمان كاصعر
هئسابالنمايدذ.
ظةضةر بعر ظادةم بعر كعشعنع« :هةي نعجعس! ياكع هةي ظوغرع! ياكع
هةي بذزذق! ياكع هةي قوش جعنسلعق! هةي خاظعن! ياكع هةممة نةرسعنع
هاالل دةص قارايدعغان ظادةم! ياكع هةي هاكعمنع كعشعلةرضة زذلذم قعلعشقا
ظىندةيدعغان ظادةم! ياكع هةي بةححعؤاز! ياكع هةي دعنسعز! ياكع هةي
رافعزعي! ياكع هةي بعدظةتخور! ياكع هةي يةهذدعي! ياكع هةي خعرعستعيان!
ياكع هةي خعرعستعياننعث بالعسع! ياكع هةي بذالثحع!» دةص حاقعرغان ؤة
ظذ كعشع ظذنداق ظادةم بولمعغان بولسا ،بذ هالدا ظذنداق دئضىحعضة ظةدةصلةش
يىزعسعدعن بئرعلعدعغان جازا بئرعلعدذ .ظةضةر ظذ كعشع شذنداق ظادةم
بولسا ،بذ هالدا ظذنداق دئضىحعضة ظةدةصلةش يىزعسعدعن بئرعلعدعغان جازا
(((
بئرعلمةيدذ .شذنعثدةك يةنة ظةضةر بعر ظادةم بعر كعشعنع« :هةي دأيىز!
ياكع هاراقكةش! ياكع جازانعخور! ياكع هةي بذزذق خوتذننعث بالعسع!»
دةص حاقعرغان ياكع سةن بذالثحعالرنعث ،ياكع زعناخورالرنعث ظورعسعسةن،
دةص تعللعغان بولسا ،بذ هالدعمذ ظذنداق دئضىحعضة ظةدةصلةش يىزعسعدعن
بئرعلعدعغان جازا بئرعلعدذ.
بذ يةردة شذنع بايان قعلعص ظأتىشكة توغرا كئلعدذكع ،ظةضةر بعر ظادةم
ظأزعنعث دأيىز ظعكةنلعكعنع ظعقرار قعلغان ياكع ظذ ظادةم شذنداق ظعش بعلةن
تونذلغان بولسا ،بذ هالدا ظةضةر ظذ ظادةم دأيىزلعكنع هاالل دةص قارعمعغان
بولسعال ظذنع ظألتىرؤئتعش توغرا ظةمةس .ظذنعثغا صةقةت ظئغعر هالةتتة
ظةدةصلةش يىزعسعدعن بئرعلعدعغان جازا بئرعلعدذ.
ظةضةر بعر ظادةم بعر كعشعنع« :هةي ظعشةك! ياكع هةي توثغذز! ياكع
هةي ظعت! ياكع هةي تعكة! ياكع هةي مايمذن! ياكع هةي ظأكىز! ياكع هةي
كاال! ياكع هةي يعالن!» دةص حاقعرغان ،ياكع تعللعغان بولسا ،بذ هالدا
ظذ ظادةمضة ظةدةصلةش يىزعسعدعن بئرعلعدعغان جازا بئرعلمةيدذ .حىنكع ،ظذ
ظادةم ظذ كعشعنع مةزكذر سأزلةر بعلةن حاقعرعش ظارقعلعق ظأزعنعث يالغانحع
ظعكةنلعكعنع ظاشكارعلعدع .بذ مةسعلعدعكع ظةسلع قاظعدة بولسا مذنداقتذر:
((( بذ ظايالعنع ياكع قعز تذغقانلعرعنع يات ظادةملةردعن كىللىمةيدعغان ظادةمدذر .ت.
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هةر قانداق تعلالشنعث زعيعنع تعللعغان ظادةمضة قايتسا ،بذ هالدا تعللعغان
ظادةمضة ظةدةصلةش يىزعسعدعن بئرعلعدعغان جازا بئرعلمةيدذ .ظةمما ظذ تعلنعث
زعيعنع ظةضةر تعلالنغان كعشعضة قايتسا ،بذ هالدا ظذنع تعللعغان ظادةمضة
ظةدةصلةش يىزعسعدعن بئرعلعدعغان جازا بئرعلعدذ .مةزكذر سأزلةر بعلةن بعر
ظادةمنع تعلالشتا ظذنعث زعيعنع تعلالنغذحعغا ظةمةس تعللعغذحعغا قايتعدذ.
(شذثا مةزكذر سأزلةر بعلةن بعر كعشعنع تعللعغان ظادةمضة ظةدةصلةش
يىزعسعدعن بئرعلعدعغان جازا بئرعلمةيدذ) .حىنكع ،ظذ ظادةم ظذ كعشعنع
مةزكذر سأزلةر بعلةن تعلالش ظارقعلعق ظأزعنعث يالغانحعلعقعنع ظاشكارعلعغان
هئسابلعنعدذ.
ظةضةر بعر كعشعنع« :هةي هارامخورنعث بالعسع!» دةص تعللعغان
ظادةمضة ظةدةصلةش يىزعسعدعن بئرعلعدعغان جازا بئرعلعدذ .بذ مةسعلعدعكع
قاظعدة مذنداقتذر :بعر ظادةم بعر كعشعنع ،ظأز ظعختعيارلعقع بعلةن قعلعنعدعغان،
شةرعظةتتة هارام بولغان ؤة ظأرص ـ ظادةتتة ظةيعب سانعلعدعغان بعرةر ظعشقا
نعسبةت بةرسة ،ظذ ظادةمضة ظةدةصلةش يىزعسعدعن بئرعلعدعغان جازا بئرعلعدذ.
ظةمما ظذ ظعش ظذنداق بولمعسا ،ظذ ظادةمضة ظةدةصلةش يىزعسعدعن بئرعلعدعغان
(((
جازا بئرعلمةيدذ.
ظةدةصلةش يىزعسعدعن بئرعلعدعغان جازادعكع بةندعلةرنعث هةق ـ
هوقذقلعرعنعث بايانع

ظةدةصلةش يىزعسعدعن بئرعلعدعغان جازادا بةندعنعث هةق ـ هوقذق
تةرعصع ظئغعر باسعدذ .مةيلع تأهمةت سأزلعرع بولسذن ،مةيلع تعلالش ظىحىن
قوللعنعدعغان سأزلةر بولسذن ،ظةدةصلةش يىزعسعدعن بئرعلعدعغان جازانع الزعم
قعلعدعغان يذقعرعدا بايان قعلعنغان سأزلةرنع (بعر ظادةمنع تعلالش ظىحىن)
قوللعنعش شةرعظةتتة حةكلةنضةندذر .حىنكع ،اهلل تاظاال مذنداق دئدع» :ظع
مأمعنلةر! بعر قةؤم يةنة بعر قةؤمنع (يةنع بعر جاماظة يةنة بعر جاماظةنع،
بعر ظادةم يةنة بعر ظادةمنع) مةسخعرة قعلمعسذن ،مةسخعرة قعلعنغان قةؤم
(اللةنعث نةزعرعدة) مةسخعرة قعلغذحع قةؤمدعن ياخشعراق بولذشع مذمكعن،
((( <ظةددذررذلمذختار> 3 ،ـ توم 184 ،ـ بةت.
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سعلةرنعث ظاراثالردعكع ظايالالرمذ ظأزظارا مةسخعرة قعلعشمعسذن ،مةسخعرة
قعلعنغذحع ظايالالر (اللةنعث دةرضاهعدا) مةسخعرة قعلغذحع ظايالالردعن
ياخشعراق بولذشع مىمكعن ،بعر-بعرعثالرنع ظةيعبلعمةثالر ،بعر-بعرعثالرنع
يامان لةقةم بعلةن حاقعرماثالر ،ظعماندعن كئيعن صعسقع بعلةن ظاتاش (يةنع
مأمعننع صاسعق) دةص ظاتاش نئمعدئضةن يامان! (مذنداق نةهيع قعلعنغان
ظعشالردعن) تةؤبة قعلمعغانالر زالعمالردذر(((«
ظةدةصلةش يىزعسعدعن بئرعلعدعغان جازادا اهلل تاظاالنعث ؤة هةم
بةندعلةرنعث هةق ـ هوقذقلعرع بار .لئكعن ،ظذنعثغا بةندعنعث ظئهتعياجع
بولغانلعقع ظىحىن ظذنعثدا بةندعنعث هةق ـ هوقذق تةرعصع ظئغعر باسعدذ.
شذنعث ظىحىن ظةضةر تعلالنغان بةندة ظأزعنع تعللعغان كعشعنع كةحىرؤةتسة،
ظذ كعشعدعن ظةدةصلةش يىزعسعدعن بئرعلعدعغان جازا حىشىص كئتعدذ .ظةمما
تأهمةت حاصلعغانلعق ظىحىن بئرعلعدعغان جازا بذنعثغا ظوخشعمايدذ .ظةضةر
تأهمةت حاصالنغان ظادةم ظأزعضة تأهمةت حاصلعغان كعشعنع كةحىرؤةتسعمذ
تأهمةت حاصلعغانلعقنعث جازاسع ظذ كعشعدعن حىشىص كةتمةيدذ.
ظةضةر بعر ظادةم بعر كعشعنع ظةدةصلةش يىزعسعدعن بئرعلعدعغان جازانع
الزعم قعلعدعغان خعلمذ ـ خعل سأزلةر بعلةن تعللعغان بولسا ،ظذ تعل سأزلعرعنعث
هةر بعرع ظىحىن ظذ ظادةمضة ظةدةصلةش يىزعسعدعن بئرعلعدعغان جازا بئرعلعدذ.
(ظذ سأزلةرنعث هةممعسع ظىحىن بعرال جازا بئرعلمةيدذ) .حىنكع ،بةندعلةرنعث
هةق ـ هوقذقلعرع بعر ـ بعرعضة كعرعص كةتمةيدذ((( .بذنعثغا ظاساسةن ظةضةر
بعر ظادةم بعر ضذرذص كعشعلةرضة« :سعلةر صاسعقسعلةر» دئضةنضة ظوخشاش
ظذالرنع بعر ظئغعز سأز بعلةن تعللعغان بولسا ،ظذ كعشعلةرنعث هةر بعرع
ظىحىن ظذ ظادةمضة ظةدةصلةش يىزعسعدعن بئرعلعدعغان بعر جازا بئرعلعدذ.
ظةمما جازاالر بعر ـ بعرعضة كعرعص كئتعدذ.
ظةضةر بعر كعشعنع تعللعغان ظادةم ظأزعنعث ظذ كعشعنع تعللعغانلعقعنع
ظعنكار قعلسا ،ظذ ظادةم قةسةم قعلعشقا بذيرذلعدذ .ظةضةر ظذ ظادةم قةسةم
قعلعشتعن باش تارتسا ،ظذنعثغا ظةدةصلةش يىزعسعدعن بئرعلعدعغان جازانع
((( سىرة هأجعرات  11ـ ظايةت.
((( يةنع ظذ ظادةمنعث ظذ كعشع ظىحىن قولالنغان هةر بعر ظئغعز تعل سأزع ظذ كعشعنعث بعر هةققعضة تاجاؤذز قعلغانلعق هئسابلعنعدذ.
بةندعنعث هةق ـ هوقذقلعرع بعر ـ بعرعضة كعرعص كةتمعضةنلعكع ظىحىن ظذ كعشعنع تعلالشقا قولالنغان هةر بعر ظئغعز سأز ظىحىن ظذ
ظادةمضة ظةدةصلةش يىزعسعدعن بئرعلعدعغان جازا بئرعلعدذ .ت.
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بئرعشكة هأكىم قعلعنعدذ .ظذ ظادةم قةسةم قعلغان ؤاقتعدا ،اهلل نعث نامع
بعلةن قةسةم قعلعمةنكع ،مةن ظذنع هةي صاسعق! دئمعدعم ،دةص قةسةم
قعلماستعن ظةكسعحة اهلل نعث نامع بعلةن قةسةم قعلعمةنكع ،مئنعث ظىستىمدة
ظذنعث ظذ دةؤا قعلعؤاتقان ظذ هةققع يوق ،دةص دةيدذ((( .حىنكع ،ظذ ظادةم ظذ
كعشعنع تعللعغان ؤاقعتتا ،ظذ كعشعمذ ظذنعثغا ظوخشاش تعل بعلةن رةددعية
بةرضةن ياكع ظذ ظادةمنع كةحىرؤةتكةن ،ياكع ظذ كعشع ظةمةلعيةتتة صاسعق
بولذشع ؤة ظذنع صاسعق ،دةص تعللعغان ظادةمنعث ظذنعث صاسعق ظعكةنلعكعنع
ظعسصاتاليدعغان قولعدا صاكعت بولماسلعقع ظئهتعمالعمذ باردذر .بذ ظةهؤالالرنعث
هةممعسعدة تعلالنغان كعشعنعث ظذ ظادةمضة دةؤا قعلغان ظةدةصلةش يىزعسعدعن
بئرعلعدعغان جازانع بئرعشنع تةلةص قعلش هةققع يوق.
بعر ظادةمنعث بعر كعشعنع تعللعغانلعقع ،ظذ ظادةمنعث ظذ كعشعنع
تعللعغانلعقعغا ضذؤاهحع بولغان ظادةمنعث ظأزعنعث شذنعثغا ضذؤاهحع
بولغانلعقعغا باشقا بعرسعنع ضذؤاهحع قعلعص قويذش ؤة ظذ بعرسعنعث بذ هةقتة
ضذؤاهلعق بئرعشع بعلةنمذ ظعسصاتلعنعدذ .شذنعثدةك يةنة بعر ظادةمنعث بعر
كعشعنع تعللعغانلعقع خذددع بةندعلةرنعث باشقا هةق ـ هوقذقلعرعغا ظوخشاش
بعر ظادةم ؤة ظعككع ظايالنعث ضذؤاهلعق بئرعشع بعلةنمذ ظعسصاتلعنعدذ.
يات ظايالنع سأيضةنضة ؤة صاسعقالرنعث سورذنلعرعغا كةلضةنضة ظوخشاش
جعنايةتلةر ظىحىن ظعجرا قعلعنعدعغان ظةدةصلةش يىزعسعدعن بئرعلعدعغان
جازادا صةقةت اهلل تاظاالنعث هةق ـ هوقذقع ظئتعبارغا ظئلعنعدذ .شذثا قارشع
تةرةصنعث بذ جازانع كةحىرؤئتعش هةققع يوق .لئكعن ،شذ ظعشنع قعلغان ظادةم
(ظذنعثغا جازا بئرعلمعسعمذ) شذ ظعشنع تةكرار قعلمايدعغاندةك تذرسا ،بذ
هالدا ظذنع كةحىرؤئتعش هاكعمنعث كأز قارعشعغا تاصشذرذلعدذ .ظةضةر هاكعم
ظذنعثغا جازانع ظعجرا قعلعشنع صايدعلعق دةص قارعسا ،ظذنعثغا جازانع ظعجرا
قعلعدذ .ظةضةر ظذنعثغا جازانع ظعجرا قعلعشنع صايدعلعق دةص قارعمعسا ياكع
جازا ظعجرا قعلعنمعسعمذ ظذنعث شذ قعلمعشعدعن يانعدعغانلعقعنع بعلسة،
ظذنعثغا جازانع ظعجرا قعلمايدذ.
ظعمام ظةبذيىسىف (اهلل تاظاال ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!) مذنداق دةيدذ:
«مةن هاراقنع يعغعص ظعحكةن (يةنع داؤاملعق هاراق ظعحعدعغان ،دئمةكحع
((( يةنع ظذ ماثا ظةدةصلةش يىزعسعدعن بئرعلعدعغان جازانعث بئرعلعشعنع دةؤا قعلعدذ .مئنعث ظىستىمدة ظذنعث دةؤا قعلغان بذ هةققع
يوق ،دةيدذ .ت.
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بولذشع مذمكعن) ؤة نامازنع تاشلعغان ظادةمنع تىرمعضة تاشاليمةن ،ظذنع
ظةدةبلةيمةن ،ظاندعن ظذنع حعقعرعمةن .ظةمما ظادةم ظألتىرىش ،ظوغرعلعق قعلعش
ؤة كعشعلةرنع ظذرذش بعلةن تأهمةت قعلعنغان ظادةمنع تىرمعضة تاشاليمةن ؤة
هةتتا ظذ هةقعقعي تةؤبة قعلغانغا قةدةر ظذنع تىرمعدة مةثضى تذتذص تذرعمةن.
حىنكع ،بذنداق ظادةمنعث زةرةرع كعشعلةرضة بولعدذ .ظةمما هاراق ظعحكةن
(((
ظادةمنعث زةرةرع ظأزعضة بولعدذ».
ظةضةر بعر مذسذلمان (ظعسالم دألعتع بعلةن كئلعشعم تىزىص ظعسالم
دألعتعدة) ياشايدعغان كاصعرنع تعللعغان بولسا ،ظذ مذسذلمانغا ظةدةصلةش
يىزعسعدعن بئرعلعدعغان جازا بئرعلعدذ .حىنكع ،ظذ مذسذلمان ظذ كاصعرنع
تعلالش ظارقعلعق يامان ظعشنع قعلغان هئسابلعنعدذ .ظةضةر بعر ظادةم
يةهذدعيغا ياكع ظوتصةرةسكة« :هةي كاصعر!» دئضةن ؤة بذ سأز ظذنعثغا
ظئغعر كةلضةن بولسا ،بذ هالدا ظذ ظادةم ضذناهكار بولعدذ .بذ ،ظذ ظادةم يامان
ظعش قعلغانلعقع ظىحىن ظذ ظادةمضة ظةدةصلةش يىزعسعدعن بئرعلعدعغان جازا
بئرعلعدذ ،دئمةكتذر.
بعر ظةرنعث ظأز ظايالعغا ظةدةصلةش يىزعسعدعن بئرعلعدعغان جازانع
بئرعشنعث بايانع

ظةضةر بعر ظايال شةرعظةت تةلةص قعلغان شةكعلدة كعيعنعشكة قادعر
تذرذص ظذنداق كعيعنمعضةن بولسا ،ظذ ظايالنعث ظئرعنعث ظذ ظايالغا ظةدةصلةش
يىزعسعدعن بئرعلعدعغان جازا ظعجرا قعلعش هةققع بار .ظةمما ظذ ظايال
كئسةللعك ياكع هةجضة ظعهرام باغلعغانلعق ،ياكع ظعمكانعيعتعنعث يوقلذقع
سةؤةبع بعلةن شةرعظةت ظذنعثدعن تةلةص قعلغان شةكعلدة كعيعنمعضةن بولسا،
بذ هالدا ظةرنعث ظذ ظايالغا ظةدةصلةش يىزعسعدعن بئرعلعدعغان جازانع ظعجرا
قعلعش هةققع يوق .شذنعثدةك يةنة ظةضةر بعر ظةر ظايالعنع كعيعم ـ كعحةكنع
ظةرلةرضة ظوخشاش كعيعشكة ياكع يعثنة حةكتىرىشكة بذيرعغان ؤة ظايال
ظذنعث دئضةنلعرعنع قعلمعغان بولسا ،بذ هالدعمذ ظةرنعث ظذنعثغا ظةدةصلةش
يىزعسعدعن بئرعلعدعغان جازانع ظعجرا قعلعش هةققع يوق .حىنكع ،بذالر
((( <ظةددذررذلمذختار> 3 ،ـ توم 138 ،ـ بةت.
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شةرعظةت ظايالالردعن تةلةص قعلغان ظعشالرنعث قاتارعدعن ظةمةستذر.
ظةر ،ظةرنعث رذخسعتعسعز ظأيدعن ظورذنسعز سةؤةب بعلةن حعققان ظايالعغا
ظةدةصلةش يىزعسعدعن بئرعلعدعغان جازانع ظعجرا قعلعدذ .ظةضةر ظذنعث ظأيدعن
حعقعشتعكع سةؤةب ظورذنلذق ؤة توغرا بولسا ،ظايالنعث ظأيدعن ظةرنعث
رذخسعتعسعز حعقعش هةققع بار .شذنعثدةك يةنة ظةضةر ظةر ظايالعنع تأشةككة
حاقعرغان ،ظايال هةيزدار ظةمةس ؤة صةرز روزا تذتذؤاتماغلعق تذرذص تأشةككة
بئرشتعن باش تارتقان بولسا ،بذ هالدعمذ ظةر ظذ ظايالغا ظةدةصلةش يىزعسعدعن
بئرعلعدعغان جازانع بئرعدذ.
ظةضةر ظايال كعحعك بالعسعنع ظذ باال يعغلعغان ؤاقعتتا ظورغان ياكع ظذنع
هةي ظعشةك! دئضةنضة ظوخشاش سأزلةر بعلةن تعللعغان((( ياكع ظذ بالعغا بةت
دذظا قعلغان ياكع ظذنعث كعيعم ـ كعحةكلعرعنع يعرتعؤاتقان ياكع ظذ بالعغا
ظاؤازعنع يات ظادةم ظاثالص قالغذدةك دةرعجعسعدة ظىنلىك ظاؤاز بعلةن ؤارقعرغان
ياكع يات ظادةمنعث ظالدعدا يىزعنع ظاحقان ياكع يات ظادةمضة (ظورذنسعز)
ضةص قعلغان ياكع ظئرعنع تعللعغان ،ياكع ظادةتتة ظئرعنعث رذخسعتعسز
بئرعلمةيدعغان بعرةر نةرسعنع صئقعرغا سةدعقة قعلعص بةرضةن بولسا((( ،ظذ
ظايالغا ظئرع ظةدةصلةش يىزعسعدعن بئرعلعدعغان جازانع قوللعنعدذ .لئكعن
ظةر ،بذ هالةتلةردة مةزكذر جازانع ظايالعغا ،ظايالعدعن مةزكذر ظعشالر تىنحع
قئتعم كأرىلىشع بعلةنال ظعجرا قعلمايدذ .ظةضةر مةزكذر ظعشالرنعث بعرع بعر
ظايالدعن تذنحع قئتعم كأرىلضةن حاغدا ،ظةر ظذنعثغا نةسعهةت قعلعدذ .ظايال
نةسعهةتنع قوبذل قعلسا ،ظعش شذ بويعحة بولعدذ .ظةضةر ظايال نةسعهةتنع
قوبذل قعلمعسا ،ظاندعن ظةر ظذنعثغا مةزكذر جازانع قوللعنعدذ .حىنكع،
اهلل تاظاال مذنداق دئدع» :سعلةر سةركةشلعك قعلعشلعرعدعن قورقعدعغان
ظايالالرغا نةسعهةت قعلعثالر( ،بذ ظىنىم بةرمعسة) بعر تأشةكتة بعللة ياتماثالر،
(بذمذ ظىنىم بةرمعسة) ظذالرنع ظةدةصلةش مةقسعتعدة ظاستعراق ظذرذثالر.
ظةضةر سعلةرضة ظعتاظةت قعلسا ،ظذالرنع بوزةك قعلعش خعيالعدا بولماثالر .اهلل
((( ظةسلعدة هةي ظعشةك ،ياكع هةي ظعت دئضةندةك سأزلةرضة ظوخشاش سأزلةر بعلةن بعر ظادةمنع تعللعغان كعشعضة ظةدةصلةش
يىزعسعدعن بئرعلعدعغان جازا بئرعلمةيدذ .ظةمما بذ يةردة ظذ ظايالغا جازا بئرعلعشع يعغالص تذرغان كعحعك بالعنع شذ سأزلةر بعلةن
تعللعغان بولغانلعقع ظىحىن بولذشع مذمكعن .ت.
((( مةسعلةن :بعر ظايالنعث بعر صئقعرغا  4ياكع  5سوم صذل بئرعشع ظادةتتذر .شذثا بعر ظايال ظئرعنعث رذخسعتعسعز صئقعرغا  4ياكع
 5سوم صذل بةرسة ،بولعدذ .ظةمما ظايالنعث بعر صئقعرغا  50سوم ياكع  100سوم صذل بئرعشع ظادةت ظةمةس .شذثا بعرةر صئقعرغا 50
ياكع  100سوم صذل بةرمةكحع بولغان ظايال ظذ صذلنع بئرعش ظىحىن ظئرعدعن رذخسةت ظئلعشع الزعم .ظةضةر ظذ ظايال ظذ صذلنع ظئرعنعث
رذخسعتعسعز بةرضةن بولسا ،ظئرعنعث ظذنعثغا ظةدةصلةش يىزعسعدعن بئرعلعدعغان جازانع بئرعش هةققع بار .ت.
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هةقعقةتةن سعلةردعن ظىستىندذر ،بىيىكتذر (اهلل ظايالالرغا زذلذم قعلغاننع
جازااليدذ)(((«
ظايال ظأتكىزىص سالغان ؤة هةققعدة جازا توختذتذلمعغان خاتا ظعشالر
ظىحىن ظذ ظايالنعث ظئرع ظذ ظايال ظىحىن ظةدةصلةش يىزعسعدعن بئرعلعدعغان
جازانع ظعجرا قعلعدذ .ظةضةر ظايال ظةردعن ظأزعنعث نةصعقعسعنع ياكع ظئلعص
بئرعشكة تئضعشلعك بولغان كعيعم ـ كعحةكنع ظئلعص بئرعشنع تةلةص قعلغان
ؤة بذنعثدا حعث تذرعؤالغان بولسا ،بذ هالدا ظةرنعث ظذنعثغا مةزكذر جازانع
بئرعش هةققع يوق .حىنكع ،بذالرنع تةلةص قعلعش ظايالغا بئرعلضةن هةقتذر.
ظةرنعث ناماز ظوقذمايدعغان ظايالعنع ظذرذش هةققع بار .حىنكع ،ظةر
ظايالعنع ناماز ظوقذشقا بذيرذشقا بذيرذلغاندذر ؤة بذنعثدعن هئساب سورذلعدذ.
حىنكع ،اهلل تاظاال مذنداق دئدع(» :ظع مذهةممةد!) ظاظعلةثدعكعلةرنع (ؤة
ظىممعتعثنع) نامازغا بذيرذغعن ،ظأزةثمذ ظذنع ظادا قعلعشقا حعداملعق
بولغعن ،سةندعن بعز رعزعق تةلةص قعلمايمعز .ساثا بعز رعزعق بئرعمعز ،ياخشع
ظاقعؤةت صةقةت تةقؤادارالرغا خاستذر(((« ظايةتتعكع <ظاظعلةثدعكعلةرنع>
دئضةن سأزدعن ظأيدة ظةر بعلةن ياشايدعغان بارلعق ظادةملةر كأزدة تذتذلعدذ.
ظةر يةنة ضةرحة ناماز صةرز بولمعسعمذ ناماز ظوقذشقا ظادةتلةندىرىش ظىحىن
كعحعك بالعسعنعث ناماز ظوقذشعغا هةيدةكحع بولذشقا بذيرذلغاندذر .حىنكع،
صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم مذنداق دئدع» :بالعلعرعثالر يةتتة ياشقا كعرضةندة
ظذالرنع نامازغا بذيرذثالر ،ظون ياشقا كعرضةندة ناماز ظوقذمعسا ظذالرنع
ظذرذثالر ؤة ياتعدعغان جايعنع ظايرعم قعلعثالر«(((.
كعحعك بالعغا ظةدةصلةش يىزعسعدعن بئرعلعدعغان جازانع بئرعشنعث
بايانع

بالعنعث كعحعك بولغانلعقع ظذنعثغا ظةدةصلةش يىزعسعدعن بئرعلعدعغان
جازانع ظعجرا قعلعشقا توسالغذ بواللمايدذ .شذثا كعحعك بالعالرغعمذ ظةدةصلةش
((( سىرة نعسا  34ـ ظايةتنعث بعر قعسمع.
((( سىرة تاها  132ـ ظايةت.
((( بذ هةدعسنع ظةبذداؤذد رعؤايةت قعلدع.
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يىزعسعدعن بئرعلعدعغان جازا ظعجرا قعلعنعدذ.
س :كعحعك باال بعر ظاز ظةقلعضة كةلضةن ؤاقتعدا ،ظذنعثغا ظةدةصلةش
يىزعسعدعن بئرعلعدعغان جازانع ظعجرا قعلعش ظىحىن ظذرذالمدذ ،ياكع خذددع
نامازنع ظوقذمعغانلعقع ظىحىن ظذرذلغعنعدةك ظون ياشقا كعرضةن ؤاقتعدا
ظذرذالمدذ؟
ظةضةر كعحعك باال ظالعم بعر كعشعنع تعللعسا ،ظذنعثغا ظةدةصلةش
يىزعسعدعن بئرعلعدعغان جازا ظعجرا قعلعنعدذ .مانا بذ ظةضةر كعحعك باال
بةندعلةرنعث هةق ـ هوقذقعغا ظاالقعدار بعرةر جعنايةت ظأتكىزىص قالسا،
ظذنعثغا ظةدةصلةش يىزعسعدعن بئرعلعدعغان جازانعث ظعجرا قعلعنعدعغانلعقعنع
كأرسعتعص بئرعدذ .ظةمما كعحعك باال زعنا قعلغانغا ياكع ظوغرعلعق قعلغانغا،
ياكع هاراق ظعحكةنضة ظوخشاش اهلل تاظاالنعث هةق ـ هوقذقعغا ظاالقعدار
بعرةر جعنايةت ظأتكىزىص قالسا ،ظذنعثغا كعحعك بولغانلعقع ظىحىن جازا
بئرعلمةيدذ.
كعحعك باال ،ظةضةر ناماز ظوقذمعسا ،ياكع روزا تذتمعسا ،بالعنعث دادعسع
ظذنع ظذرعدذ .بذ هالدا ظانعنعثمذ ظذرذش هوقذقع بولعدذ .شذنعثدةك يةنة
كعحعك بالعغا قاراشقا ؤةسعيةت قعلعنغان ظادةمنعثمذ ظذ بالعنع ظذرذش
هوقذقع بولعدذ .كعحعك بالعدعن باالغةتكة يةتمعضةن باال مةقسةت قعلعنعدذ.
ظةمما باالغةتكة يةتكةن حوث بالعنعث ظةهؤالع خذددع يات ظادةمنعث ظةهؤالعغا
ظوخشاش بعر تةرةص قعلعنعدذ.
بعر دادعنعث ،بالعسعنعث قذرظان ،ظةدةص ـ ظةخالق ؤة بعلعملةرنع ظأضعنعشكة
ظذنع مةجبذرالش هةققع بار .حىنكع ،بذالرنع بالعغا ظأضعتعش ظاتا ـ ظانعغا
صةرزدذر .شذنعثدةك يةنة بعر ظادةمنعث (ظأضةنسذن ؤة قعلسذن ،دةص) ظأز
بالعسعنع ظذرغان ظعشالردا دادعسع يوق يئتعم بالعنع (ظذ ظعشالرنع ظأضةنسذن
ؤة قعلسذن ،دةص) ظذرذش هوقذقع بار.
ظةضةر بعر باال ظاتا ـ ظانعسعنعث بعرةر يامان ظعش قعلعص سالغانلعقعنع
كأرىص قالسا ،ظذ باال ظذالرنع بعر قئتعم (ظذ يامان ظعشنع تاشالشقا) بذيرذيدذ.
ظةضةر ظذالر ظذنعث سأزعنع قوبذل قعلسا ،بذ ناهايعتع ياخشع ظعش بولعدذ.
ظةضةر قوبذل قعلمعسا ،ظذ باال ظذ ظعككعسعضة تةكرار بذ هةقتة سأز ظاحمايدذ.
ظةمما ظذ ظعككعسعضة دذظا قعلعدذ ؤة ضذناهلعرعنعث مةغصعرةت بولذشعنع
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تعلةيدذ .حىنكع ،ظذ بالعنع غةمضة سالغان ظذنعث ظاتا ـ ظانعسعنعث ظةهؤالعنع
ياخشعالشقا اهلل تاظاال يئتةرلعكتذر.
بعر ظادةم بعر كعشعنع ظأزعنعث هأر بالعسعنع ظذرذشقا بذيرذسا ،ظذ
كعشعنعث ظذ بالعنع ظذرذشع توغرا ظةمةس .ظةمما ظذ ظادةم بالعسعنعث ظذستازعغا
بالعسعنع ظذرذشقا رذخسةت قعلسا ،بالعنعث ظذستازع ظذ بالعنع ظذرااليدذ.
حىنكع ،ظذستاز ظذ بالعنع بالعنعث دادعسعنعث ظأزعضة بةرضةن هوقذقعغا
تايعنعص تذرذص ظذرعدذ .ظذستازنعث بالعنع ظذرذشع باال ظىحىن صايدعلعقتذر.
بذ ،ظةضةر ظذستاز بالعنع قاتتعق ظذرمعغان بولسا ،ظةهؤال شذنداق بولعدذ.
ظةدةصلةش ظىحىن ظذرذشنعث ؤة قاتتعق ظذرذؤاتقان ؤاقعتتا تألةم
تألةيدعغانلعقنعث بايانع

هاكعم بعر كعشعضة جازا ،ياكع ظةدةصلةش يىزعسعدعن بئرعلعدعغان
جازا بئرعش ظىحىن ظذنع ظذرغان ،ظاندعن ظذ كعشع ظألىص كةتكةن بولسا،
ظذ كعشعنعث قئنع هةنةفعي مةزهةصعدعكعلةرنعث ،ظعمام مالعكنعث ؤة ظعمام
ظةهمةدنعث كأز قارعشعدا سىرىشتة قعلعنمايدذ .يةنع هاكعمنعث ظذنعث ظىحىن
بعر نةرسة تألةص بئرعشع الزعم ظةمةس .ظةمما ظعمام شافعظعي (اهلل تاظاال
ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!)« :ظذنعث قئنع سىرىشتة قعلعنعدذ» دةيدذ .ظذ
ظادةمنعث قئنع سىرىشتة قعلعنمايدذ ،دئضىحعلةرنعث دةلعل ـ صاكعتع بولسا
تأؤةندعكعدعن ظعبارةتتذر :حىنكع ،هاكعم جعنايةت ظأتكىزضةن ظادةمضة جازانع،
ياكع ظةدةصلةش يىزعسعدعن بئرعلعدعغان جازانع ظعجرا قعلعشقا بذيرذلغان
ظادةمدذر .هاكعم ظأزع بذيرذلغان ظعشنع قعلعص بعر جعنايةتحعضة جازا،
ياكع ظةدةصلةش يىزعسعدعن بئرعلعدعغان جازا بةرسة ،جعنايةتحعنعث ساق ـ
ساالمةت قئلعشع شةرت ظةمةس .لئكعن ،ظذرذلغان كعشع ظايال بولذص ظذنعثغا
جازا بةرضةن ظادةم ظذنعث ظئرع بولسا ،بذ هالدا ظذ ظايالنعث ساق ـ ساالمةت
قئلعشع شةرت .بعز يذقعرعدا ظةرنعث ظايالعنع ظذنعثغا ظةدةصلةش يىزعسعدعن
بئرعلعدعغان جازانع بئرعش ظىحىن ظذرسا بولعدعغان بعر نةححة ظعشالرنع
بايان قعلعص ظأتتذق .ظةر مةزكذر ظعشالرنعث بعرعدة ظايالعنع ظذرغان بولسا،
ظايالنعث ساق ـ ساالمةت قئلعشع شةرتتذر( .شذثا بعر ظةر ظةضةر ظايالعغا
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ظةدةصلةش يىزعسعدعن بئرعلعدعغان جازانع بئرعمةن ،دةص ظذنع ظألتىرىص
قويغان بولسا ،ظذ ظةرضة ظايالنعث دعيعتعنع بئرعش الزعم) .مانا بذنعثدعن
ظةسلعدة ظةرضة ظايالنع ظذرذشنعث ؤاجعص بولمايدعغانلعقعنع كأرىؤاالاليمعز.
اهلل تاظاال ظايالنع ظذرغان ؤاقعتتا ،ظذنع قاتتعق ظذرماسلعق هةققعدة مذنداق
دئدع» :سعلةر سةركةشلعك قعلعشلعرعدعن قورقعدعغان ظايالالرغا نةسعهةت
قعلعثالر( ،بذ ظىنىم بةرمعسة) بعر تأشةكتة بعللة ياتماثالر( ،بذمذ ظىنىم
بةرمعسة) ظذالرنع ظةدةصلةش مةقسعتعدة ظاستعراق ظذرذثالر «(((.بذ هةقتة
صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم ؤعدالعشعش هةججعدة سأزلعضةن خذتبعسعدة مذنداق
دئضةن« :سعلةر ظايالالر توغرعسعدا اهلل تاظاالدعن قورقذثالر ،سعلةر ظذالرنع اهلل
نعث ظامانعتع ظورنعدا ظةمرعثالرغا ظالدعثالر ؤة ظذالرنع (اهلل نعث ظايالالرنع
ظئلعشنع دذرذس قعلعص بةرضةن) سأزع بعلةن ظأزةثالرغا هاالل قعلدعثالر.
سعلةرنعث ظذالرنعث ظىستعدعكع هةققعثالر ،ظذالر تأشةكلعرعثالرغا سعلةر يامان
كأرعدعغان كعشعلةرنع يوالتماسلعقتذر( .يةنع ظذالر سعلةرنعث ظأيلعرعثالرغا
سعلةر يامان كأرعدعغان يامان كعشع مةيلع ظايال بولسذن ،ياكع ظةر بولسذن
باشلعمعسذن) ،ظةضةر ظذالر شذ ظعشنع قعلعص سالسا ،سعلةر ظذالرنع قاتتعق
ظذرماي بوشراق ظذرذثالر (((». . .يةنع سعلةر ظايالالرنع هةتتا ظذالرنعث بعرةر
ظةزالعرعنع سذندذرؤةتكعدةك ؤة ظذالرنعث جعسمعدا ظعز قالدذرذص قويغعدةك
دةرعجعدة قاتتعق ظذرماي بوشراق ظذرذثالر.
هةممعمعزضة مةلذم بولغعنعدةك صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم ظايال كعشعنع
هئحبعر ؤاقعت ظذرغان ظةمةس ؤة ساهابعلعرعنعمذ ظايالالرنع ظذرماسلعققا
رعغبةتلةندىرىص مذنداق دةيتتع« :بعرةرسعثالر ظايالعنع خذددع قذلعنع
ظذرغاندةك ظذرمعسذن .ظذ كعشع شذ كئحعسعال ظايالع بعلةن بعر تأشةكتة
(((
بولذص قئلعشع مذمكعن».
ظةضةر بعر ظايال ظئرعنعث ظأزعنع قاتتعق ظذرذص بعرةر ظذستعغعنعنع
سذندذرؤةتكةنلعكعنع ياكع تعرعسعنع تعلعؤةتكةنلعكعنع ،ياكع تئنعنع
كأكةرتعؤةتكةنلعكعنع دةؤا قعلغان ؤة ظةرنعث ظذنع شذنداق ظذرغانلعقع
ظعسصاتالنغان بولسا ،ظةرضة ظةدةصلةش يىزعسعدعن بئرعلعدعغان جازا بئرعلعدذ.
((( سىرة نعسا  34ـ ظايةتنعث بعر قعسمع.
((( ظعمام مذسلعم رعؤايعتع.
((( ظعمام بذخارع رعؤايعتع.
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ظالعمالر يةنة مذنداق دئدع« :ظةضةر بعر ظةر ظايالعنع ،ظذنع ظذرذش ظىحىن
ظورذنلذق بعرةر سةؤةب يوق تذرذص ظذرغان بولسا ،ظةر ظايالنع قاتتعق ظذرمعغان
بولسعمذ يةنة ظذنعثغا ظةدةصلةش يىزعسعدعن بئرعلعدعغان جازا بئرعلعدذ.
ظةضةر ظذستاز كعحعك بالعنع قاتتعق ظذرغان بولسا ،ظذستازغا ظةدةصلةش
يىزعسعدعن بئرعلعدعغان جازا بئرعلعدذ .ظةضةر ظذ كعحعك باال (ظذستازعنعث
ظذنع ظذرغانلعق سةؤةبع بعلةن) ظألىص قالغان بولسا ،ظذستاز ظذنعث دعيعتعنع
تألةيدذ .بعز ظالدعمعزدا اهلل تاظاال خالعسا بعلعم ظأضعتعش ظىحىن ظةمةس
ظةدةصلةش يىزعسعدعن ظذرذش ظىحىن تألةم تألةيدعغانلعق توغرعسعدعكع
مةزمذننع بايان قعلعص ظأتىمعز .ظةمما بعر بالعنع ظذرذش مةيلع ظذنعثغا
بعلعم ظأضعتعش ظىحىن بولسذن ،مةيلع ظةدةصلةش يىزعسعدعن بولسذن ،نورمال
هالةتتعن ظعشعص كةتسة ،بذ ظذرذشنعث تألعمعنع تألةش الزعم.
(ظوحذق سأز بعلةن ظةمةس) كعناية قعلعص تأهمةت حاصلعغان ظادةمضة
ظةدةصلةش يىزعسعدعن بئرعلعدعغان جازا بئرعلعدذ((( .مةسعلةن :بعر ظادةم بعر
كعشعضة« :مةن زعناخذر ظةمةس» دئضةن بولسا ،ظذ ظادةم بذ سأزع بعلةن
ظذ كعشعضة كعناية سأز بعلةن تأهمةت حاصلعغان هئسابلعنعدذ .بذ سأزنعث
مةنعسع( :مةن زعناخذر ظةمةس) ظةكسعحة سةن زعناخورسةن ،دئضةنلعك بولعدذ.
بذ سأز بعلةن تأهمةت حاصلعغان ظادةمضة ظةدةصلةش يىزعسعدعن بئرعلعدعغان
جازا ظعجرا قعلعنعدذ .ظةمما تأهمةتنعث جازاسع ظعجرا قعلعنمايدذ.
نادان دوختذرغا ظةدةصلةش يىزعسعدعن بئرعلعدعغان جازا بئرعشنعث
بايانع

دوختذرلذقتعن خةؤعرع يوق ظادةمنعث كئسةل داؤالعشع ضذناهتذر .ظةضةر
دوختذرلذقتعن خةؤعرع يوق كعشعنعث داؤالعغان كئسةل ظادعمع ظألىص كةتكةن
بولسا ،ظذ كعشعضة ظادةم ظألتىرضةننعث ضذناهع بولعدذ.
ظةلخعتابعي (اهلل تاظاال ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!) مذنداق دةيدذ« :مةن
ظالعمالر ظارعسعدا بعر ظادةمنع داؤالعغان دوختذر ،ظةضةر ظذ ظادةمضة دىشمةنلعك
قعلغان ؤة شذنعث بعلةن ظذ ظادةم ظألىص قالغان بولسا ،ظذ دوختذرغا ظذ ظادةمنعث
((( ظةمما تأهمةت ظذحذق سأز بعلةن بولسا ،تأهمةت حاصلعغان ظادةمضة تأهمةتنعث جازاسع ظعجرا قعلعنعدذ .ت.
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دعيعتعنع بئرعش الزعملعقعدا هئحبعر ظعختعالصنعث بارلعقعنع كأرمعدعم.
مةيلع سأز بعلةن بولسذن((( ،مةيلع ظةمةلعيةت بعلةن بولسذن(((( ،قانداق
داؤاالشنع بعلمةي تذرذص ظادةم داؤالعغان دوختذر ظذنعثغا دىشمنلعك قعلغان
هئسابلعنعدذ .يةنع قانداق داؤاالشنع بعلمةي تذرذص بعر ظادةمنع داؤالعغان
كعشعنعث ظذنع داؤالعغانلعق سةؤةبع بعلةن ظذ ظادةم ظألىص قالغان بولسا ،ظذ
كعشعضة ظذ ظادةمنعث دعيعتعنع تألةص بئرعش الزعم .ظةمما ظذ كعشعدعن قعساس
ظئلعنمايدذ .حىنكع ،ظذ كعشع كئسةل ظادةمنع ،ظذ ظادةمنعث رذخسعتعسعز
داؤالعيالمايدذ( .يةنع ظذ كعشع ظذ ظادةمنع ،ظذ ظادةمنعث رذخسعتع بعلةن
داؤالعغانلعقع ظىحىن ظذ كعشعدعن قعساس ظئلعنمايدذ .ظذ كعشعضة صةقةت ظذ
ظادةمنعث دعيعتعنع تألةص بئرعش الزعم).
ظةلخعتابعي< :قانداق داؤاالشنع بعلمةي تذرذص بعر ظادةمنع داؤالعغان
كعشعنعث ظذنع داؤالعغانلعق سةؤةبع بعلةن ظذ ظادةم ظألىص قالغان بولسا>
دئضةن سأزعدعن ،ظذ كعشع كئسةل ظذ ظادةمنع ،ظذنعثدعن (داؤاالش ظىحىن)
قان ظالغانغا ياكع داغلعغانغا ياكع ظوصعراسسعية قعلغانغا ظوخشاش ظأز
قولع بعلةن داؤالعغانلعقنع كأزدة تذتعدذ .شذنعثغا ظاساسةن بعر كعشعنعث
سأزع ظارقعلعق داؤاالنغان((( ؤة شذ سةؤةب بعلةن ظألىص كةتكةن ظادةم ،ظذ
كعشعنعث ظذنع داؤالعغانلعق سةؤةبع بعلةن ظألىص كةتتع ،دةص قارالمايدذ .بذ،
ظذ ظادةم ظذ كعشعنعث سأزعضة ظالدعنعص كئتعص ظأزعنع ظأزع داؤالعغانلعقنعث
سةؤةبع بعلةن ظألىص كةتتع ،دةص قارعلعدذ .ظذ كعشعنعث هأكمع خذددع بعر
ظعنساننع ظالداص ظذنعثغا« :يولدا (ظادةمضة ظئتعلعدعغان) شعر ياكع تأضة
ياكع ظعت ،ياكع كعشعلةرنع ظألتىرعدعغان بذالثحعالرنعث بارلعقعنع بعلعص
تذرذص بذ يول بةك خاتعرجةم» دئضةن ظادةمنعث هأكمعضة ظوخشاش .ظذ
ظعنسان بذ ظادةمنعث (بذ يول خاتعرجةم دئضةن) سىزعضة ظعشعنعص شذ يول
بعلةن ماثغان ،ظاندعن ظذ ظعنسان ظألتىرىلضةن ؤة ظذنعث مال ـ مىلكع بذالص
تاالنغان بولسا ،ظذنعثغا (بذ يول خاتعرجةم) دةص ظذنع ظالدعغان ظادةمدعن
قعساس ظئلعنمايدذ .ظذ ظادةمضة ظذ ظعنساننعث جئنع ؤة مال ـ مىلكع ظىحىن
هئحبعر نةرسة تألةص بئرعش الزعم ظةمةس .حىنكع ،ظذ ظادةم ظذ ظعنسانغا
((( يةنع سعز بذ كئسعلعثعز ظىحىن مذنداق ـ مذنداق ظعشالرنع قعلعث ،دئضةنضة ظوخشاش .ت.
((( مةسعلةن :بعر يعرعنع داغلعغانغا ،ياكع ظوصعراتسعية قعلغانغا ظوخشاش.
((( يةنع مةسعلةن :سعز بذ كئسعلعثعز ظىحىن مذنداق ـ مذنداق ظعشالرنع قعلعث ،دئضةنضة ظوخشاش .ت.
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كةلضةن زعيانغا بعر ؤاسعتعدذر .ظذ ظادةم ظذ زعياننع ظأزع قول تعقعص
قعلمعدع ،ياكع ظذ ظعنساننع شذ يول بعلةن مئثعشقا مةجبذرلعمعدع .لئكعن
ظذ ظادةم (ظذنع ظالدعغانلعقع ظىحىن) ضذناهكار بولعدذ .ضذناهكار هةر بعر
ظادةمنعث (قارشع تةرةصكة كةلضةن زعيان ظىحىن) بعر نةرسة تألةص بئرعشع
الزعم ظةمةس.
بعز يذقعرعدا هاكعمنعث ،ياكع قازعنعث كعشعلةرضة هئلة ظأضعتعدعغان
ظةخالقسعز مذفتعغا ؤة ظادةم داؤاالشتعن خةؤعرع يوق دوختذرغا ؤة تعبعبقا
حةكلعمة قويذشعنعث الزعم ظعكةنلعكعنع بايان قعلعص ظأتتذق .دعنغا ؤة تةنضة
زعيان كةلتىرعدعغان بذ خعلدعكع كعشعلةرضة حةكلعمة قويذش خذسذسعي
كعشعلةرضة ؤة ظومذمغا كئلعدعغان زعياننعث ظالدعنع ظئلعشتذر .بذنداق قعلعش
ياخشعلعققا بذيرذش ؤة يامانلعقتعن توسذشنعث ظعحعضة كعرعدذ .ظةمرع ظعبنع
شذظةيب حوث دادعسعدعن صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث« :دوختذرلذقتعن
خةؤعرع يوق ظادةم (كئسةل) داؤالعغان (ؤة شذنعث بعلةن ظذ كئسةلضة بعرةر
زعيان كةلضةن بولسا) ،ظذ دوختذر ظذنع تألةيدذ» دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلغان.
بذ هةدعسنع ظةبذداؤذد رعؤايةت قعلدع ؤة ظذ« :بعز بذ هةدعسنعث توغرعلعق
دةرعجعسعضة يةتكةن هةدعس ،ياكع ظذنداق هةدعس ظةمةسلعكعنع بعلمةيمعز»
دئدع .بذ هةدعسنعث مةزمذنعنعث توغرا ظعكةنلعكعنع ظةبذداؤذد ظعبنع ظأمةر
ظعبنع ظابدذلظةزعزدعن رعؤايةت قعلغان تأؤةندعكع هةدعس ظعصادعلةص بئرعدذ.
ظعبنع ظأمةر ظعبنع ظابدذلظةزعز مذنداق دةيدذ :بعر توص ظادةم دادامنعث
قئشعغا كئلعص صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم« :دوختذرلذقتعن خةؤعرع يوق ظادةم
كئسةل كعشعلةرنع داؤالعغان ،شذنعث بعلةن ظذ ظادةم كئسةل كعشعلةرضة زعيان
يةتكىزضةن بولسا ،ظذ ظادةم ظذالرغا يةتكىزضةن زعياننع تألةص بئرعدذ» دئضةن
ظعدع ،دئيعشتع .دادام ظابدذلظةزعز« :دوختذر ظادةمنعث كئسةل كعشعلةرضة
سالغان زعيعنعدعن ظذالرنع سأز ظارقعلعق داؤاالش بعلةن ظةمةس تذمذرعنع
كةسكةنضة ،يئرعثداص قالغان ظورذنالرنع كةسكةنضة ؤة داغلعغانغا ظوخشاش
ظذالرنع ظأز قولع بعلةن داؤاالص ظذالرغا سالغان زعيان كأزدة تذتذلعدذ» دئدع.
(((
يةنع بذ هالدا ظذ دوختذر ظذالرغا سالغان زعيعنع تألةص بئرعدذ.
((( «ظعظالظذسسىنةن» 18 ،ـ توم 231 ،ـ بةت.
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ظةدةصلةش يىزعسعدعن بئرعلعدعغان جازانعث ؤة تةؤبعنعث بايانع
ظةدةصلةش يىزعسعدعن بئرعلعدعغان جازا خذددع هةقعقعي جازاالرغا ظوخشاش
تةؤبة قعلعش ظارقعلعقمذ حىشىص كةتمةيدذ .شذثا (ظعسالم دألعتع بعلةن كئلعشعم
تىزىص ظعسالم دألعتعدة) ياشايدعغان كاصعر ،ظةدةصلةش يىزعسعدعن بئرعلعدعغان
جازانع الزعم قعلعدعغان بعرةر جعنايةت ظأتكىزضةندعن كئيعن مذسذلمان بولغان
بولسعمذ ظذنعثغا يةنة ظذ جازا بئرعلعدذ .بذ ،ظةضةر ظةدةصلةش يىزعسعدعن
بئرعلعدعغان جازا بةندعلةرنعث هةق ـ هوقذقعغا ظاالقعدار ظعشالر ظىستعدة
ظأتكىزىلضةن جعنايةتنعث جازاسع بولسا ،ظةهؤال شذنداق بولعدذ .ظةمما ظذ
جازا اهلل تاظاالنعث هةق ـ هوقذقعغا ظاالقعدار ظعشالر ظىستعدة ظأتكىزىلضةن
جعنايةتنعث جازاسع بولسا ،بذ هالدا ظذ جازا تةؤبة قعلعش ظارقعلعق حىشىص
كئتعدذ.
ظعمام شافعظعي (اهلل تاظاال ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!)« :ظةدةصلةش
يىزعسعدعن بئرعلعدعغان جازا ظعجرا قعلعنعدعغان ظادةم ،ظةضةر ساالصةتلعك
ؤة ظئسعل ظادةم بولسا ،ظذنعثغا بذ جازا ظعجرا قعلعنمايدذ» دةيدذ .هةنةفعي
مةزهةصعدعنمذ بعر قعسعم فعقهعشذناسالر ظعمام شافعظعينعث مةزكذر سأزعضة
قئتعلعص« :ظةضةر جعنايةت ظأتكىزدع ،دةص ظىستعدعن دةؤا قعلعنغان ظادةم
ظئسعل ؤة ساالصةتلعك ظادةم بولغان ؤة ظذنعث جعنايةت ظأتكىزىص سئلعشع تذنجع
قئتعم بولغان بولسا ،ظذ ظادةمنع تىرمعضة تاشلعماسلعق ؤة ظةدةصلةش يىزعسعدعن
بئرعلعدعغان جازانع ظعجرا قعلماسلعق ياخشعدذر» دئدع .بذ هةقتة هةسةن
(اهلل تاظاال ظذنعثدعن رازع بولسذن!) صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث مذنداق
دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ« :سعلةر هةقعقعي جازانع (الزعم قعلعدعغان
خاتالعقالردعن) باشقا خاتالعقالردا ظئسعل ظادةملةرنع جازالعماثالر».
ظعبنع هةجةر (اهلل تاظاال ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!) <ظةلفةتاؤا
ظةلفعقهعيةتع> دئضةن ظةسةردة مذنداق دئدع :بذ هةدعس بعر بألىك
ساهابعلةردعن خعلمذ ـ خعل شةكعل بعلةن رعؤايةت قعلعندع .ظذ شةكعللةرنعث
بعرع بولسا« :سعلةر ظئسعل ظادةملةرنعث هةقعقعي جازانع (الزعم قعلعدعغان
خاتالعقالردعن) باشقا خاتالعقلعرعنع كةحىرؤئتعثالر» دئضةن شةكعلدذر .ظعمام
شافعظعي (اهلل تاظاال ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!)« :ظئسعل ظادةملةردعن
بذرذن بعرةر قئتعممذ يامانلعق قعلعص باقمعغان ؤة (تاسادعصعي) بعر جعنايةت
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ظأتكىزىص سالغان ظادةملةر كأزدة تذتذلعدذ» دئدع .بذالر حوث ضذناه
ظةمةس كعحعك ضذناه ظأتكىزىص سالعدعغان ظادةملةردذر ،دئضةن قاراشمذ
بار .بذالردعن ضذناه ظأتكىزىص بولغعحة تةؤبة قعلعدعغان كعشعلةر كأزدة
تذتذلعدذ ،دئضةن قاراشتعكعلةرمذ باردذر .بذ قاراشالرنعث ظعحعدعن بعرعنحع
قاراش (يةنع ظعمام شافعظعينعث دئضةن سأزع) توغرا دةص قارعلعدذ .بذالرنع
شةيخ ظعبنع ظابعدعن (اهلل تاظاال ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!) بايان قعلدع ؤة
ظذنعثغا ظعالؤة قعلعص مذنداق دئدع« :هةنةفعي مةزهةصعدعكع ظعمامالرنعث
سأزلعرعدعنمذ (ظئسعل ظادةملةردعن) بذرذن بعرةر قئتعممذ يامانلعق قعلعص
باقمعغان ؤة (تاسادعصعي) بعر جعنايةت ظأتكىزىص سالغان ظادةملةرنعث كأزدة
تذتذلعدعغانلعقع حعقعص تذرعدذ (((.لئكعن ،اهلل تاظاالنعث» :تةقؤادار كعشعلةر
شةيتاننعث ؤةسؤةسعسعضة ظذحرعسا ،اهلل نع ظةسلةيدذ  -دة ،هةقعقةتنع
كأرىؤئلعص( ،شةيتاننعث ؤةسؤةسعسعدعن) خاالس تاصعدذ(((« دئضةن ظايعتع
ظذحعنحع قاراشتعكعلةرنعث سأزعنعث توغرا ظعكةنلعكعنع كىحلةندىرعدذ .يةنع
ظذ تةقؤادار كعشعلةر اهلل تاظاالنعث بذيرذقعنع ؤة حةكلعمعلعرعنع ظةسلةيدذ ـ
دة قعلعؤاتقان خاتالعقلعرعنع داؤامالشتذرماستعن تةؤبة قعلعشقا ظالدعرايدذ.
اهلل تاظاال بذ خعلدعكع كعشعلةرنع مةدهعيةلةص مذنداق دئدع» :تةقؤادارالر
يامان بعر ضذناه قعلعص قالسا ياكع ظأزلعرعضة زذلذم قعلسا اهلل نع ياد ظئتعدذ.
ضذناهلعرع ظىحىن مةغصعرةت تةلةص قعلعدذ ،ضذناهنع كةحىرعدعغان اهلل دعن
باشقا كعم بار؟ ظذالر قعلمعشلعرعنع بعلعص تذرذص داؤامالشتذرمايدذ(((«
مال ـ مىلىكنع ظئلعؤئلعش بعلةن جازاالشنعث هاراملعقعنعث بايانع
بذ كىنىمعزدة مال ـ مىلىكنع مذسادعر قعلعؤئلعش ،دةص ظاتعلعدذ.
<ظةددذررذلمذختار> دئضةن كعتابنعث ظاصتورع« :هةنةفعي مةزهةصعدة (بعر
ظادةمضة) ظذنعث مال ـ مىلكعنع ظئلعؤئلعش بعلةن جازا بئرعش توغرا ظةمةس.
بذنداق قعلعش توغرعدذر ،دئضةن قاراشمذ بار .يةنع جعنايةت ظأتكىزضةن ظادةم
تاكع قعلمعشعدعن قايتقانغا قةدةر ظذنعث مال ـ مىلكعنع قازع ساقاليدذ ؤة
((( «رةددذلمذهتار» 3 ،ـ توم 191 ،ـ بةت.
((( سىرة ظةظراف  201ـ ظايةت.
((( سىرة ظالع ظعمران  135ـ ظايةت.
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ظذ ظادةم تةؤبة قعلعص قعلمعشعدعن قايتقاندعن كئيعن مال ظذنعثغا تةكرار
قايتذرذص بئرعلعدذ .ظةضةر قازع ظذ ظادةمنعث تةؤبة قعلعص قعلمعشعدعن
قايتعشعدعن ظىمعدسعزلعنعص كةتسة ،ظذ مالنع ظأزع ياخشع ،دةص قارعغان
بعرةر يةرضة ظعشلعتعدذ< .ظةلمذجتةبا> دئضةن كعتابتا :بعر ظادةمضة ظذنعث
مال ـ مىلكعنع مذسادعر قعلعص جازا بئرعش ظعسالم دعنعنعث باشلعنعش دةؤرعدة
يولغا قويذلغان هأكذم بولذص كئيعن ظةمةلدعن قالدذرذلغان ظعدع ،دةص بايان
قعلعنغان» دئدع.
ظعبنع ظابعدعن <ظةددذررذلمذختار> دئضةن كعتابنعث ظاصتورعنعث مةزكذر
سأزعضة ظعالؤة قعلعص مذنداق دئدع« :ظاصتذر <هةنةفعي مةزهةصعدة (بعر
ظادةمضة) ظذنعث مال ـ مىلكعنع ظئلعؤئلعش بعلةن جازا بئرعش توغرا
ظةمةس> دئدع .كامال ظعبنع هذمامنعث <صةتهذلقةدعر> دئضةن ظةسعرعدة
ظعمام ظةبذيىسىفنعث :هاكعمنعث (بعر ظادةمنعث) مال ـ مىلكعنع ظئلعؤئلعش
ظارقعلعق ظذنعثغا ظةدةصلةش يىزعسعدعن بئرعلعدعغان جازانع ظعجرا قعلعشع
توغرعدذر ،دئضةنلعكع رعؤايةت قعلعندع .ظةمما ظةبذهةنعفة ،مذهةممةد ،مالعك،
شافعظعي ؤة ظةهمةد ظعبنع هةنبةل قاتارلعق ظعمامالر (اهلل تاظاال ظذالرغا
رةهمةت قعلسذن!) :بعر ظادةمضة ،ظذنعث مال ـ مىلكعنع ظئلعؤئلعش ظارقعلعق
ظةدةصلةش يىزعسعدعن بئرعلعدعغان جازانع ظعجرا قعلعش توغرا ظةمةس ،دةيدذ.
<ظةلمعظراج> دئضةن ظةسةردعمذ شذنداق بايان قعلعندع .بذ هةقتة توغرعسع
ظعمام ظةبذيىسىفتعن رعؤايةت قعلعنغان قاراش بولسا ،ظاجعز دةص قارالغان
رعؤايةتتذر< .ظةلشةرةنبعاللعية> دئضةن كعتابنعث ظاصتورع (اهلل تاظاال ظذنعثغا
رةهمةت قعلسذن!) :ظعمام ظةبذيىسىفنعث مةزكذر سأزع بعلةن صةتعؤا بئرعلمةيدذ.
حىنكع ،ظذنعث سأزع زالعم باشلعقنعث كعشعلةرنعث مال ـ مىلكعنع ظئلعؤئلعص
يئؤئلعشقا يول ظاحعدذ ،دئدع< .ظةلبةزازعية> دئضةن ظةسةرنعث ظاصتورع :ظعمام
ظةبذيىسىفنعث مةزكذر سأزعنعث مةنعسع :جعنايةت ظأتكىزضةن ظادةم تاكع
قعلمعشعدعن قايتقانغا قةدةر ظذنعث مال ـ مىلكعنع قازع ساقاليدذ ؤة ظذ ظادةم
تةؤبة قعلعص قعلمعشعدعن قايتقاندعن كئيعن مالنع ظذنعثغا تةكرار قايتذرذص
بئرعدذ .هاكعم ظذ مال ـ مىلىكلةرنع خذددع زالعم باشلعقالر ضذمان قعلغعنعدةك
ظأزع ياكع دألةتنعث خةزعنعسع ظىحىن ظئلعؤالمايدذ .حىنكع ،بعر مذسذلماننعث
بعر كعشعنعث مال ـ مىلكعنع (ظذنعث مال ـ مىلكعنع ظئلعؤئلعشنع) شةرعظةت
قوبذل قعلعدعغان بعر سةؤةب بولماستعن ظئلعؤئلعشع توغرا ظةمةس ،دةيدذ.
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<ظةلمذجتةبا> دئضةن ظةسةرنعث ظاصتورع :ظعمام ظةبذيىسىف (اهلل تاظاال
ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!) هاكعم بعر ظادةمنعث مال ـ مىلكعنع مذسادعر
قعلماقحع بولسا ،قانداق مذسادعر قعلعدعغانلعقعنع بايان قعلمعدع .شذثا
مةن (ظعمام ظةبذيىسىفنعث مةزكذر سأزعنعث مةنعسع مذنداق بولعدذ ،دةص
قارايمةن) :قازع ظذ ظادةمنعث مال ـ مىلكعنع تاكع ظذ تةؤبة قعلعص قعلمعشعدعن
قايتقانغا قةدةر ساقاليدذ .ظةضةر قازع ظذ ظادةمنعث تةؤبة قعلعص قعلمعشعدعن
قايتعشعدعن ظىمعدسعزلعنعص كةتسة ،ظذ مالنع ظأزع ياخشع ،دةص قارعغان
بعرةر يةرضة ظعشلعتعدذ ،دئدع< .شةرهذلظةسار> دئضةن كعتابتا :بعر ظادةمضة
ظذنعث مال ـ مىلكعنع مذسادعر قعلعص جازا بئرعش ظعسالم دعنعنعث باشلعنعش
دةؤرعدة يولغا قويذلغان هأكذم بولذص كئيعن ظةمةلدعن قالدذرذلغان ظعدع ،دةص
بايان قعلعندع .خذالسة :هةنةفعي مةزهةصعدة بعر ظادةمنعث مال ـ مىلكعنع
ظئلعؤئلعش ظارقعلعق ظذنعثغا ظةدةصلةش يىزعسعدعن بئرعلعدعغان جازانع
ظعجرا قعلعش توغرا ظةمةس .شذثا ظةمةلدارالرنعث مال ـ مىلىك ظعضعلعرعنعث
(((
مال ـ مىلكعنع مذسادعر قعلعؤئلعشع توغرا ظةمةس».

قعساسنعث بايانع
قعساس دئضةن سأزنعث ظذقذمع

<قعساس> دئضةن سأزنعث ظذقذمع مةنا جةهةتتعن :ظوخشاشلعق ؤة
باراؤةرلعك ،دئضةنلعك بولعدذ.
<قعساس> دئضةن سأزنعث ظذقذمع ظعستعاله جةهةتتعن :جعنايةتحعنع،
ظذ ظأتكىزضةن جعنايةتنعث ظوخشعشع بعلةن جازاالش ،دئضةنلعك بولعدذ.
جعنايةتحع دئضةن سأز مةنا جةهةتتعن :يامان بعرةر ظعشنع قعلغان
ظادةمضة قويذلغان ظعسعمدذر.
ظذ سأز ظعستعاله جةهةتتعن :مال ـ مىلىككة ياكع جانغا ظأتكىزىص
سئلعنغان بعر جعنايةتنعث ظعسمعدذر .يةنع <جعنايةت> دئضةن سأز ظادةمنع
ظألتىرؤةتكةنضة ظوخشاش جانغا ظأتكىزضةن ؤة بعرةر ظةزانع جاراهةتلةندىرضةنضة
((( «رةددذلمذهتار» 3 ،ـ توم 179 ،ـ بةت.
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ظوخشاش جاندعن باشقا يةرلةرضة ظأتكىزضةن جعنايةتلةرنع ظأز ظعحعضة ظالعدذ.
بعز بذ هةقتة اهلل تاظاال خالعسا ظالدعمعزدا توختذلذص ظأتعمعز.
قعساسنعث يولغا قويذلعشعنعث بايانع
قعساس قذرظان كةرعم ،سىننةت ؤة ظالعمالرنعث بعرلعكع ظارقعلعق يولغا
قويذلدع .اهلل تاظاال قعساسنع يولغا قويذص مذنداق دةيدذ» :ظع مأمعنلةر!
ظألتىرىلضةنلةر ظىحىن قعساس ظئلعش سعلةرضة صةرز قعلعندع ،هأر ظادةم
ظىحىن هأر ظادةمدعن ،قذل ظىحىن قذلدعن ،ظايال ظىحىن ظايالدعن قعساس
ظئلعنعدذ .قاتعل ظىحىن (دعنعي) قئرعندعشع تةرعصعدعن بعر نةرسة كةحىرىم
قعلعنسا (يةنع ظألتىرىلضىحعنعث ظعضعسع قاتعلدعن دعيةت ظئلعشقا رازع بولذص
قعساس ظئلعشتعن ؤاز كةحسة ،ظذ ،جعنايةتحعدعن دعيةتنع) حعرايلعقحة تةلةص
قعلعشع الزعم( ،جعنايةتحعمذ دعيةتنع) ياخشعلعقحة (يةنع كئحعكتىرمةستعن،
كئمةيتعؤةتمةستعن تولذق) بئرعشع الزعم .بذ (هأكىم) صةرؤةردعضارعثالر تةرعصعدعن
(سعلةرضة بئرعلضةن) يئنعكلعتعشتذر ؤة رةهمةتتذر .شذنعثدعن كئيعن (يةنع
دعيةتنع قوبذل قعلغاندعن كئيعن) ،حئكعدعن ظئشعص كةتكةن (يةنع قاتعلنع
ظألتىرضةن) ظادةم قاتتعق ظازابقا دذحار بولعدذ .ظع ظةقعل ظعضعلعرع! سعلةرضة
قعساستا هاياتلعق بار (يةنع كعشع بعراؤنع ظألتىرضةن تةقدعردة ظأزعنعثمذ
ظألتىرىلعدعغانلعقعنع بعلسة ،ظذ ،ظادةم ظألتىرىشتعن يانعدذ ،شذنعث بعلةن،
ظذنعث ظأزعمذ ،ظذ ظألتىرمةكحع بولغان ظادةممذ ظألىشتعن ساقلعنعص قالعدذ).
(ناهةق قان تأكىشتعن) ساقلعنعشعثالر ظىحىن (قعساس يولغا قويذلدع)(((«
اهلل تاظاال ظادةم ظألتىرضةن كعشعلةرضة قعساس جازاسعنع ظعجرا قعلعشتعن
جةمظعيةتكة خاتعرجةملعكنعث ؤة ظامانلعقنعث ظومذملعشعدعغانلعقعنع
كةلتىرىص حعقعدعغان ياخشع ظةسةرلةرنعث قالعدعغانلعقعنع بايان قعلعص مذنداق
دئدع» :ظع ظةقعل ظعضعلعرع! سعلةرضة قعساستا هاياتلعق بار(((«يةنع ظادةم
ظألتىرؤةتكةن كعشعلةرضة قعساس جازاسعنع ظعجرا قعلعش سعلةرضة ،قعساس
جازاسعنع ظعجرا قعلمايدعغان جةمظعيةتلةردة كأرىلعدعغان قورقذنح ،ظةندعشة،
صارا كةندعحعلعك ؤة ظألىم بعلةن تةهدعد قعلعنعشتعن خالعي ؤة خاتعرجةم بعر
((( سىرة بةقةر  178ــــ  179ـ ظايةتلةر.
((( سىرة بةقةرنعث  179ـ ظايةتنعث بعر قعسمع.
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هايات ظئلعص كئلعدذ.
اهلل تاظاالنعث مةزكذر سأزع صاساهةت ؤة باالغةتتة ظةث يذقعرع صةللعضة
حعققان سأزدذر .اهلل تاظاالنعث بذ سأزعنعث صاساهةت ؤة باالغةتتة ظةث يذقعرع
صةللعضة حعققانلعقع بولسا ،اهلل تاظاالنعث بعر ظعشنع ظذنعثغا زعت كئلعدعغان
بعر ظعش بعلةن ظعصادعلعضةنلعكعدعدذر .اهلل تاظاال قعساستعن ظعبارةت بذ هأكىمدة
كاتتا بعر هاياتنعث بارلعقعنع بعلدىرىش ظىحىن مةزكذر ظايعتعدة <قعساستا>
دئضةن مةنانع ظعصادعلةص بئرعدعغان سأزنع <القصاص> دةص ظةلعص الم بعلةن
<هاياتلعق> دئضةن مةنانع ظعصادعلةص بئرعدعغان سأزنع <حياة> دةص ظةلعص
المسعز كةلتىردع .حىنكع ،بعراؤنع ظألتىرمةكحع بولغان ظادةم ظأزعنعثمذ
ظألتىرىلعدعغانلعقعنع بعلسة ،ظذنع ظألتىرؤئتعشتعن ؤازكئحعدذ .شذنعث بعلةن
قعساس جازاسع ظعككع ظادةمنعث هايات قئلعشقا سةؤةب بولغان بولعدذ .يةنة
كئلعص (ظعسالم كئلعشتعن بذرذنقع دةؤرعدة) ظةرةبلةر ظألتىرىلضةن بعر ظادةم
ظىحىن قاتعلدعن باشقا يةنة نذرغذنلعغان كعشعلةرنع ظألتىرؤعتةتتع .ظةضةر بعر
ظادةمنع ظألتىرؤةتكةن كعشعدعن قعساس ظئلعنسا ،قالغان ظادةملةر ظألتىرىلمةي
ساق قالعدذ .شذنعث بعلةن قعساس ظذالرنعث هايات قئلعشعغا سةؤةب بولغان
(((
بولعدذ.
اهلل تاظاال قعساس هةققعدة يةنة مذنداق دئدع» :ظذالر (يةنع ظعسراظعل
ظةؤالدع) غا تةؤراتتا شذنداق بةلضعلعدذقكع ،جانغا جان (يةنع ناهةق ظادةم
ظألتىرضةن ظألتىرىلعدذ) ،كأزضة كأز (يةنع كعشعنعث كأزعنع ناهةق قذيذؤةتكةن
ظادةمنعث كأزع قذيذؤئتعلعدذ) ،بذرذنغا بذرذن (يةنع كعشعنعث بذرنعنع ناهةق
كةسكةننعث بذرنع كئسعلعدذ) ،قذالققا قذالق (يةنع كعشعنعث قذلعقعنع ناهةق
كةسكةننعث قذلعقع كئسعلعدذ) ،حعشقا حعش (يةنع كعشعنعث حعشعنع ناهةق
تأككةننعث حعشع تأكىلعدذ) ؤة (كعشعنع) قانداق يارعدار قعلغان بولسا شذنداق
يارعدار قعلعنعش بعلةن قعساس ظئلعنعدذ ،كعمكع (جعنايةتحعنع) ظةصذ قعلسا
(يةنع ظذنعثدعن قعساس ظالمعسا) بذ ظذنعث (ضذناهع) غا كةففارةت بولعدذ،
اهلل نازعل قعلغان ظايةتلةر بويعحة هأكىم قعلمايدعغان كعشعلةر زالعمالردذر(((«
مانا بذ ظايةت جانغا ؤة بذنعثدعن باشقا ظةزاالرغا تاجاؤذز قعلغان ظادةملةردعن
قعساس ظئلعشنعث يولغا قويذلغانلعقعنع بايان قعلعدذ.
((( <تةصسعر بةيداؤعي> 1 ،ـ توم 253 ،ـ بةت.
((( سىرة ماظعدة  45ـ ظايةت.
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شذنعثدةك يةنة قعساس هأكىمع صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث سىننعتع
بعلةنمذ يولغا قويذلدع .بذ هةقتة ظعبنع مةسظذد (اهلل تاظاال ظذنعثدعن رازع
بولسذن!) صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ:
«اهلل تاظاالدعن باشقا بعر ظعالهنعث يوقلعقعغا ؤة مئنعث اهلل تاظاالنعث صةيغةمبعرع
ظعكةنلعكعمضة ضذؤاهلعق ظئيتقانالردعن تأؤةندعكع ظىح تىرلىك كعشعدعن باشقا
بعر مذسذلماننعث قئنعنع تأكىش هاالل بولمايدذ( .قئنعنع تأكىش هاالل
قعلعنغان) ظذ ظىح تىرلىك كعشع ،ناهةق ظادةم ظألتىرضةن كعشع ،تذرمذشقا
حعقعص بولذص زعنا قعلغان كعشع ؤة ظعسالم دعنعنع تاشالص مذسذلمانالرنعث
(((
سئصعدعن حعقعص كةتكةن كعشعدذر».
صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم قعساس جازاسعنع ظةمةلعيةتتعمذ ظعجرا قعلغان
ظعدع .بذ هةقتة ظةنةس (اهلل تاظاال ظذنعثدعن رازع بولسذن!) مذنداق دةيدذ:
مةدعنعدة زعبذ ـ زعننةت بعلةن زعننةتلةنضةن بعر قعزحاق تئرعشعغا حعققان ظعدع،
بعر يةهذدع ظذ قعزحاققا تاش ظاتتع .ظذ قعزحاق صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث
ظالدعغا هاياتعنعث ظاخعرقع باسقذحعغا حىشىص قالغان هالةتتة ظئلعص كئلعندع.
صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم ظذنعثغا« :سئنع صاالنحع ظألتىردعمذ؟» دئدع .ظذ
قعزحاق :ياق ،دةص بئشعنع حايقعدع .صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم(« :باشقا
بعر ظادةمنعث ظعسمعنع ظاتاص تذرذص) سعزنع صاالنحع ظألتىردعمذ؟» دئدع.
ظذ قعزحاق :ياق ،دةص بئشعنع حايقعدع .صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم ظىحعنحع
قئتعمدا(« :ظذ يةهذدعنعث ظعسمعنع ظاتاص تذرذص) سعزنع صاالنحع ظألتىردعمذ؟
» دئدع .ظذ قعزحاق :هةظة ،دةص بئشعنع لعثشعتتع .صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم
ظذنع حاقعرتتع( .ظذ يةهذدع ضذناهعنع ظئتعراص قعلغاندعن كئيعن) صةيغةمبةر
(((
ظةلةيهعسساالم ظذنع بئشعنع ظعككع تاشنعث ظارعلعقعدا قعستاص ظألتىردع.
ظادةم ظألتىرؤئتعشنعث هارام قعلعنغانلعقعنعث بايانع
اهلل تاظاال ظادةم ظألتىرؤئتعشنع قاتتعق هارام قعلدع .ظادةم ظألتىرؤئتعشنعث
هاراملعقع (مةجبذرلعنعص قالغان ؤاقعتتا) كاصعرلعققا ظئلعص بارعدعغان سأزنع
سأزلةشتعنمذ ظئغعردذر .يةنع بعز يذقعرعدا كاصعرلعققا ظئلعص بارعدعغان سأزنع
((( ظعمام بذخارع رعؤايعتع.
((( ظعمام بذخارع رعؤايعتع.
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قعلعشقا قاتتعق مةجبذرالنغان ظادةمنعث ظذ سأزنع ،دعلع ظعمان بعلةن ظارام
تاصقان هالعتعدة تذرذص تعلع بعلةن سأزلعسة بولعدذ ،دةص بايان قعلعص ظأتتذق.
يةنع كاصعرلعققا ظئلعص بارعدعغان سأزنع قعلعشقا قاتتعق مةجبذرالنغان
ظادةمنعث ظذ سأزنع ،دعلع ظعمان بعلةن ظارام تاصقان هالعتعدة تذرذص تعلع بعلةن
سأزلعشعضة رذخسةت بار .ظةمما بعرةر ظادةمنع ظألتىرؤئتعشكة مةجبذرالنغان
كعشعضة ظذ ظادةمنع ظألتىرؤئتعشكة رذخسةت بئرعلمةيدذ .حىنكع ،بعر
ظادةمنعث ظأزعنع قوتذلدذرذش ظىحىن باشقعسعنع ظألتىرؤئتعشع ،ياكع ظأزعنع
ظأزع ظألتىرؤئلعشع هاالل ظةمةس .بذ هةقتة اهلل تاظاال مذنداق دئدع» :سعلةر
ظأزةثالرنع (يةنع بعر-بعرعثالرنع) ظألتىرمةثالر ،اهلل هةقعقةتةن سعلةرضة
ناهايعتع مئهرعباندذر .كعمكع حةكتعن ظئشعص ؤة زذلذم قعلعص ظذنع (يةنع
اهلل حةكلعضةن ظعشالرنع) قعلعدعكةن ،ظذنع دوزاخقا كعرضىزعمعز ،بذ اهلل غا
ظاساندذر(((«
اهلل تاظاالنعث» :سعلةر ظأزةثالرنع (يةنع بعر  -بعرعثالرنع) ظألتىرمةثالر«
دئضةن ظايعتعنعث مةنعسع مذنداق دئضةنلعك بولعدذ :بعرعثالر ـ بعرعثالرنع
ظألتىرمعسذن .حىنكع ،ظعنسانالرنعث هاياتعنعث هأرمعتع ظعسالم دعنعدعدذر.
بعر ظادةمنع قةستةن ظألتىرؤةتكةن كعشع ظأزعنعث ظألىشعضة سةؤةبحع بولغان
هئسابلعنعدذ .حىنكع ،ظذنعثدعن ظادةم ظألتىرؤةتكةنلعكع ظىحىن قعساس
ظئلعنعدذ .ظايةتنعث مةنعسع ياكع مذنداق دئضةن بولعدذ :سعلةر ظأزةثالرنع
ظألتىرؤةتمةثالر .حىنكع ،سعلةرنعث جعنعثالر خذددع بعر جانغا ظوخشاشتذر.
شذثا بعر ظادةمنع ظألتىرؤةتكةن كعشع خذددع صىتىن ظادةملةرنع ظألتىرضةندةك
بولعدذ .اهلل تاظاال بذ هةقتة مذنداق دئدع» :شذ (يةنع قابعلنعث هابعلنع ناهةق
ظألتىرضةنلعكع) سةؤةبتعن (تةؤراتتا) ظعسراظعل ظةؤالدعغا هأكىم قعلدذقكع
كعمكع ناهةق ظادةم ظألتىرمعضةن ياكع يةر يىزعدة بذزغذنحعلعق قعلمعغان
بعر ظادةمنع ظألتىرسة ،ظذ صىتىن ظعنسانالرنع ظألتىرضةندةك بولعدذ ،كعمكع
بعر ظادةمنع تعرعلدىرسة (يةنع قذتقذزسا ياكع هايات قئلعشعغا سةؤةبحع
بولسا) ،ظذ صىتىن ظعنسانالرنع تعرعلدىرضةندةك بولعدذ ،صةيغةمبةرلعرعمعز بةنع
ظعسراظعلغا راستال (شانلعق) مأجعزعلةرنع ظئلعص كةلدع ،شذنعثدعن كئيعن
ظذالرنعث (بةنع ظعسراظعل ظةؤالدعنعث) تولعسع (كذفرعدا ،ظادةم ظألتىرىشتة)
((( سىرة نعسا  29ـ ظايةتنعث بعر قعسمع ؤة  30ـ ظايةت.
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زئمعندا هةددعدعن ظاشقذحعالردعن بولدع(((«
مةزكذر ظايةتنعث مةنعسع ياكع بعرعثالر ظأزعنع (زةهةر ظعحعؤالغانغا
ياكع ظئسعؤالغانغا) ظوخشاش ظعشالر بعلةن ظألتىرؤالمعسذن ،دئضةنلعك
بولعدذ .حىنكع ،ظعسالم دعنع بعر ظادةمضة باشقا كعشعنع ظألتىرىشنع هارام
قعلغعنعضة ظوخشاش ظأزعنع ظألتىرؤئتعشنعمذ هارام قعلدع .بذ هةقتة صةيغةمبةر
ظةلةيهعسساالم مذنداق دئدع« :كعمكع ظأزعنع تعغ بعلةن ظألتىرؤالغان بولسا،
ظذ قعيامةت كىنع دوزاخنعث ظوتعدا مةثضى قولعدعكع تعغنع ظأزعنعث قورسعقعغا
تعققعنعنع تةكرارلعغان هالةتتة بولعدذ .كعمكع زةهةر ظعحعص ظألىؤالغان بولسا،
ظذ قعيامةت كىنع دوزاخنعث ظوتعدا مةثضى قولعدعكع زةهةرنع ظعحكعنعنع
تةكرارلعغان هالةتتة بولعدذ .كعمكع تاغدعن ظأزعنع تاشالص ظألعؤالغان بولسا،
ظذ قعيامةت كىنع دوزاخنعث ظوتعدا مةثضى ظأزعنع تاغدعن تاشلعغعنعنع
(((
تةكرارلعغان هالةتتة بولعدذ».
بذ هةقتة صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم يةنة مذنداق دئدع« :كعمكع يالغاندعن
(ظأزعنع) ظعسالم دعنعدعن باشقا دعندعمةن ،دةص قةسةم ظعحكةن بولسا ،ظذ
دئضعنعدةك بولذص كئتعدذ .كعمكع ظأزعنع بعر نةرسة بعلةن ظألتىرعؤالسا ،ظذ
قعيامةت كىنع شذ نةرسة بعلةن ظازابلعنعدذ .بعر ظادةمضة قولعدا يوق نةرسعنع
(((
نةزعر قعلعش الزعم ظةمةس».
ظذرذش ؤة جعهاد مةيدانعدعن باشقا يةرلةردة ظأزعنع ظألىمنعث سةؤةبلعرعضة
توغرا قعلعش ظارقعلعق ظألىص كئتعشمذ ظأزعنع ظألتىرؤئلعش هئسابلعنعدذ .بذ
هةقتة ظعمام ظةهمةد ؤة ظةبذداؤذد ظةمرع ظعبنع ظاسنعث مذنداق دئضةنلعكعنع
رعؤايةت قعلعدذ :مةن <ساالسعل> دةص ظاتعلعدعغان بعر ظذرذشتا قاتتعق
سوغذق بعر كئحعسع ظئهتعالم بولذص قالدعم .بذ حاغدا يذيذنسام توثالص ظألىص
كئتعشعمدعن قورقتذم ،شذنعث بعلةن تةيةممذم قعلعص هةمراهلعرعمغا بامدات
نامعزعنع ظعمام بولذص ظوقذص بةردعم .هةمراهلعرعم كئيعن بذ ظعشنع صةيغةمبةر
ظةلةيهعسساالمغا دةص بئرعصتذ .صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم ماثا« :ظع ظةمرع!
سةن هةمراهلعرعثغا جذنذب تذرذص ظعمام بولذص ناماز ظوقذص بةردعثمذ؟»
دئدع .مةن صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمغا مئنعث ظذ كئحعدة يذيذنماسلعقعمنعث
((( سىرة ماظعدة  32ـ ظايةت.
((( ظعمام مذسلعم رعؤايعتع.
((( ظعمام مذسلعم رعؤايعتع.
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سةؤةبعنع سأزلةص بئرعص كئيعن« :مةن اهلل تاظاالنعث» :سعلةر ظأزةثالرنع
(يةنع بعر -بعرعثالرنع) ظألتىرمةثالر ،اهلل هةقعقةتةن سعلةرضة ناهايعتع
مئهرعباندذر« دئضةن ظايعتعنع ظاثلعغان ظعدعم» دئدعم .شذنعث بعلةن
صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم كىلىص كئتعص هعحنئمة دئمعدع.
بذ يةردة شذنع بايان قعلعص ظأتىشكة توغرا كئلعدذكع ،ظأزعنع ظألتىرؤالغان
ظادةمنعث نامعزع حىشىرىلمةيدذ .بذ هةقتة جابعر ظعبنع سةمذرة مذنداق دةيدذ:
«صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث ظالدعغا ظأزعنع تعغ بعلةن ظألتىرؤالغان بعر
كعشعنعث (جعنازعسع) كةلتىرىلضةن ظعدع .صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم ظذنعث
(((
نامعزعنع حىشىرمعدع».
يةنع بعر جاننع ظألتىرؤئتعش ضذناهع ظئغعر ؤة خةتعرع حوث ظعشتذر.
بذ هةقتة مذظاؤعية (اهلل تاظاال ظذنعثدعن رازع بولسذن!) صةيغةمبةر
ظةلةيهعسساالمنعث مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ« :اهلل تاظاال كاصعر
هالةتتة ظألضةن ظادةمنعث ياكع بعر مأمعننع قةستةن ظألتىرؤةتكةن ظادةمنعث
ضذناهعدعن باشقا ضذناهالرنع كةحىرىشع مذمكعن )((((».بذ هةدعسنعث
مةنعسعنع تأؤةندعكع ظايةتنعث تاشقعرع مةنعسعمذ كىحلةندىرعدذ .اهلل تاظاال
مذنداق دئدع» :كعمكع بعر مأمعننع قةستةن ظألتىرعدعكةن ،ظذنعث جازاسع
جةهةننةم بولعدذ ،ظذ جةهةننةمدة مةثضى قالعدذ ،اهلل نعث غةزعصعضة ؤة لةنعتعضة
(((
دذحار بولعدذ .اهلل ظذنعثغا (ظاخعرةتتة) قاتتعق ظازاب تةيياراليدذ«
ظادةم ظألتىرضةنلعك جعنايعتعدعن تةؤبة قعلعشنعث بايانع
مةزكذر ظايةت ؤة هةدعسلةر قةستةن ظادةم ظألتىرضةن كعشعنعث مةثضى
دوزاختا قالعدعغانلعقعنع ؤة ظذنعث تةؤبعسعنعث قوبذل قعلعنمايدعغانلعقعنع
كأرسعتعص بئرعدذ .بذ هةم ظعبنع ظابباس (اهلل تاظاال ظذنعثدعن رازع بولسذن!)
نعث كأز قارعشعدذر.
بعر قعسعم ظالعمالر (قةستةن ظادةم ظألتىرضةن كعشع مةثضى دوزاختا
((( ظعمام مذسلعم رعؤايعتع.
((( بذ هةدعسنع نةساظع ؤة هاكعم رعؤايةت قعلدع .هاكعم بذ توغرذلذق دةرعجعسعضة يةتكةن هةدعستذر ،دئدع.
((( سىرة نعسا  93ـ ظايةت.
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قالمايدذ ؤة ظذنعث ضذناهع كةحىرىلعدذ ،دئدع ؤة مةزكذر ظايةتكة) مذنداق
جاؤابنع بةردع« :ظذ ظايةتنعث بعر مأمعننع قةستةن ظألتىرضةن كعشعضة ظذ
دةرعجعدة ظازاب بولعدعغانلعقعنع بايان قعلعص كئلعشع بعر جاننع ناهةق
ظألتىرؤئتعشتعن قاتتعق شةكعلدة حةكلةص كةلضةنلعكع ظىحىندذر .بعر جاننع
ناهةق ظألتىرؤئتعشنع صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالممذ قاتتعق حةكلةص مذنداق
دئضةن« :مأمعن ظادةم ناهةق قان تأكىص قويمعسعال ،دعنعنعث كةث كذشادلعقعدا
(((
بولعدذ»
قةستةن ظادةم ظألتىرضةن كعشعنعث ضذناهعنعث كةحىرىلعدعغانلعقع
بولسا ،اهلل تاظاالنعث» :اهلل هةقعقةتةن اهلل غا شئرعك كةلتىرىش ضذناهعنع
مةغصعرةت قعلمايدذ ،خالعغان ظادةمنعث ظذنعثدعن باشقا ضذناهعنع مةغصعرةت
قعلعدذ .كعمكع اهلل غا شئرك كةلتىرعدعكةن ،حوث ضذناه قعلغان بولعدذ(((«
دئضةن ظايعتعدعن ظئلعنعدذ .قةستةن ظادةم ظألتىرضةن كعشعنعث ضذناهعنعث
كةحىرىلعدعغانلعقعنعث يةنة بعر دةلعلع بولسا ،مأمعنلةرنعث ظعحعدعن حعققان
ضذناهكارالرنعث مةثضى دوزاختا قالمايدعغانلعقعنع بايان قعلعص كةلضةن
هةدعسلةردذر .يةنة كئلعص اهلل تاظاالنعث ضذناهكارالرنع ظازاباليدعغانلعقعنع
تةهدعد بعلةن بايان قعلغان سأزعنع ظعشقا ظاشذرماسلعقعمذ مذمكعن .ظةمما
اهلل تاظاالنعث قعلغان ؤةدعسعضة ؤاصا قعلماسلعقع مذمكعن ظةمةس .ياخشع
بةندعلةرمذ دذظالعرعدا اهلل تاظاالغا :ظع قعلغان ؤةدعسعضة ؤاصا قعلعدعغان،
قعلغان تةهدعدعنع ظةصذ قعلعدعغان زات! دةص خعتاب قعلعدذ( .بذ دةلعل ـ
صاكعتلةرنعث هةممعسع قةستةن ظادةم ظألتىرضةن كعشعنعث مةثضى دوزاختا
قالمايدعغانلعقعنع كأرسعتعص بئرعدذ)».
باشقا بعر قعسعم ظالعمالر اهلل تاظاالنعث» :كعمكع بعر مأمعننع قةستةن
ظألتىرعدعكةن ،ظذنعث جازاسع جةهةننةم بولعدذ «. . .دئضةن ظايعتعنعث
مةنعسعنع ظادةم ظألتىرؤئتعشنع هاالل ،دةص قاراص تذرذص ظادةم ظألتىرؤةتكةن
كعشعضة قاراتتع .يةنع ظذالر« :بذ خعلدعكع كعشع مةثضى دوزاختا قالعدذ»
دئدع .ظذالر ظأزلعرعنعث بذ قاراشلعرعغا بذ ظايةتنعث حىشىشعضة سةؤةب
بولغان ؤةقةلعكنع دةلعل ـ صاكعت قعلعص كةلتىردع .بذ هةقتة ظعبنع ظةبذهاتةم
ظعبنع جذبةيرعنعث مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ« :ظذ ظايةت مةقعس
((( ظعمام بذخارع رعؤايعتع.
((( سىرة نعسا  48ـ ظايةت.
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ظعبنع دذبابة ظةلكعنانعي هةققعدة حىشكةن .مةقعس ؤة ظذنعث قئرعندعشع
هعشام مذسذلمان بولذص مةدعنعضة كةلضةن ظعدع .مةقعس بعر كىنع نةججار
جةمةتعدعن بولغان ظةنسارلعقالرنعث ظعحعدة (يةنع شذالرنعث مةهةللعسعدة)
قئرعندعشع هعشامنعث ظألتىرىلضةن جةسعدعنع كأردع .ظةنسارالر« :بعز
بذنع كعمنعث ظألتىرضةنلعكعنع بعلمةيمعز .ظةمما بعز ساثا بذنعث دعيعتعنع
تألةص بئرةيلع» دةص مةقعسكة هعشامنعث دعيعتع ظىحىن  100تأضة بةردع.
مةقعس يولدا كئلعؤئتعص ،صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم ظذنعث بعلةن بعللة نةججار
جةمةتعضة ظةؤةتكةن فةهرع جةمةتعدعن بولغان بعر ظادةمنع ظألتىرؤئتعص
ظعسالم دعنعدعن يئنعؤالدع ؤة دعيةت ظىحىن بئرعلضةن تأضعنعث بعرعضة
معنعص قالغانلعرعنع ظالدعغا سئلعص مةككعضة قئحعص كةتتع .مةقعس بولسا
صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم مةككعنع صةتهع قعلغان كىنع ،كةبعنعث يذصذقلعرعغا
ظئسعلعؤالغان هالةتتة تئصعلسعمذ قئنعنع تأكىشكة رذخسةت قعلعنغان ؤة
ظألتىرىلضةن كعشعدذر.
كأص ساندعكع ظالعمالر قةستةن ظادةم ظألتىرضةن كعشعنعث ظعشع اهلل تاظاالنعث
خاهعشعغا تاصشذرذلعدذ .اهلل تاظاال خالعسا ظازاباليدذ .خالعسا كةحىرعدذ ،دةص
سأزلعرعنعث دةلعلع ظىحىن تأؤةندعكع هةدعسلةرنع كةلتىردع:
ظذبادة ظعبنع سامعت (اهلل تاظاال ظذنعثدعن رازع بولسذن!) مذنداق
دةيدذ :بعز صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث يئنعدا ظولتذراتتذق .ظذ« :سعلةر
ماثا اهلل غا هئحنةرسعنع شئرعك كةلتىرمةسلعككة ظوغرعلعق قعلماسلعققا،
زعنا قعلماسلعققا ،بالعلعرعثالرنع ظألتىرمةسلعككة بةيظةت قعلثالر» دئدع
ؤة ظايالالردعن ؤةدة ظالغانلعقع هةققعدعكع »مأمعن ظايالالر ساثا كعلعص«
دئضةن ظايةتنع ظوقذص بةردع ،ظاندعن «سعلةردعن كئمكع بذ شةرتلةرضة ؤاصا
قعلسا ظذنعث ظةجرعنع اهلل بعرعدذ .كعمكع بذ ظعشالردعن بعرةرسعضة خعالصلعق
قعلسا ،ظذ بذنعث ظىحىن جازاغا تارتعلعدذ ،بذ جازا ظذنعث جعنايعتعضة كاففارةت
بولعدذ .كعمكع بذ ظعشتعن بعرةرسعضة خعالصلعق قعلغان ،ظاندعن اهلل ظذنعث
بذ جعنايعتعنع يوشذرغان بولسا ،ظذنعث هئسابع اهلل غادذر .ظةضةر اهلل خالعسا
(((
ظذنع كةحىرعدذ ،خالعسا ظذنع ظازاباليدذ» دئدع.
ظةبذسةظعد ظةلخذدرعي (اهلل تاظاال ظذنعثدعن رازع بولسذن!) صةيغةمبةر
((( بذ هةدعسنع ظعمام بذخارع ؤة ظعمام مذسلعم رعؤايةت قعلدع.
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ظةلةيهعسساالمنعث مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ« :ظعسراظعل
ظةؤالدعنعث ظعحعدة ظعلضعرع  99ظادةمنع ظألتىرضةن بعر ظادةم بار ظعدع .ظذ
زئمعندعكع ظةث ظالعم كعشعنع سوراصتذ .شذنعث بعلةن كعشعلةر ظذنع بعر
راهعبنعث يئنعغا باشالص قويذصتذ .ظذ راهعبتعن :مةن  99ظادةمنع ظألتىردىم،
ظةمدع مئنعث تةؤبة قعلعشعمغا يول بارمذ؟ دةص سورعسا ،ظذ راهعب :ياق،
دةصتذ .ظاندعن ظذ ظادةم ظذنعمذ ظألتىرىص ظألتىرضةن ظادةمنعث سانعنع يىزضة
يةتكىزىص ،ظاندعن زئمعن ظةهلعدعن ظالعمراق بعر كعشعنع سوراصتذ .كعشعلةر
ظذنع بعر ظالعم كعشعنعث يئنعغا باشالص قويذصتذ .ظذ :مةن  100ظادةمنع
ظألتىردىم مئنعث تةؤبة قعلعشعمغا يول بارمذ؟ دةصتذ .ظالعم :هةظة ،بار .سةن
بعلةن تةؤبعنعث ظارعسعنع كعم توسذص قاالاليدذ .سةن صاالنع شةهةرضة بارغعن.
ظذ شةهةردة هةقعقةتةن كعشعلةر اهلل غعال ظعبادةت قعلعدذ ،سةنمذ شذ كعشعلةر
بعلةن ظعبادةت قعلغعن ،يذرتعثغا هةرضعزمذ قايتعص كةلمعضعن .بذ يةر يامان
جايدذر ،دةصتذ .ظذ كعشع شذ شةهةرضة قاراص مئثعصتذ .يئرعم يولغا كةلضةندة
ظذ كعشعنعث ظةجعلع توشذصتذ ،ظذ كعشع مةيدعسع بعلةن ظذ شةهةر تةرعصعضة
ظأمىلعدع .ظذ ظادةمنعث جئنعنع ظئلعش ظىستعدة رةهمةت صةرعشتعلعرع بعلةن
ظازاب صةرعشتعلعرع تالعشعص قاصتذ( .رةهمةت صةرعشتعلعرع :ظذ تةؤبة قعلغان،
صىتىن نعيعتع بعلةن اهلل غا يىزلةنضةن هالدا كةلدع ،دةصتذ .ظازاب صةرعشتعلعرع:
ظذ صةقةت ياخشع ظةمةللةرنع قعلعص باقمعغان ،دةصتذ) .شذنعث بعلةن اهلل
تاظاال (ظذ ظادةم ماثغان شةهةرضة) سةن يئقعنالشقعن( ،ظذ ظادةم حعقعص
كةتكةن شةهةرضة) سةن يعراقالشقعن ،دةص بذيرذق قعلعص ،صةرعشتعلةرضة:
ظعككع شةهةرنعث ظارعسعنع ظألحةثلةر( ،ظذ قايسع شةهةرضة يئقعن بولسا
شذنعثغا هئساب بولسذن) دةصتذ .شذنعث بعلةن (ظذالر ظألحةص) ظذ كعشعنعث
قاراص ماثغان شةهةرضة بعر غئرعح يئقعن ظعكةنلعكعنع بعلعصتذ .شذنعث بعلةن
(((
(ظذنعث جئنعنع رةهمةت صةرعشتعسع ظئلعصتذ) ؤة ضذناهع كةحىرىلعصتذ»
مانا بذ هةدعس بارلعق حوث ضذناهالردعن هةتتا ظادةم ظألتىرؤةتكةنلعك
ضذناهعدعن تةؤبة قعلسا بولعدعغانلعقعنع كأرسعتعص بئرعدذ .بذ هةدعستعن يةنة
ظةضةر اهلل تاظاال ،ظادةم ظألتىرؤئتعص تةؤبة قعلغان كعشعنعث تةؤبعسعنع قوبذل
قعلسا ،ظذ كعشع ظألتىرؤةتكةن ظادةمنع ظأزعنعث رازع قعلعدعغانلعق مةناسعمذ
حعقعرعلعدذ .قازع ظعياز (اهلل تاظاال ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!)« :تةؤبة قعلعش
((( ظعمام بذخارع ؤة ظعمام مذسلعم رعؤايعتع.
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خذددع باشقا ضذناهالردعن (صاكعزلعنعش ظىحىن) صايدعلعق بولغعنعدةك ظادةم
(((
ظألتىرؤئتعش ضذناهعدعنمذ (صاكعزلعنعش ظىحىن) صايدعلعقتذر» دئدع.
بذ يةردة شذنع بايان قعلعص ظأتىشكة توغرا كئلعدذكع ،فعقهعشذناسالر:
«ظادةم ظألتىرضةن كعشعنعث قعلغان تةؤبعسع ،هةتتا ظذ ظأزعنع قعساس ظئلعشقا
تاصشذرمعغعحة توغرا بولمايدذ» دةيدذ .بذ هةقتة <ظةددذررذلمذختار> دئضةن
ظةسةرنعث ظاصتورع« :ظادةم ظألتىرضةن كعشعنعث قعلغان تةؤبعسع هةتتا ظذ
ظأزعنع قعساس ظئلعش ظىحىن تاصشذرمعغعحة توغرا بولمايدذ» دئدع .بذ
سأزضة ظعبنع ظابعدعن ظعالؤة قعلعص« :ظادةم ظألتىرضةن كعشعنعث (ضذناهعنعث
كةحىرىلعشع ظىحىن) تةؤبة قعلعشنعث ظأزعال يئتةرلعك ظةمةس» دئدع.
<تةبيعنذلمةهارعم> دئضةن ظةسةرنعث ظاصتورع مذنداق دئدع« :ظادةم
ظألتىرضةن كعشعنعث قعلغان تةؤبعسعنعث قوبذل بولذشع ظىحىن ظذنعث
ضذناهعنعث مةغصعرةت بولذشعنع تعلةش ؤة صذشايمان قعلعشال يئتةرلعك ظةمةس.
بذنعث بعلةن بعرلعكتة ظذ كعشعنعث ظألتىرىلضةن ظادةمنعث ظعضة ـ حاقعلعرعنع
رازع قعلعشع الزعم .ظةضةر ظذ كعشع ظذ ظادةمنع قةستةن ظألتىرؤةتكةن بولسا،
ظأزعنع ظذالرنعث قعساس ظئلعشعغا تاصشذرذشع الزعم .ظذالر خالعسا ظذنع
ظألتىرؤئتعدذ .خالعسا ظذنع كةحىرعدذ .ظةضةر ظذالر ظذنع كةحىرسة ،ظذنعثغا
(((
صةقةت تةؤبة قعلعشال يئتةرلعك بولعدذ».
ظادةم ظألتىرىشنعث تىرلعرع
ظادةم ظألتىرىشنعث تىرلعرع تأؤةندعكع دةرعجعلةردة بولعدذ:
 1ـ قعساس ظئلعشنع الزعم قعلعدعغان قةستةن ظادةم ظألتىرىش.
قةستةن ظادةم ظألتىرىشتعن ظألتىرىشنع نعيةت قعلعص تذرذص بعر
ظادةمنع ،ظادةتتة ظادةم ظألتىرىدعغان بعر سايمان بعلةن ظذرذش مةقسةت
قعلعنعدذ .بعر ظادةمنع ظألتىرضةن كعشعنعث نعيعتعنعث ظذنع ظألتىرؤئتعش
ياكع ظألتىرؤةتمةسلعك ظعكةنلعكع مةخصعي بعر ظعشتذر .شذثا ظذ كعشعنعث
نعيعتعنعث ظذنع ظألتىرؤئتعش ياكع ظألتىرؤةتمةسلعك ظعكةنلعكع دةلعل ـ
((( «فةتهذلبارع» 6 ،ـ توم 518 ،ـ بةت.
((( «رةددذلمذهتار» 5 ،ـ توم 352 ،ـ بةت.
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صاكعت ظارقعلعق بعلعنعدذ .دةلعل ـ صاكعت ظذ كعشعنعث ظعقرارعدذر ،ياكع
قولعدعكع سايماندذر.
ظةضةر بعر ظادةمنع ظألتىرضةن كعشع ظأزعنعث ظذنع قةستةن
ظألتىرؤةتكةنلعكعنع ظعقرار قعلغان بولسا ،ظذ ظادةمنع ظألتىرىش ظىحىن
ظعشلةتكةن ظذ كعشعنعث قولعدعكع سايمان قانداق بولسا بولسذن ظذ كعشعدعن
قعساس ظئلعش الزعم .بذنعثدا هئحبعر ظعمامنعث ظعختعالصع يوقتذر .ظةضةر
ظذ كعشع ظأزعنعث ظذنع قةستةن ظألتىرؤةتكةنلعكعنع ظعنكار قعلغان بولسا،
بذ هالدا ظةضةر ظذ ظادةمنع ظألتىرؤئتعش ظىحىن ظعشلةتكةن ظذنعث قولعدعكع
سايمان قورال ـ ياراق ،صعحاق ؤة ظوتقا ظوخشاش ظادةتتة ظادةم ظألتىرىش
ظىحىن قوللعنعدعغان سايمان بولسا ،بذ قةستةن ظادةم ظألتىرؤئتعش هئسابلعنعدذ
ؤة ظذ كعشعدعن قعساس ظئلعش الزعم بولعدذ .بذنعثدعمذ هئحبعر ظعمامنعث
(((
ظعختعالصع يوق.
ظةضةر بعر كعشع بعرعنع يعثنة تعقعص ،ياكع حعشلةص ظألتىرؤةتكةن
بولسا ،ظذ كعشع ظذنع قةستةن ظألتىرؤةتكةن هئسابلعنعدذ .شذثا ظذ كعشعدعن
قعساس ظئلعنعدذ.
قةستةت ظادةم ظألتىرضةن كعشعضة كاففارةت بئرعش الزعم ظةمةس.
ظذنعثدعن صةقةت قعساسال ظئلعنعدذ .حىنكع ،ظادةم ظألتىرىش حوث ضذناهالرنعث
قاتارعدعندذر .بذ هةقتة ظةنةس ظعبنع مالعك (اهلل تاظاال ظذنعثدعن رازع
بولسذن!) صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ:
«ظةث حوث ضذناه اهلل غا شئرعك كةلتىرىشتذر ،ظادةم ظألتىرىشتذر ،ظاتا ـ
(((
ظانعنع قاخشعتعشتذر ،يالغان سأزلةش ياكع يالغان ضذؤاهلعق بئرعشتذر».
قةستةن ظادةم ظألتىرضةن كعشعضة كاففارةت بئرعش الزعم بولمايدذ .حىنكع،
كاففارةتتة ظعبادةتنعث مةنعسع بار .حىنكع ،كاففارةت روزا تذتذش ؤة قذل
ظازات قعلعش ظارقعلعقمذ ظادا قعلعنعدذ .ظذنداق ظعكةن كاففارةت ،ظعبادةت
بعلةن جازانعث ظارعسعدعكع بعر نةرسعدذر .اهلل تاظاال كاففارةت بئرعشنعث
قةستةنلعك بعلةن ظةمةس سةؤةنلعك بعلةن ظادةم ظألتىرضةن كعشعضة الزعم
بولعدعغانلعقعنع بايان قعلعص مذنداق دئدع» :مأمعن ظادةمنعث مأمعن
ظادةمنع سةؤةنلعك بعلةن ظةمةس ،قةستةن ظألتىرىشع هئح دذرذس ظةمةس،
((( «ظعظالظذسسىنةن» 18 ،ـ توم 72 ،ـ بةت.
((( ظعمام بذخارع رعؤايعتع.
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كعمكع بعرةر مأمعننع سةؤةنلعك بعلةن ظألتىرىص قويعدعكةن ،ظذ بعر مأمعن
قذلنع ظازاد قعلعشع ؤة ظألتىرىلضىحعنعث ؤارعسلعرعغا دعيةت تألعشع كئرةك،
ظذالر (يةنع ظألتىرىلضىحعنعث ؤارعسلعرع) دعيةتنع كةحىرىم قعلسا( ،شذنعث
بعلةن قاتعل ظذنع) تألعمعسة هئح باك يوق ،ظةضةر ظألتىرىلضىحع مأمعن
سعلةرضة دىشمةن (كذففار) قةؤمعدعن بولسا ،بذ حاغدا ظألتىرىص قويغذحع
بعر نةصةر مأمعن قذلنع ظازاد قعلعشع الزعم (دعيةت كةلمةيدذ ،حىنكع
ظألتىرىلضىحعنعث ظعضعسع مذسذلمان بولمعغاحقا ظذنعثغا ؤارعس بولمايدذ)،
ظةضةر ظألتىرىلضىحع ظاراثالردا مذظاهعدة بولغان (كذففار) قةؤمعدعن بولسا،
ظذنعث ؤارعسلعرعغا دعيةت تألةش ؤة بعر نةصةر قذلنع ظازاد قعلعش كئرةك،
ظازاد قعلعدعغان قذل تاصالمعغان ظادةم (يةنع قذل ظازاد قعلعشقا قادعر
بواللمعغان ظادةم) (تةؤبعسعنع اهلل نعث قوبذل قعلعشع ظىحىن) ظىزىلدىرمةي
ظعككع ظاي روزا تذتذشع الزعم .اهلل هةممعنع بعلعص تذرغذحع ،هئكمةت بعلةن
ظعش قعلغذحعدذر(((« بذ ظايةت هأرلىكنعث هايات هئسابلعنعدعغانلعقعغا ؤة
قذللذقنعث ظألىم هئسابلعنعدعغانلعقعغا ظعشارةت قعلعدذ .شذثا هايات بولغان
بعر جان ظعضعسعنعث ظألىص كئتعشعضة سةؤةبحع بولغان ظادةمنعث ظألىككة
ظوخشاش بعر جاننع قوتذلدذرذشقا تعرعشعشع الزعم .يةنع قذل بعر جاننع
قوتذلدذرذشقا تعرعشعشع الزعم .قذل جاننع قوتذلدذرذش ظذنع ظازات قعلعش ؤة
ظذنع قذللذقتعن قوتذلدذرذش بعلةن بولعدذ.
 2ـ قةستةنضة ظوخشعشعص كةتكةن ظألتىرىش
قةستةنضة ظوخشعشعص كةتكةن ظألتىرىشتعن ،ظةضةر ظذرذش ظىحىن
ظعشلةتكةن نةرسة حوث تاشتةك ياكع حوث ياغاحتةك نةرسعلةر بولسعمذ
ظذرذشتعن ظذرذلغذحعنعث ظذستعغانلعرعنع صارحعلعؤةتمعغذدةك دةرعجعدة
ظذرذشنع مةقسةت قعلعش كأزدة تذتذلعدذ((( .بذ ظعمام ظةبذهةنعفة (اهلل
تةظاال ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!) نعث كأز قارعشعدذر .ظةمما ظةبذيىسىف،
مذهةممةد ،مالعك ،شافعظعي ؤة ظةهمةد ظعبنع هةنبةل قاتارلعق ظعمامالرنعث
كأز قارعشعحة :ظذ ظادةمنعث ظذستعغانلعرعنع صارحعلعؤةتمةسلعكنع نعيةت
قعلعص تذرذص ظذنع حوث تاش ياكع حوث ياغاح بعلةن ظذرذش قةستةنلعك بعلةن
((( سىرة نعسا  92ـ ظايةت.
((( يةنع بعر ظادةمنع بذ شةكعلدة ظذرذشنع نعيةت قعلعص تذرغان ؤة شذنعث بعلةن ظذ ظادةم ظألىص كةتكةن بولسا ،بذ ظعمام ظةبذهةنعفة
(اهلل تةظاال ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!) نعث كأز قارعشعدا قةستةنضة ظوخشعشعص كةتكةن ظألتىرىش هئسابلعنعدذ .ت.
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ظذرذشنعث قاتارعغا كعرعدذ( .يةنع ظةضةر ظذ ظادةم شذ تاياقنعث سةؤةبع بعلةن
ظألىص كةتكةن بولسا ،قاتعل ظذنع قةستةنلعك بعلةن ظألتىرضةن هئسابلعنعدذ).
حىنكع ،ظذ ظعمامالرنعث كأز قارعشعحة :قةستةن ظادةم ظألتىرىش ظألتىرىشنع
نعيةت قعلعص تذرذص ظذنع ظادةتتة ظادةم ظألتىرىدعغان بعرةر نةرسة بعلةن
ظذرذشتذر .قةستةنضة ظوخشعشعص كةتكةن ظألتىرىش بولسا ،ظذنع ظادةتتة
ظادةم ظألتىرمةيدعغان نةرسة بعلةن ظذرذشتعن ؤة شذنعث بعلةن ظذ ظادةمنعث
ظألىص قئلعشعدعن ظعبارةتتذر.
ظةضةر بعر كعشع بعر ظادةمنع ظازغعنا سذغا باسقان ؤة شذنعث بعلةن ظذ
ظادةم (ظذ سذدا تذنجذقذص) ظألىص قالغان بولسا ،بذ مةزكذر ظعمامالرنعث كأز
قارعشعدا قةستةنلعك بعلةن ظألتىرؤئتعش ياكع قةستةنضة ظوخشعشعص كةتكةن
ظألتىرؤئتعش هئسابالنمايدذ.
ظةضةر بعر كعشع بعر ظادةمنع قذدذققا تاشلعؤةتكةن ياكع تاغنعث ،ياكع
ساق حىشىشع ظىمعد قعلعنمايدعغان ظعضعز ظأضزعنعث ظىستعدعن تاشلعؤةتكةن
(ؤة شذنعث بعلةن ظذ ظادةم ظألضةن) بولسا ،بذ ظعمام ظةبذهةنعفة (اهلل تةظاال
ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!) نعث كأز قارعشعحة :قةستةنضة ظوخشعشعص كةتكةن
ظألتىرىش ؤة ظعمام ظةبذيىسىف بعلةن ظعمام مذهةممةدنعث كأز قارعشعحة:
قةستةن ظادةم ظألتىرؤئتعش هئسابلعنعدذ.
ظةضةر بعر كعشع بعر ظادةمنع باغالص شعرنعث ،ياكع يعرعتقذح بعر
هايؤاننعث ظالدعغا تاشالص بةرضةن ؤة ظذ هايؤان ظذنع ظألتىرؤةتكةن بولسا،
بذ هالدا ظذ كعشعدعن قعساس ظئلعنمايدذ ،ياكع ظذ كعشعضة ظذ ظادةمنعث
دعيعتعنع بئرعش الزعم بولمايدذ .ظذنعثغا ظةدةصلةش يىزعسعدعن بئرعلعدعغان
جازا بئرعلعدذ ؤة تاكع ظألضةنضة قةدةر تىرمعضة سوالص قويذلعدذ.
ظعمام ظةبذهةنعفة (اهلل تةظاال ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!) نعث كأز
قارعشعدا :ظادةم ظألتىرىشنعث قةستةنضة ظوخشعشعص كةتكةن ظألتىرىش
بولذشع ظىحىن ظادةمنع ظألتىرىش نعيعتع بعلةن ظةمةس ظةدةصلةش نعيعتع
بعلةن ظذرذش شةرتتذر .ظةضةر ظادةمنع ظذرذش ظىحىن ظعشلةتكةن سايمان
ظادةتتة ظادةم ظألتىرىش ظىحىن ظعشلعتعلعدعغان سايمان بولمعسعمذ ،لئكعن ظذ
ظادةمنع ظذنعث بعلةن تةكرار ـ تةكرار بعر نةححة قئتعم ظذرغان ،ظذ ظذرذشنعث
هةممعسعنع توصلعسا كأصىنحع ؤاقعتتا بعر ظادةم ظألىص كئتعدعغان دةرعجعدة
668

قىساسنىڭ بايانى

بولغان ؤة (شذنعث بعلةن ظذ ظادةم ظألىص كةتكةن) بولسا ،بذنعثدا مذنداق
ظعككع خعل قاراش بار:
 1ـ قةستةن ظألتىرضةنلعك .بذ ،ظعمام ظةبذيىسىف بعلةن ظعمام مذهةممةدنعث
كأز قارعشعدذر.
 2ـ قةستةنضة ظوخشعشعص كةتكةن ظألتىرىش .بذ ،ظعمام ظةبذهةنعفة (اهلل
(((
تةظاال ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!) نعث كأز قارعشعدذر.
بعر ظادةمنع قةستةنضة ظوخشعشعص كةتكةن ظألتىرىش بعلةن ظألتىرضةن
كعشع ضذناهكار بولعدذ .حىنكع ،ظذ كعشع ظذ ظادةمنع ظذرذشنع نعيةت قعلدع.
لئكعن ،ظذ كعشع ظذ ظادةمنع ظألتىرؤئتعشنع نعيةت قعلمعغانلعقع ظىحىن ظذ
كعشعضة ظادةم ظألتىرضةنلعكنعث ضذناهع بولمايدذ .بعر ظادةمنع قةستةنضة
ظوخشعشعص كةتكةن ظألتىرىش بعلةن ظألتىرىئتعش ،قاتعلنعث جةمةتعضة
ؤة ظارعلعرعدا بعر ـ بعرعضة ياردةم بئرعشعش مذناسعؤعتع بار ظادةمضة
كاففارةت بئرعشنع ؤة ظألضةن ظادةمنعث ظعضة ـ حاقعلعرع ظىحىن ظئغعر دعيةت
تألةشنع الزعم قعلعدذ .قةستةنضة ظوخشعشعص كةتكةن ظألتىرىشتة قاتعلدعن
قعساس ظئلعنمايدذ .حىنكع ،ظادةم ظألتىرؤئتعش ظىحىن قولالنغان سايمان
نةزةردة تذتذلسا ،ظذ ظألتىرىش سةؤةنلعك بعلةن ظادةم ظألتىرىشكة ظوخشاص
كئتعدذ .لئكعن ،بعر كعشع بعر نةححة قئتعم قةستةنضة ظوخشعشعص كةتكةن
ظألتىرىش بعلةن ظادةم ظألتىرؤةتكةن بولسا ،باشلعقنعث ظذنعثغا ظألىم جازاسع
بئرعشع الزعم .بذ (ظذنعثغا بئرعلضةن قعساس ظةمةس) سعياسع بعر جازا
هئسابلعنعدذ.
بعر كعشع بعر ظادةمنع ضىرجةك (يةنع تعشاث) بعلةن ظذرذص
ظألتىرؤةتكةن بولسا ،ظةضةر ظذ ظادةمضة ضىرجةكنعث بعسع ياكع كةينع تةككةن
بولسا ،ظذ كعشعدعن قعساس ظئلعنعدذ .ظةضةر ضىرجةك ظذنع يارعدار قعلغان
بولسعمذ ظذ كعشعدعن قعساس ظئلعنعدذ .بذ ،ظعمامالرنعث بعرلعككة كةلضةن
(((
قارعشعدذر.
بذ يةردة شذنع بايان قعلعص ظأتىشكة توغرا كئلعدذكع ،جاندعن باشقا
يةرلةرضة قعلعنغان قةستتة قةستةنضة ظوخشعشعص كةتكةن قةست يوقتذر.
((( «ظعظالظذسسىنةن» 18 ،ـ توم 73 ،ـ بةت.
((( <ظةددذررذلمذختار> 5 ،ـ توم 349 ،ـ بةت.

669

قىساسنىڭ بايانى

حىنكع ،ظةزاالرنع كئسعش بذ سايمان بعلةن ظةمةس ظذ سايمان بعلةن بولعدذ،
دةص ظايرعلمايدذ .شذثا ظةزاالرغا قعلعنغان قةستلةردة ،بذ قةست قةستةنلعك
بعلةن بولدع ،بذ قةست قةستةنضة ظوخشعشعص كئتعش بعلةن بولدع ،دةص
ظايرعلمايدذ .ظةمما ظادةم ظألتىرؤئتعشتة شذنداق دةص ظايرعلعدذ.
 3ـ ظادةمنع سةؤةنلعك بعلةن ظألتىرؤئتعش
ظادةمنع سةؤةنلعك بعلةن ظألتىرؤئتعش مذنداق ظعككع تىرلىك بولعدذ:
 1ـ نعيةتتة سةؤةنلعك بولذش 2 .ـ ظةمةلدة سةؤةنلعك بولذش.
نعيةتتة سةؤةنلعك بولذش دئضةنلعكتعن بعر كعشعنعث بعر ظادةمنع ظوؤ
هايؤعنع ياكع دىشمةن ،ياكع ظعسالمدعن يئنعؤالغان ظادةم ،دةص ضذمان قعلعص
تذرذص ظألتىرؤئتعشع كأزدة تذتعلعدذ.
ظةمةلدة سةؤةنلعك بولذش بولسا ،مةسعلةن :نعشانغا ياكع ظوؤ هايؤعنعغا
ظاتقان ظوق بئرعص ظادةمضة تئضعص ظذنع ظألتىرىص قويغعنعغا ،ياكع بعر
ظادةمنعث قولعنع نعشانالص ظاتقان ظوقنعث بئرعص باشقا بعرسعنعث بوينعغا
تةككعنعضة ظوخشاش .شذنعثدةك يةنة ظةضةر بعر ظادةمنعث قولعدعن ياغاح
ياكع خعش حىشىص كئتعص بعرعنع ظألتىرىص قويغان بولسا ،بذمذ ظةمةلدة
سةؤةنلعك بولذش هئسابلعنعدذ.
 4ـ ظادةمنع سةؤةنلعك بعلةن ظألتىرؤئتعشنعث ظورنعدا هئسابلعنعدعغان
ظألتىرؤئتعش
مةسعلةن :ظوخالؤاتقان بعر كعشع ظذ ياق ـ بذ ياققا ظأرىلىص بعر ظادةمنعث
ظىستعضة حىشكةن ؤة شذنعث بعلةن ظذ ظادةم ظألىص قالغان بولسا ،بذنعث
هأكمع شةرعظةتتة خذددع ظادةمنع سةؤةنلعك بعلةن ظألتىرؤئتعشنعث هأكمع
بعلةن ظوخشاش .لئكعن ،ظذنعث هأكمع هةقعقةتتة ظادةمنع سةؤةنلعك بعلةن
ظألتىرؤئتعشتعن تأؤةن بولعدذ .حىنكع ،ظوخالؤاتقان كعشعدة (بعر ظعشنع
قعلعش) نعيعتع يوق.
ظادةمنع سةؤةنلعك بعلةن ظألتىرؤئتعش ؤة ظذنعث ظورنعدا هئسابلعنعدعغان
ظألتىرؤئتعش قاتعلنعث جةمةتعضة كاففارةت بئرعشنع ،ظألضةن ظادةمنعث ظعضة ـ
حاقعلعرع ظىحىن ظئغعر دعيةت تألةشنع ؤة قاتعل ياخشع دعققةت قعلمعغانلعقع
ظىحىن ظذنعث ضذناهكار بولذشعنع الزعم قعلعدذ .لئكعن ،ظذنعثغا قةستةن
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ظادةم ظألتىرضةنلعكنعث ضذناهع بولمايدذ .ظةمما كاففارةتنعث الزعم بولذشع
ضةرحة ظذ كعشعنعث ظذنع قةستةنلعك بعلةن ظألتىرؤئتعش نعيعتع بولمعسعمذ،
لئكعن ظذنعث ظادةم ظألتىرضةنلعكع ظىحىندذر.
 5ـ سةؤةبحع بولذش ظارقعلعق ظادةم ظألتىرؤئتعش
مةسعلةن :باشلعقنعث ياكع ظذنعث ظورذن باسارعنعث رذخسعتعسعز
باشقعالرغا تةؤة يةرضة قذدذق كولعغان ،ياكع تاش قويذص قويغان كعشعلةرضة
ظوخشاش( .يةنع بعر ظادةم شذ قذدذققا حىشىص كئتعص ،ياكع تاشقا صذتلذشذص
كئتعص ظألىص قالغان بولسا ،بذ هالدا قذدذقنع كولعغان ،ياكع تاش قويذص
قويغان كعشع ظذ ظادةمنعث ظألىص كئتعشعضة سةؤةبحع بولغان هئسابلعنعدذ).
شذنعثدةك يةنة يولنعث ظوتتذرسعغا ياغاحقا ؤة تاؤذزنعث شاصعقعغا ظوخشاش
بعر نةرسة قويذص قويغان ظادةممذ ظذنعثدعن كئلعص حعققان زعياننع تألةيدذ.
ظةضةر بعر ظادةم يولغا سذ حاحقان ؤة يولدعن ظأتكةن ظادةم ظذنعث سذ حئحعلغان
يةر ظعكةنلعكعنع بعلمعضةن بولسا ،مةسعلةن :يولدعن ظأتكةن ظادةم كور بولغان،
ياكع سذ كئحعدة حئحعلغان بولذص يولدعن ظأتكةن ظادةم ظذنعث سذ حئحعلغان
يةر ظعكةنلعكعنع بعلمعضةن بولسا( ،بذ هالدعمذ ظذ يةردعن كئلعص حعققان
زعياننع يولغا سذ حاحقان ظادةم تألةص بئرعدذ).
ظةضةر بعر ظادةم تاشقا صذتلذشذص كئتعص قذدذققا حىشىص كةتكةن بولسا،
ظذ ظادةمضة تألةص بئرعلعدعغان تألةمنع تاشنع قويغان كعشع تألةص بئرعدذ.
ظةضةر ظذ يةردعكع تاش (بعرع قويذص قويغان تاش ظةمةس) ظةسلعدعال بار تاش
بولسا ،بذ هالدا ظذ ظادةمضة تألةص بئرعلعدعغان تألةمنع قذدذقنع كولعغان
كعشع تألةص بئرعدذ .شذنعثدةك يةنة ظةضةر بعر ظادةم يةرضة حئحعلغان سذنعث
سةؤةبع بعلةن تئيعلعص كئتعص قذدذققا حىشىص كةتكةن بولسا ،ظذ ظادةمضة
تألةص بئرعدعغان تألةمنع يةرضة سذ حاحقان كعشع تألةص بئرعدذ .ظةمما يةر
(بعر ظادةمنعث ظذنعثغا سذ حئحعشع ظارقعلعق ظةمةس) يامغذر يئغعش
ظارقعلعق هأل بولغان بولسا ،ظذ ظادةمضة تألةص بئرعلعدعغان تألةمنع قذدذقنع
كولعغان كعشع تألةص بئرعدذ.
سةؤةبحع بولذش ظارقعلعق ظادةم ظألتىرؤئتعش قاتعلنعث جةمةتعضة صةقةت
ظألضةن ظادةمنعث ظعضة ـ حاقعلعرع ظىحىن دعيةت تألةص بئرعشنعال الزعم
قعلعدذ .بذ خعلدعكع ظادةم ظألتىرىش قاتعلنعث جةمةتعضة كاففارةت بئرعشنع
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الزعم قعلمايدذ .قاتعلغعمذ ظادةم ظألتىرؤةتكةنلعك ضذناه بولمايدذ .ظذنعثغا
صةقةت ظأزعضة تةؤة ظةمةس يةرضة قذدذق كولعغان ،ياكع تاش قويذص قويغاننعث
ضذناهع بولعدذ.
ظةضةر بعر كعشع بعر ظادةمنع ظأيعضة باشالص ظئلعص كعرضةن ؤة ظذ ظادةم
ظأيدة ظاشلعقتعن ياكع ظذسسذزلذقتعن ظألىص قالغان بولسا ،ظذ كعشعضة ظذ
ظادةم ظىحىن هئحنةرسة تألةص بئرعش الزعم ظةمةس .بذ ظعمام ظةبذهةنعفة (اهلل
تةظاال ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!) نعث كأز قارعشعدذر .ظةمما ظعمام ظةبذيىسىف
بعلةن ظعمام مذهةممةد (اهلل تاظاال ظذالرغا رةهمةت قعلسذن!)« :ظذ كعشعضة
ظذنعث ظىحىن دعيةت بئرعش الزعم .حىنكع ،ظذنعث ظألىص كئتعشعضة ظذ كعشع
سةؤةبحع بولدع .شذثا ظذ كعشعنعث ظذنعثغا دعيةت تألىشع الزعم» دةيدذ.
هةتتا زالعمالرنعث كعشعلةرضة زذلذم قعلعشلعرعنعث ظالدعنع ظئلعش ظىحىن
(((
كىنىمعزدة بذ هةقتة ظذ ظعككع ظعمامنعث كأز قارعشع توغرا دةص قارعلعدذ.
يذقعرعدا بايان قعلعص ظأتىلضةن ظادةم ظألتىرؤئتعشنعث هةممة تىرلعرعدة،
ظةضةر ظألتىرىلضةن كعشع (ظذنعث قئرعندعشعغا ظوخشاش) ظذنعثدعن معراس
ظئلعنعدعغان ظادةم بولسا ،قاتعل ظذنعثدعن معراس ظااللمايدذ((( .بذ ،ظةضةر
قاتعل ظعسالم دعنعنعث هأكىملعرعنع ظعجرا قعلعشقا بذيرذلغان ظادةم بولسا،
ظةهؤال شذنداق بولعدذ .ظةمما قاتعل ظةضةر كعحعك بالعغا ،ياكع ظئلعشعص
قالغان ظادةمضة ظوخشاش ظعسالم دعنعنعث هأكىملعرعنع ظعجرا قعلعشقا
بذيرذلمعغان ظادةم بولسا ،بذ هالدا قاتعل ظألتىرىلضةن كعشعدعن معراس
ظاالاليدذ.
قاتعلدعن قعساس ظئلعش ظىحىن تئصعلعش الزعم بولغان شةرتلةر
 1ـ ظألتىرىلضةن ظادةمنعث ،قئنعنع تأكىش ظذنع ظألتىرضةن كعشعضة هارام
بولغان ظادةم بولذشع شةرت .يةنع ظألتىرىلضةن ظادةم ظذنع ظألتىرؤةتكةن كعشع
ظىحىن ظذ ظادةمنع ظألتىرؤئتعش مةثضى هارام بولغان ظادةم بولذشع الزعم .ظذ
((( «رةددذلمذهتار» 5 ،ـ توم 349 ،ـ بةت.
((( مةسعلةن :بعر كعشع قئرعندعشعنع قةستةنلعك ياكع قةستةنضة ظوخشعشعص كئتعدعغان ياكع سةؤةنلعك ياكع سةؤةنلعكنعث
ظورنعدا هئسابلعنعدعغان ظألتىرىش بعلةن ياكع سةؤةبحع بولذش ظارقعلعق ظألتىرؤةتكةن بولسا ،ظذ كعشع قئرعندعشعنعث مال ـ مىلكعدعن
هئح نةرسة معراس ظااللمايدذ .ت.
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ظادةملةر بولسا ،مذسذلماندذر ؤة (ظعسالم دألعتع بعلةن كئلعشعم تىزىص ظعسالم
دألعتعدة) ياشايدعغان كاصعردذر .ظةضةر مذسذلمانالرنعث ظارعسعدا ياشاؤاتقان
بولسعمذ ظةمما مذسذلمانالرغا دىشمةن بولغان كاصعرالرنعث ؤة ظامانلعق تةلةص
قعلغان كاصعرالرنعث قئنعنع تأكىش هارام ظةمةس .شذثا ظذنداق كاصعرالرنع
ظألتىرضةن كعشعدعن قعساس ظئلعنمايدذ.
 2ـ قاتعل ظعسالم دعنعنعث هأكىملعرعنع ظعجرا قعلعشقا بذيرذلغان ظادةم
بولذشع شةرت .شذثا ظةضةر كعحعك باال ياكع ظئلعشعص قالغان كعشع ظادةم
ظألتىرؤةتسة ،ظذ قةستةنلعك بعلةن ظادةم ظألتىرؤةتكةنلعك هئسابالنمايدذ.
ظةضةر قاتعل ظادةمنع ظألتىرؤةتكةندعن كئيعن ؤة ظذنعثدعن قعساس
ظئلعنعدعغانلعقعغا هأكىم حعقعرعلعشتعن بذرذن صىتىنلةي ظئلعشعص قالغان
بولسا ،بذ هالدا ظذنعثدعن قعساس حىشىص كئتعدذ .ظةضةر بعر ظادةم بعر
ظاي ياكع بعر يعل ظئلعشعص قئلعص كئيعن ظوثشالغان ؤة ظوثشالغاندعن
كئيعن ظادةم ظألتىرؤةتكةن بولسا ،ظذ ظادةم قعساس ظىحىن ظألتىرىلعدذ .بذ
هةقتة يةهيا ظعبنع سةظعد مذنداق دةيدذ« :مةرؤان ظعبنع ظةلهةكةم ظأزعنعث
ظالدعغا ظادةم ظألتىرؤةتكةن بعر ساراثنعث ظئلعص كئلعنضةنلعكعنع خةؤةر
قعلعص مذظاؤعية ظعبنع ظةبذسذفيانغا خةت يازدع .مذظاؤعية ظعبنع ظةبذسذفيان
ظذنعثغا :ظألتىرىلضةن ظادةمنعث ظعضة ـ حاقعلعرعغا ظذنعث دعيعتعنع تألةص
بئرعشع كئرةكلعكع ؤة قاتعل ساراث بولغانلعقع ظىحىن ظذنعثدعن قعساس
ظئلعنمايدعغانلعقع توغرعسعدا دةص خةت يازدع».
ظةمما مةست هالعتعدة تذرذص ظادةم ظألتىرؤةتكةن كعشعدعن قعساس
ظئلعنعدذ .بذنعث دةلعل ـ صاكعتع بولسا <مذظةتتا> دا رعؤايةت قعلعنغان بذ
ظةسةردذر .مةرؤان ظعبنع ظةلهةكةم ظأزعنعث ظالدعغا ظادةم ظألتىرؤةتكةن بعر
مةستنعث ظئلعص كئلعنضةنلعكعنع خةؤةر قعلعص مذظاؤعية ظعبنع ظةبذسذفيانغا
خةت يازغاندا ،مذظاؤعية ظعبنع ظةبذسذفيان ظذنعثغا« :ظذنع ظألتىرضعن»
دةص خةت يازغان .بذ ظةسةرنع بةيهةقعيمذ رعؤايةت قعلدع.
ظةضةر ظئلعشعص قالغان ظادةم بعر كعشعضة قورال حعقارغان ؤة ظذ كعشع
قورال حعقارغان ظادةمنع قةستةن ظألتىرؤةتكةن بولسا ،بذ هالدا ظذ كعشعنعث
ظذ ظادةم ظىحىن دعيةت تألةص بئرعشع الزعم .بذ هةقتة كعحعك بالعنعث هأكمعمذ
ظذ كعشعنعث هأكمعضة ظوخشاش .ظذ كعشعدعن قعساس ظئلعنمايدذ .حىنكع،
ظذ كعشع ظذنع ظأزعنع قذغداش ظىحىن ظألتىرؤةتكةندذر .ظعمام شافعظعي (اهلل
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تاظاال ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!)« :قورال حعقارغان ساراثنع ظألتىرضىحع
مةيلع حوث ظادةم بولسذن ،مةيلع كعحعك باال بولسذن ،هئحبعرعضة ظذنعث
ظىحىن دعيةت تألةص بئرعش الزعم ظةمةس .حىنكع ،قاتعل ظذنع ظأزعنع قوغداش
ظىحىن ظألتىرؤةتكةندذر» دئدع.
 3ـ ظألتىرىلضةن ظادةم بعلةن قاتعل ظارعسعدعكع مذناسعؤةتتة شىبهعلعك
بولماسلعقع شةرت .شذثا بالعسعنع ظألتىرؤةتكةن ظادةمضة قعساس جازاسع
بئرعلمةيدذ .بذ هةقتة ظأمةر ظعبنع خةتتاب (اهلل تاظاال ظذنعثدعن رازع
بولسذن!) مذنداق دةيدذ :مةن صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث« :دادعدعن باال
ظىحىن قعساس ظئلعنمايدذ»(((() دئضةنلعكعنع ظاثلعغان ظعدعم.
تاؤذس بذ هةقتة يةنة ظعبنع ظابباستعن صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث
مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ« :جازاالر مةسحعتلةردة ظعجرا قعلعنمايدذ
(((
ؤة دادا باال ظىحىن ظألتىرىلمةيدذ».
بذ ظةبذهةنعفة ،شافعظعي ،ظةهمةد ظعبنع هةنبةل ؤة باشقا ظعمامالرنعث
كأز قارعشعدذر.
بعر قعسعم ظالعمالر« :ظأزعنعث بالعسعنع ظألتىرؤةتكةن ظادةمدعنمذ
قعساس ظئلعنعدذ .حىنكع ،قاتعلدعن قعساس ظئلعشنع صةرز قعلعص كةلضةن
ظايةت ؤة هةدعسلةرنعث تاشقعرع مةنعلعرع بالعسعنع ظألتىرؤةتكةن كعشع بعلةن
يات ظادةمنع ظألتىرؤةتكةن كعشعنعث ظارعسعنع ظايرعمعغان .يةنة كئلعص هةر
ظعككعسع قعساس ظئلعشقا شةرتلعرع توشقان هأر مذسذلمان ظادةملةر .شذثا
قاتعلمذ يات ؤة ظألتىرىلضةن كعشعمذ يات ظادةملةردعن قعساس ظئلعنغعنعدةك
ظذالردعنمذ قعساس ظئلعش الزعمدذر» دةيدذ.
ظذالرنعث< :قاتعلدعن قعساس ظئلعشنع صةرز قعلعص كةلضةن ظايةت ؤة
هةدعسلةرنعث تاشقعرع مةنعلعرع بالعسعنع ظألتىرؤةتكةن كعشع بعلةن يات
ظادةمنع ظألتىرؤةتكةن كعشعنعث ظارعسعنع ظايرعمعغان> دئضةن سأزعضة
بئرعلضةن جاؤاب مذنداقتذر :مةزكذر ظايةت ؤة هةدعسلةرنعث تاشقعرع
مةنعلعرع يذقعرعدا بعز باال ظىحىن دادعدعن قعساس ظئلعنمايدعغانلعقعنع
بايان قعلعص كةلضةن هةدعسلةر ظارقعلعق خاسالشتذرذلغاندذر .يةنع مةزكذر
((( بذ هةدعسنع دارع قذتنعي ؤة بةيهةقعي رعؤايةت قعلدع ؤة بةيهةقعي بذ توغرعلذق دةرعجعسعضة يةتكةن هةدعستذر ،دئدع.
((( بذ هةدعسنع تعرمعزعي ،بةززار ،هاكعم ،دارع قذتنعي ؤة بةيهةقعي قاتارلعقالر رعؤايةت قعلدع.
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ظايةت ؤة هةدعسلةرنعث مةنعلعرع صةقةت بعر ـ بعرعضة يات بولغان ظادةملةرنع
ظألتىرؤةتكةن قاتعلالردعن قعساس ظئلعشنعال ظأز ظعحعضة ظالغاندذر.
ظذالرنعث< :يةنة كئلعص هةر ظعككعسع قعساس ظئلعشقا شةرتلعرع >. . .
دئضةن سأزعضة بئرعلضةن جاؤاب مذنداقتذر :بذ بعر ـ بعرعضة ظوخشعمايدعغان
ظعككع نةرسعنع بعر ـ بعرعضة ظوخشعتعش هئسابلعنعدذ .حىنكع ،باال اهلل تاظاال
ظىحىن بولسعمذ دادعسعنع ظألتىرؤئتعشتعن حةكلةنضةندذر .ظذنداق بولغان يةردة
بعر بالعنعث دادعسعنع ظأزع ظىحىن ظألتىرؤئتعشع (يةنع ظأزع ظىحىن ظذنعثدعن
قعساس ظئلعشع) ظةلؤةتتة حةكلعنعدذ .شذثا بالعسعنع ظألتىرؤةتكةن دادعدعن
قعساس ظئلعنمايدذ .ظةمما ياتنعث ظةهؤالع ظذنداق ظةمةستذر .دادعدعن قعساس
ظئلعنماسلعقع دادعنعث ظالدعدا بالعنعث قئنعنعث هأرمعتع يوق ،دئضةن مةناغا
كةلضةنلعكتعن ظةمةس ،ظةكسعحة دادعدعن قعساسنعث ظئلعنماسلعقع ظىحىن
ظأزرة بولغانلعقع ظىحىندذر .شذنعثدةك يةنة بالعسعنعث قذلعنع ظألتىرؤةتكةن
(((
ظادةمدعنمذ قعساس ظئلعنمايدذ.
جانغا جان بعلةن قعساس ظئلعنعدعغانلعقعنعث بايانع
اهلل تاظاالنعث» :ظذالر (يةنع ظعسراظعل ظةؤالدع) غا تةؤراتتا شذنداق
بةلضعلعدذقكع ،جانغا جان (يةنع ناهةق ظادةم ظألتىرضةن ظألتىرىلعدذ)،
كأزضة كأز (يةنع كعشعنعث كأزعنع ناهةق قذيذؤةتكةن ظادةمنعث كأزع
قذيذؤئتعلعدذ) ،بذرذنغا بذرذن (يةنع كعشعنعث بذرنعنع ناهةق كةسكةننعث
بذرنع كئسعلعدذ) ،قذالققا قذالق (يةنع كعشعنعث قذلعقعنع ناهةق كةسكةننعث
قذلعقع كئسعلعدذ) ،حعشقا حعش (يةنع كعشعنعث حعشعنع ناهةق تأككةننعث
حعشع تأكىلعدذ) ؤة (كعشعنع) قانداق يارعدار قعلغان بولسا شذنداق يارعدار
قعلعنعش بعلةن قعساس ظئلعنعدذ(((« دئضةن ظايعتع هأر ياكع قذل ظادةمنع
ظألتىرؤةتكةن هأر كعشعدعن قعساس ظئلعنعدعغانلعقعنع كأرسعتعص بئرعدذ.
شذنعثدةك يةنة (ظعسالم دألعتع بعلةن كئلعشعم تىزىص ظعسالم دألعتعدة)
ياشايدعغان كاصعرنع ظألتىرؤةتكةن مذسذلماندعنمذ قعساس ظئلعنعدعغانلعقعنع
كأرسعتعص بئرعدذ .حىنكع ،قةستةنلعك بعلةن ظادةم ظألتىرىش مةسعلعسعدة
((( «ظعظالظذسسىنةن» 18 ،ـ توم 88 ،ـ بةت.
((( سىرة ماظعدة  45ـ ظايةتنعث بعر قعسمع.
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صىتىن جانالرنعث هأكمع ظوخشاشتذر .شذثا مةيلع ظألتىرىلضةن ظادةم هأر
كعشع بولسذن ،مةيلع قذل بولسذن ،مةيلع ظةر بولسذن ،مةيلع ظايال بولسذن،
ظذنع ظألتىرؤةتكةن قاتعلدعن قعساس ظئلعنعدذ .شذنعث ظىحىن هأر ياكع قذل
ظادةمنع ظألتىرؤةتكةن هأر كعشعدعن ؤة (ظعسالم دألعتع بعلةن كئلعشعم تىزىص
ظعسالم دألعتعدة) ياشايدعغان كاصعرنع ظألتىرؤةتكةن مذسذلماندعن قعساس
ظئلعنعدذ.
اهلل تاظاالنعث مةزكذر ظايعتع ظذنعث» :هىر ظادةم ظىحىن هىر ظادةمدعن،
قذل ظىحىن قذلدعن ،ظايال ظىحىن ظايالدعن قعساس ظئلعنعدذ(((« دئضةن
ظايعتعنع ظةمةلدعن قالدذردع .بذ هةقتعمذ ظعمام سذيذتعي <ظةددذررذلمةنسذر>
دئضةن ظةسعرعدة نذهاستعن ظعبنع ظابباسنعث شذنداق دئضةنلعكعنع رعؤايةت
قعلغان .اهلل تاظاالنعث» :هىر ظادةم ظىحىن هىر ظادةمدعن ،قذل ظىحىن قذلدعن،
ظايال ظىحىن ظايالدعن قعساس ظئلعنعدذ(((« دئضةن ظايعتع خذددع اهلل تاظاالنعث:
»ظذالر (يةنع ظعسراظعل ظةؤالدع) غا تةؤراتتا شذنداق بةلضعلعدذقكع ،جانغا
جان (يةنع ناهةق ظادةم ظألتىرضةن ظألتىرىلعدذ) ،كأزضة كأز (يةنع كعشعنعث
كأزعنع ناهةق قذيذؤةتكةن ظادةمنعث كأزع قذيذؤئتعلعدذ)« دئضةن ظايعتعضة
ظوخشاش كئتعدذ .شذثا اهلل تاظاالنعث» :هىر ظادةم ظىحىن هىر ظادةمدعن ،قذل
ظىحىن قذلدعن  «. . .دئضةن ظايعتع قذل كعشعنع ظألتىرؤةتكةن هأر ظادةمدعن
قعساس ظئلعنمايدعغانلعقعنع كأرسةتمةيدذ .اهلل تاظاال مةزكذر ظايعتعدة:
»ظايال ظىحىن ظايالدعن قعساس ظئلعنعدذ« دئضةن بولسعمذ لئكعن ظذ،
ظايالنع ظألتىرؤةتكةن ظةردعن قعساس ظئلعشنع حةكلعمةيدذ( .شذثا ظايالنع
ظألتىرؤةتكةن ظةردعنمذ قعساس ظئلعنعدذ).
شذنعثدةك يةنة (ظعسالم دألعتع بعلةن كئلعشعم تىزىص ظعسالم دألعتعدة)
ياشايدعغان كاصعرنع ظألتىرؤةتكةن مذسذلماندعنمذ قعساس ظئلعنعدذ .بذ
هةنةفعي مةزهةصعدعكعلةرنعث كأز قارعشعدذر .ظةمما ظعمام شافعظعي (اهلل
تاظاال ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!)(« :ظعسالم دألعتع بعلةن كئلعشعم تىزىص
ظعسالم دألعتعدة) ياشايدعغان كاصعرنع ظألتىرؤةتكةن مذسذلماندعن قعساس
ظئلعنمايدذ» دئدع .هةنةفعي مةزهةصعدعكعلةر ظأزلعرعنعث كأز قاراشلعرعغا
قاتعلدعن قعساس ظئلعشنع بايان قعلعص كةلضةن ظايةتلةر ؤة هةدعسلةرنعث
((( سىرة بةقةر  178ـ ظايةتنعث بعر قعسمع.
((( سىرة بةقةر  178ـ ظايةتنعث بعر قعسمع.
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ظومذمعيلعقعنع دةلعل ـ صاكعت قعلعص كةلتىردع .بذ هةقتة ظعمام مذهةممةد
<ظةلظاسار> دئضةن ظةسعرعدة مذنداق دةيدذ :ظةبذهةنعفة بعزضة هةمماددعن
ظعبراهعمنعث مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ« :بةكرع ظعبنع ؤاظعلدعن
بولغان بعر ظادةم هعرةلعك بعر كعشعنع ظألتىرؤئتعدذ((( .شذنعث بعلةن ظأمةر
ظعبنع خةتتاب (اهلل تاظاال ظذنعثدعن رازع بولسذن!) :ظذ ظادةمنع ظألتىرىلضةن
كعشعنعث ظعضة ـ حاقعلعرعغا تاصشذرذص بئرعثالر ،ظةضةر ظذالر خالعسا ظذنع
ظألتىرسذن ،خالعسا ظذنع كةحىرؤةتسذن ،دةص خةت يازعدذ .شذنعث بعلةن ظذ
ظادةم ظألتىرىلضةن كعشعنعث ظعضة ـ حاقعلعرعغا يةنع هعرةلعكتعن هذنةين
ظعسعملعك بعرعضة تاصشذرذص بئرعلعدذ .هذنةين ظذ ظادةمنع ظألتىرعدذ.
كئيعن ظأمةر ظعبنع خةتتاب (اهلل تاظاال ظذنعثدعن رازع بولسذن!) :ظةضةر
ظذ ظادةم ظألتىرىلمعضةن بولسا ،ظذالر ظذنع ظألتىرمعسذن ،دةص خةت يازعدذ.
ظذالر ظأمةرنعث (بذ خئتعدعن) ظذنعث ظأزلعرعنع دعيةت بئرعش ظارقعلعق رازع
قعلماقحع بولغانلعقعنع حىشىنعدذ».
ظعمام مذهةممةد (اهلل تاظاال ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!)« :مانا بعز
ظأمةرنعث بذ هأكىمعنع قوبذل قعلعص ظالعمعز .شذثا (ظعسالم دألعتع بعلةن
كئلعشعم تىزىص ظعسالم دألعتعدة) ياشايدعغان كاصعرنع قةستةن ظألتىرؤةتكةن
مذسذلماندعن قعساس ظئلعنعدذ .بذ ظعمام ظةبذهةنعفة (اهلل تةظاال ظذنعثغا
رةهمةت قعلسذن!) نعث كأز قارعشعدذر .شذنعثدةك يةنة بعزضة صةيغةمبةر
ظةلةيهعسساالمنعث (ظعسالم دألعتع بعلةن كئلعشعم تىزىص ظعسالم دألعتعدة)
ياشايدعغان كاصعرنع ظألتىرؤةتكةن بعر مذسذلماننع (قعساس ظىحىن)
ظألتىرضةنلعكع ؤة« :مةن ظأزعنعث ؤةدعسعضة ؤاصا قعلعشقا ظةث هةقلعق
كعشعمةن» دئضةنلعكع رعؤايةت قعلعندع» دئدع.
ظعمام شافعظعي مذهةممةد ظعبنع ظةلمذنكةدعردعن ظابدذرراهمان ظعبنع
ظةلبةيلةمانعينعث مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ« :مذسذلمانالرنعث
ظعحعدعن بعر ظادةم (ظعسالم دألعتع بعلةن كئلعشعم تىزىص ظعسالم دألعتعدة)
ياشايدعغان كاصعرلةردعن بعر كعشعنع ظألتىرؤةتتع .بذ ظعش صةيغةمبةر
ظةلةيهعسساالمغا خةؤةر بئرعلضةندة ،صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم« :مةن
ظأزعنعث ؤةدعسعضة ؤاصا قعلعشقا ظةث هةقلعق كعشعمةن» دةص مذسذلمان
((( هعرةلعك كعشع (ظعسالم دألعتع بعلةن كئلعشعم تىزىص ظعسالم دألعتعدة) ياشايدعغان كاصعر كعشع بولذشع مذمكعن .ت.

677

قىساسنىڭ بايانى

ظادةمنع ظألتىرىشكة بذيرذدع ؤة ظذ ظادةم (قعساس ظىحىن) ظألتىرىلدع».

(((

ظةمما ظةبذجىهةيفة (اهلل تاظاال ظذنعثدعن رازع بولسذن!) دعن رعؤايةت
قعلعنغان« :مةن ظةلعضة :سعلةرنعث (صةيغةمبعرعثالردعن) يئزعؤالغان
كعتابعثالر بارمذ؟ دئسةم ظذ :ياق ،صةقةت اهلل نعث كعتابع ياكع مذسذلمان
كعشعضة بئرعلضةن دعنع حىشةنحة ياكع مذشذ سةهعصعدعكع ظازغعنا ظةهكامالر
بار ،دئدع .مةن :بذ سةهعصعدعكع يئزعلغان نةرسة نئمة؟ دئسةم ظذ( :جان ؤة
بةدةنضة ظاظعت) تألةم ،ظةسعرلةرنع ظازات قعلعش هأكمع ،كاصعرنعث قعساسع
ظىحىن (ظذنع ظألتىرؤاتقان) مذسذلمان ظألتىرىلمةيدذ ،دئضةن نةرسعلةردعن
ظعبارةت دئدع»((( دئضةن هةدعسكة كةلسةك ،هةنةفعي مةزهةصعدعكعلةر« :ظذ
هةدعستة بايان قعلعنغان كاصعردعن (ظعسالم دألعتع بعلةن كئلعشعم تىزىص
ظعسالم دألعتعدة ياشايدعغان كاصعر ظةمةس) مذسذلمان بعلةن ظارعلعقعدا
دىشمةنلعك بار كاصعر كأزدة تذتذلعدذ ،بذنعثغا ظاساسةن هةدعسنعث مةنعسع:
دىشمةن تةرةصتعن بولغان كاصعرنع ظألتىرؤةتكةن مأمعن ظادةم ظألتىرىلمةيدذ،
دئضةنلعك بولعدذ .حىنكع ،دىشمةن كاصعر ظةضةر ظامانلعق تةلةص قعلمعغان
بولسا ،ظذنعث قئنعنع تأكىش حةكلةنضةن ظةمةستذر» دئدع.
ظةضةر بعر ظادةم« :مذسذلمان ظادةم (ظعسالم دألعتع بعلةن كئلعشعم
تىزىص ظعسالم دألعتعدة) ياشايدعغان كاصعردعن ظذلذغدذر .ظذنداق بولغان ظعكةن
قانداق بولذص صةس بعر كاصعر ظىحىن ظذلذغ بعر ظادةمدعن قعساس ظئلعنعدذ؟»
دئسة ،بعز ظذنعثغا مذنداق جاؤاب بئرعمعز« :قعساستا ظذلذغلذق ظئتعبارغا
ظئلعنمايدذ .حىنكع ،ظةر ظايالغا قارعغاندا ظذلذغدذر .شذنداق بولسعمذ بعر
ظايالنع ظألتىرؤةتكةن ظةردعن قعساس ظئلعنعدذ .بذ بارلعق ظعمامالرنعث
(((
بعرلعككة كةلضةن قارعشعدذر».
ظامانلعق تةلةص قعلغان كاصعرنع ظألتىرؤةتكةن مذسذلمان ،ياكع (ظعسالم
دألعتع بعلةن كئلعشعم تىزىص ظعسالم دألعتعدة) ياشايدعغان كاصعر ظذ كاصعر
ظىحىن ظألتىرىلمةيدذ .حىنكع ،ظامانلعق تةلةص قعلغان كاصعرنعث قئنعنع تأكىش
مةثضىلىك حةكلةنضةن ظةمةس .حىنكع ،ظذ كاصعر داؤاملعق (ظأز يذرتعغا)
قايتعص كئتعش ؤة مذسذلمانالر بعلةن ظذرذش قعلعش نعيعتع بعلةن ياشايدذ.
((( «ظعظالظذسسىنةن» 18 ،ـ توم 94 ،ـ بةت.
((( ظعمام بذخارع رعؤايعتع.
((( «ظعظالظذسسىنةن» 18 ،ـ توم 100 ،ـ بةت.
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ساراث ظادةمنع ظألتىرؤةتكةن كعشعدعنمذ ،باالغةتكة يةتمعضةن كعحعك
بالعنع ظألتىرؤةتكةن باالغةتكة يةتكةن كعشعدعنمذ ،كأر ظادةمنع ياكع قاتتعق
كئسةل ظادةمنع ،ياكع ظةزالعرع كةمتىك ظادةمنع ظألتىرؤةتكةن كعشعدعنمذ
ؤة ظايالنع ظألتىرؤةتكةن ظةردعنمذ قعساس ظئلعنعدذ .بذ ،بارلعق ظعمامالرنعث
بعرلعككة كةلضةن قارعشعدذر .هةتتا بعر ظادةم قوللعرع ،صذتلعرع ،قذالقلعرع،
جعنسعي ـ ظةزالعرع كئسعؤئتعلضةن ؤة كأزلعرع ظأيىؤئتعلضةن بعر كعشعنع
(((
قةستةن ظألتىرؤةتكةن بولسا ،ظذ ظادةمدعن قعساس ظئلعنعدذ.
ظاتا ـ ظانعسعنع ياكع ظةجدادلعرعدعن بعرةرسعنع ظألتىرؤةتكةن كعشعدعن
قعساس ظئلعنعدذ .ظةمما ظةؤالدلعرعدعن بعرةرسعنع ظألتىرؤةتكةن كعشعدعن
قعساس ظئلعنمايدذ .شذثا بالعسعنع ظألتىرؤةتكةن ظاتا ـ ظانعدعن قعساس
ظئلعنمايدذ .بعز بذ هةقتة يذقعرعدا توختذلذص ظأتتذق.
ظأزلعرعنعث ظةؤالدلعرعدعن بعرةرسعنع ظألتىرؤةتكةن ياكع يارعدار قعلغان
كعشع مةيلع ظذنعثغا ظةث يعراق كئلعدعغان ظةجدادلعرعدعن بولسذن ،مةيلع
ظانا تةرةصتعن بولغان ظايال ظةجدادلعرعدعن بولسذن ،ظذنعثدعن قعساس
ظئلعنمايدذ .حىنكع ،صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث« :دادعدعن باال ظىحىن
قعساس ظئلعنمايدذ»((( دئضةن سأزع بالعسعنع ظألتىرؤةتكةن دادعدعن
قعساس ظئلعنمايدعغانلعقعنعث سةؤةبع بولسا ،بالعنعث ظذنعث بعر صارحعسع
بولغانلعقع ظىحىن ظعكةنلعكعنع كأرسعتعص بئرعدذ .شذثا بذ سةؤةب بالعنعث
ظذنعث دادععسعنعث ظىستعدعكع ظةجدادلعرعنعمذ ظأز ظعحعضة ظالعدذ .حىنكع،
ظذ ظةجدادالرمذ ظذ بالعنعث دذنياغا كئلعشعضة سةؤةب بولغانالردعن بعرع
هئسابلعنعدذ .شذثا ظذ باال (باال ظىحىن ظذالردعن قعساس ظئلعنعص) ظذالرنعث
يوق بولذص كئتعشعضة سةؤةب بواللمايدذ .شذثا بالعسعنع قةستةن ظألتىرؤةتكةن
دادعنعث ظىح يعل ظعحعدة بالعسعنعث دعيعتعنع ظأزعنعث مال ـ مىلكعدعن بئرعشع
الزعم .حىنكع ،ظذ ظادةم بالعسعنع قةستةن ظألتىرؤةتتع .شذثا ظذ ظادةمنعث باال
ظىحىن تألةص بئرعدعغان دعيةتنع ظذ ظادةمنعث جةمةتعدعكعلةر تألةص بةرمةيدذ.
ظعمام شافعظعي (اهلل تاظاال ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!) بولسا« :ظذ باال ظىحىن
بئرعلعدعغان دعيةت (ظىح يعل ظعحعدة ظةمةس) خذددع كئلعشعمنعث ظورنعغا
((( «رةددذلمذهتار» 5 ،ـ توم 344 ،ـ بةت.
((( بذ هةدعسنع دارع قذتنعي ؤة بةيهةقعي رعؤايةت قعلدع ؤة بةيهةقعي بذ توغرذلذق دةرعجعسعضة يةتكةن هةدعستذر ،دئدع.
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بئرعلعدعغان بةدةلضة ظوخشاش شذ ؤاقعتنعث ظأزعدة بئرعلعدذ» دئدع.

(((

مةسعلةن :بعر دادا يات بعر ظادةم بعلةن بعرلعشعص بالعسعنع
ظألتىرؤةتكةنضة ،ياكع سةؤةنلعك بعلةن ظادةم ظألتىرؤةتكةن بعر كعشع
قةستةنلعك بعلةن ظادةم ظألتىرؤةتكةن بعر كعشع بعلةن بعرلعشعص بعر ظادةمنع
ظألتىرؤةتكةنضة ظوخشاش بعرعدعن قعساس ظئلعنعدعغان يةنة بعرعدعن قعساس
ظئلعنمايدعغان ظعككع ظادةم شئرعكلعشعص بعر كعشعنع ظألتىرؤةتكةن بولسا،
ظذ ظعككعسعدعن قعساس ظئلعنمايدذ .ظذ ظعككعسعضة صةقةت ظألتىرىلضةن
كعشع ظىحىن دعيةت تألةص بئرعش الزعم بولعدذ .شذنعثدةك يةنة ظةضةر ظعككع
ظادةمدعن بعرع ظذنع قئلعح بعلةن يةنة بعرع هاسا بعلةن ظذرذص ظألتىرؤةتكةن
بولسا ،بذ هالدعمذ ظذ ظعككعسعدعن قعساس ظئلعنمايدذ.
يارعدار ظأزعنع يارعدار قعلغان كعشعنع كةحىرؤةتكةن بولسا ،ظذ كعشعدعن
قعساس ظئلعنمايدذ .حىنكع ،قعساسقا ظةث هةقلعق ظادةم (بذرذن يارعلعنعص
كئيعن) ظألىص كةتكةن ظادةمدذر .شذنعثدةك يةنة بعر يارعدارنعث قعساس
دةؤاسعغا معراسخورلذق قعلعدعغان كعشعنعثمذ (ظذنع يارعدار قعلغان ظادةمنع)
يارعدار ظادةم ظألىص كئتعشتعن بذرذن كةحىرؤئتعشع توغرعدذر .حىنكع ،يارعدار
ظادةم ظأزعنع يارعدار قعلغان ظادةمدعن قعساس ظئلعشقا ظأزع ظألىص كئتعص
بولغاندعن كئيعن ظعضة بوالاليدذ .يارعدار ظادةم يارعدار ؤاقتعدا ظأزعنع يارعدار
قعلغان ظادةمدعن قعساس ظئلعش هوقذقعنع معراسخورعغا معراس قعلعص
بئرةلمةيدذ .شذثا يارعدار ظادةمنعث معراسخورع ظذنع يارعدار قعلغان ظادةمدعن
(((
قعساس ظئلعش هةققعضة بئشعدعن باشالص ظعضة بولغان بولعدذ.
بعر ظادةمنع ظألتىرضةن بعر نةححة كعشعدعن قعساس ظئلعشنعث ؤة بعر
نةححة ظادةمنع ظألتىرضةن بعر كعشعدعن قعساس ظئلعشنعث بايانع

بعر نةححة كعشع شئرعكلعشعص بعر ظادةمنع ظألتىرؤةتكةن بولسا،
ظذالرنعث هةممعسعدعن قعساس ظئلعنعدذ .بذ هةقتة سةظعد ظعبنع مذسةييةب
مذنداق دةيدذ« :ظأمةر ظعبنع خةتتاب (اهلل تاظاال ظذنعثدعن رازع بولسذن!)
((( <ظةددذررذلمذختار> 5 ،ـ توم 344 ،ـ بةت.
((( <ظةددذررذلمذختار>.
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شئرعكلعشعص بعر ظادةمنع ظألتىرؤةتكةن (يةمةننعث سةنظا دئضةن يعرعدعن
بولغان) بةش ياكع يةتتة كعشعنع ظألتىرضةن ؤة« :ظةضةر ظذ ظادةمنع ظألتىرىشكة
سةنظالعقالرنعث هةممعسع قاتناشقان تةقدعردعمذ ،مةن ظذالرنعث هةممعسعنع
(((
ظألتىرةتتعم» دئضةن».
سةظعد ظعبنع ؤةهب مذنداق دةيدذ« :بعر نةححة كعشع سةصةرضة حعقتع.
كئيعن ظذالرنعث هةمراهلعقعغا بعر ظادةم قئتعلدع .ظذ كعشعلةر سةصةردعن
قايتعص كةلضةن ؤاقتعدا ظذ ظادةم ظذالر بعلةن بعللة يوق ظعدع .شذنعث بعلةن
ظذ ظادةمنعث ظعضة ـ حاقعلعرع ظذالرغا (ظذالر ظذ ظادةمنع ظألتىرؤئتعصتذ) دةص
تأهمةت حاصلعدع .قازع شذرةيه ظذ ظادةمنعث ظعضة ـ حاقعلعرعغا« :سعلةر
ظذالرنعث سعلةرنعث ظذ ظادعمعثالرنع ظألتىرؤةتكةنلعكع ظىحىن ضذؤاهحع
ظئلعص كعلعسعلةر .ظةضةر ظذنداق قعاللمعساثالر ،ظذالر ظأزلعرعنعث ظذ ظادةمنع
ظألتىرؤةتمعضةنلعكع هةققعدة اهلل نعث نامع بعلةن قةسةم قعلعدذ» دئدع.
كئيعن ظذالر ظةلع ظعبنع ظةبذتالعب (اهلل تاظاال ظذنعثدعن رازع بولسذن!) نعث
ظالدعغا ظئلعص كئلعندع .مةن ظذنعث يئنعدا ظعدعم .ظةلع ظعبنع ظةبذتالعب (اهلل
تاظاال ظذنعثدعن رازع بولسذن!) ظذالردعن ظايرعم ـ ظايرعم (ضةص سورعدع) ؤة
ظذالر ظأزلعرعنعث ظذ ظادةمنع ظألتىرؤةتكةنلعكعنع ظئتعراص قعلدع .ظةلع ظعبنع
ظةبذتالعب ظذالرنع ظألتىرىشكة بذيرذدع .شذنعث بعلةن ظذالرنعث هةممعسع
(((
ظألتىرىلدع».
مذغعرة ظعبنع شةظبة (اهلل تاظاال ظذنعثدعن رازع بولسذن!) ظةلع ظعبنع
ظةبذتالعبنعث شئرعكلعشعص بعر ظادةمنع ظألتىرؤةتكةن يةتتة كعشعدعن قعساس
(((
ظالغانلعقعنع رعؤايةت قعلعدذ.
بعر ظادةمنع ظألتىرؤئتعشكة شئرعكلةشكةن بعر نةححة كعشع ،ظةضةر
ظذالرنعث هةر بعرع بعرعنعث ظارقعدعن بعرع ظةمةس ،بةلكع باراؤةر هالدا
ظذنع ظألىص كئتعدعغان دةرعجعدة قاتتعق يارعدار قعلغان ؤة شذنعث بعلةن ظذ
ظادةم ظألىص كةتكةن بولسا ،بذ هالدا ظذالرنعث هةممعسعدعن قعساس ظئلعنعدذ.
ظةضةر ظذالرنعث ظعحعدعن بعرع ظذنع ظألىص كئتعدعغان دةرعجعدة يارعدار
((( بذ ظةسةرنع مذهةممةد مذظةتتادا رعؤايةت قعلدع .ظذ ظةسةرنعث رعؤايةت قعلعنعش يوللعرع توغرعلعق دةرعجعسعضة يةتكةندذر.
شذنعثدةك يةنة بذ ظةسةرنع ظعبنع ظةبذشعبة ؤة ظعمام بذخارع قاتارلعقالرمذ رعؤايةت قعلدع.
((( بذ ظةسةرنع ظعبنع ظةبذشعبة رعؤايةت قعلدع .بذ ظةسةرنعث رعؤايةت قعلعنعش يوللعرعنعث شةرتلعرع ظعمام مذسلعمنعث شةرتعضة تذشعدذ.
((( بذ ظةسةرنع ظعبنع ظةبذشعبة رعؤايةت قعلدع.
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قعلغان ،ظاندعن يةنة بعرع كئلعص ظذنع يارعدار قعلغان بولسا ،بذ هالدا ظذنع
تذنحع قئتعم يارعدار قعلغان كعشع ظذنع ظألتىرؤةتكةن كعشع هئسابلعنعدذ.
شذنعثدةك يةنة شئرعكلعشعص بعر ظادةمنع ظألتىرؤةتكةن ظعككع كعشعنعث بعرع
ظذ ظادةمنع ظون يةردعن يارعدار قعلغان يةنة بعرع بعر يةردعن يارعدار قعلغان
بولسا ،بذ هالدعمذ ظذ ظعككع كعشعنعث هةر ظعككعسع قاتعل هئسابلعنعدذ.
حىنكع ،ظعنسان بةزعدة بعر نةححة يةردعن يارعالنغان يارعدارلعقتعن ساقعيعص
بعر يةردعن يارعالنغان يارعدارلعقنعث سةؤةبع بعلةن ظألىص كئتعدذ.
بعر نةححة كعشع بعرلعشعص بعر ظادةمنع بعر نةححة يةردعن يارعالندذرغان،
شذنعث بعلةن ظذ ظادةم ظألىص كةتكةن ؤة ظذ كعشعلةرنعث ظعحعدعن ظذنع كعمنعث
قاتتعق يارعدار قعلغانلعقع ؤة كعمنعث قاتتعق يارعدار قعلمعغانلعقع بعلعنمعضةن
بولسعمذ ،ظذالرنعث هةممعسعدعن قعساس ظئلعنعدذ .حىنكع ،ظذالرنعث ظعحعدعن
ظذنع كعمنعث قاتتعق يارعدار قعلغانلعقعنع ؤة كعمنعث قاتتعق يارعدار
قعلمعغانلعقعنع بعلمةك قعيعندذر .يةنة كئلعص بعر ظادةمنعث جئنعنع ظئلعش
ظىحىن قعلعنغان شئرعكحعلعك ظئتعبارغا ظئلعنعدذ .حىنكع ،جاننع ظئلعش
ظىحىن قعلعنغان شئرعكحعلعك صارحعالنمايدعغان بعر صىتىن جعنايةتتذر .شذثا
بعر ظادةمنعث جئنعنع ظئلعش ظىحىن قاتناشقان صىتىن جعنايةتحعلةرضة ،ظذالر
خذددع بعر كعشعدةكال ظذ ظادةمنعث مةسظذلعيعتع ظارتعلعدذ .بذ ساهابعالرنعث
بعرلعكع ظارقعلعق يولغا قويذلغان هأكىمدذر .بعز يذقعرعدا ظأمةر ظعبنع خةتتاب
(اهلل تاظاال ظذنعثدعن رازع بولسذن!) نعث« :ظةضةر ظذ ظادةمنع ظألتىرىشكة
سةنظالعقالرنعث هةممعسع قاتناشقان تةقدعردعمذ ،مةن ظذالرنعث هةممعسعنع
ظألتىرةتتعم» دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعص ظأتتذق .ظةضةر ظذالرنعث ظعحعدعن
ظذنع كعمنعث قاتتعق يارعدار قعلغانلعقع بعلعنسة ،قعساس صةقةت ظذنعثدعن
ظئلعنعدذ.
بعر نةححة كعشعنع ظألتىرؤةتكةن بعر ظادةمدعن ظذالرنعث هةممعسعضة
هئسابالص قعساس ظئلعنعدذ .ظةمما ظعمام شافعظعي (اهلل تاظاال ظذنعثغا رةهمةت
قعلسذن!)« :ظةضةر ظذ ظادةم ظذالرنع بعر ـ بعرلةص ظألتىرؤةتكةن بولسا ،ظذ
ظادةم ظةث دةسلةص ظألتىرىلضةن كعشع ظىحىن هئسابالص ظألتىرىلعدذ ،ظذنعثدعن
كةينعدعن ظألتىرىلضةنلةر ظىحىن ظذ ظادةمنعث مال ـ مىلكعدعن دعيةت بئرعلعدذ،
ظةضةر ظذ ظادةم ظذالرنعث هةممعسعنع بعرال قئتعمدا ظألتىرؤةتكةن ،ياكع
ظذالرنعث ظعحعدعن كعمنعث بذرذن ظألتىرىلضةنلعكع بعلعنمعضةن بولسا ،بذ
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هالدا ظذالرنعث ظارعسعدا حةك تاشلعنعدذ .ظذ ظادةم حةك حعققان كعشع ظىحىن
هئسابالص ظألتىرىلعدذ ،ظألتىرىلضةن قالغان كعشعلةر ظىحىن ظذ ظادةمنعث مال
ـ مىلكعدعن دعيةت تألةص بئرعلعدذ ،ظةضةر ظذالرنعث ظعحعدعن بعرعنعث ظعضة
ـ حاقعلعرع كةلسة ،ظذ ظادةمدعن ظذنعث ظىحىن قعساس ظئلعص بئرعلعدذ»
دئدع .هةنةفعي مةزهةصعدعكعلةرنعث كأز قارعشع بويعحة :بعر نةححة كعشعنع
ظألتىرؤةتكةن ظادةمدعن ظذالرنعث بعرع ظىحىن قعساس ظئلعنسا ،قالغانالرنعث
ظذنعث ظىستعدعكع هةققع خذددع قاتعل ظذنعثدعن قعساس ظئلعنعشتعن بذرذن
(((
ظألىص قالسا ،قعساس حىشىص كةتكعنعضة ظوخشاش حىشىص كئتعدذ.
ظةمما بعر نةححة كعشع شئرعكلعشعص بعر ظادةمنعث ظةزالعرعدعن بعرعنع
كئسعؤاتقان بولسا ،بذ هالدا ظذالرنعث بعرةرسعنعثمذ ظةزاسع كئسعلمةيدذ.
مةسعلةن :بعر نةححة كعشع بعرلعشعص بعر ظادةمنعث قولعنع ياكع صذتعنع
كئسعؤاتقان ياكع ظذنعث حعشعنع تأكعؤةتكةن بولسا ،هةنةفعي مةزهةصعدعلةرنعث
كأز قارعشع بويعحة ظذالرنعث بعرعدعنمذ قعساس ظئلعنمايدذ .حىنكع ،بعر
ظادةمنعث ظةزالعرع بعلةن يةنة بعر ظادةمنعث ظةزالعرع ظارعسعدا ظوخشاشلعق
يوق .ظةزاالردعكع ظوخشاشلعق ظذالرنعث صةيدا يةتكىزىشتة ؤة مذهعملعقعدا
بولذشع شةرت .ظةمما جاندعكع ظوخشاشلعق جاننعث هأرمةتلعك بولذشعدعدذر.
شئرعكلعشعص بعر ظادةمنعث قولعنع كئسعؤاتقان ظعككع كعشع ظذ ظادةمنعث
قولعنعث دعيعتعنع ظوخشاش تألةيدذ .ظعمام شافعظعي (اهلل تاظاال ظذنعثغا رةهمةت
قعلسذن!)« :ظةزاالرنع كئسعؤئتعشنع ظادةم ظألتىرىشكة قعياس قعلعص تذرذص
ظذ ظعككعسعنعث قولع كئسعلعدذ» دئدع.
ظةضةر بعر ظادةم مةيلع ظارقعمذ ـ ظارقا كةسسذن ،مةيلع بعرال ؤاقعتتا
كةسسذن ،ظعككع كعشعنعث ظوث قولعنع كئسعؤةتكةن بولسا ،ظذ ظعككع
كعشعنعث (بعر قولعغا هئسابالص) ظذ ظادةمنعث ظوث قولع كئسعلعدذ ؤة
(كئسعلضةن يةنة بعر قولعغا هئسابالص) ظذ ظادةمدعن دعيةت ظىحىن صذل ظئلعص
ظذ صذلنع قوللعرع كئسعلضةن ظعككع كعشع ظارعلعرعدا ظوخشاش بألىشعدذ.
ظعمام شافعظع« :ظةضةر ظذ ظادةم ظذ ظعككعسعنعث قولعنع ظارقعمذ ـ ظارقا
كةسكةن بولسا ،بذ هالدا ظذ ظادةمدعن قولع بعرعنحع بولذص كئسعلضعنع
ظىحىن قعساس ظئلعنعدذ .ظةضةر ظذ ظادةم ظذ ظعككعسعنعث قولعنع بعرال ؤاقعتتا
كةسكةن بولسا ،بذ هالدا ظذ ظعككع كعشعنعث ظارعسعدا حةك تاشلعنعدذ .ظذ
(((
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ظادةمنعث قولع حةك حعققعنع ظىحىن هئسابالص كئسعلعدذ ؤة (ظذ ظادةم يةنة
بعرسع ظىحىن دعيةت تألةص بئرعدذ)» دئدع.
ظةضةر ظعككع كعشعنعث (هةر بعرعنعث بعردعن بولذص) ظعككع قولنع
كئسعؤاتقان ظادةمضة (ظذ ظعككع قولنعث بعرعضة هئسابالص) ظذنعث بعر
قولعنع كئسعشكة ؤة يةنة بعرعضة هئسابالص ظذنعثدعن دعيةت ظئلعشقا هأكىم
حعقعرعلغان ،ظاندعن ظذنعثدعن بعر قولنعث دعيعتع ظئلعنعشتعن بذرذن ظذ ظعككع
كعشعنعث بعرع ظذنع كةحىرؤةتكةن بولسا ،ظذ ظعككع كعشعنعث يةنة بعرع ظذ
ظادةمدعن صةقةت قعساسال ظالعدذ .بذ ظعمام ظةبذهةنعفة ؤة ظعمام ظةبذيىسىفنعث
كأز قارعشعدذر .ظعمام مذهةممةد« :بذ هالدا ظذ ظعككع كعشعنعث بعرع ظذ
ظادةمدعن بعر قولنعث صىتىن دعيعتعنع ؤة كةحىرؤةتكعنع بولسا ،دعيةتنعث
يئرعمعنع ظالعدذ .حىنكع ،قعساس ؤة دعيةت ظذ ظعككع كعشعنعث ظارعسعدا شئرعك
ظعدع .ظعككع كعشعنعث بعرع قعساستعكع ظأزعنعث هةققعنع كةحىرؤةتكةنلعكع
ظىحىن ،يةنة بعرعنعث قعساستعكع هةققع مالغا ظايلعنعدذ .شذثا ظأزعنعث
هةققعنع ظأتىؤةتكعنع دعيةتنعث يئرعمعنع ظالعدذ .ظأتىؤةتمعضعنع بولسا بعر
قولنعث صىتىن دعيعتعنعث هةممعسعنع ظالعدذ .بذ دعيةتنعث يئرعمع (بعر قولنعث
ظعككع كعشعنعث ظارعسعدعكع شئرعك دعيةتنعث) يئرعمعدعن كةلضةندذر،
يئرعمع بولسا( ،ظذنعث مالغا ظايالنغان قعساستعكع هةققعدعن) كةلضةندذر»
دئدع .بذ قاراشالرنعث ظعحعدعن توغرا دةص قارالغعنع بولسا ،ظعمام ظةبذهةنعفة
ؤة ظعمام ظةبذيىسىفنعث كأز قارعشعدذر .حىنكع ،ظذ ظعككع كعشعنعث هةر
بعرعنعث ظذ ظادةمنعث (كئسعلعشكة هأكىم حعقعرعلغان) قولعدا هةققع بار.
قول بعر ظذنعثدا هةققع بار كعشع ظعككع بولغاحقا ،ظعككع كعشعنعث ظذ
قولدا يئرعم ـ يئرعمدعن هةققع بولغان بولعدذ .ظةضةر ظعككع كعشعنعث بعرع ظذ
ظادةمدعكع ظأزعنعث هةققعنع كةحىرؤةتسة ،ظذ ظعككع كعشعنعث يةنة بعرعنعث
ظذ ظادةمنعث ظىستعدعكع هةققع خذددع بعر نةرسة ظىستعدة هةققع بار ظعككع
شئرعكنعث بعرع ظأز هةققعدعن ظأتىؤةتسة ،ظذ نةرسعنعث ظىستعدة يةنة بعرعنعث
(((
هةققع ظأز صئتع قالغعنعدةك ظأز صئتع قئلعص قالعدذ.
بعر ظادةم بعر كعشعضة ظألتىرىش نعيعتع بعلةن ظوق ظاتقان ،ظذ ظوق ظذ
كعشعدعن ظأتىص حعقعص يةنة بعر كعشعضة تةككةن ؤة شذنعث بعلةن هةر ظعككع
كعشع ظألضةن بولسا ،ظذ ظادةمدعن ظذ ظعككع كعشعنعث بعرعضة هئسابالص
((( «رةددذلمذهتار» 5 ،ـ توم 358 ،ـ بةت.
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قعساس ظئلعنعدذ ،يةنة بعرعضة هئسابالص ظذ ظادةمنعث جةمةتعدعن دعيةت
ظئلعنعدذ .حىنكع ،ظذ ظادةم ظعككعنحع كعشعنع سةؤةنلعك بعلةن ظألتىرضةن
هئسابلعنعدذ .حىنكع ،ظذ ظادةم ظذ كعشعنع ظألتىرىشنع ظةمةس باشقا كعشعنع
ظألتىرىشنع نعيةت قعلدع .ظوق ظذنعثدعن ظأتىص ظذ كعشعضة تةضدع .بذ بعز
يذقعرعدا بايان قعلعص ظأتكةن ظعككع تىرلىك سةؤةنلعك ظألتىرىشنعث بعر
تىرعدذر .بذ خذددع ظوؤ هايؤعنعنع ظألتىرىشنع نعيةت قعلعص ظوق ظاتقان،
ظةمما ظوق بئرعص ظادةمضة تةككةن ظةهؤالغا ظوخشاش .ظةضةر ظذ ظادةم ظوقنع
هةر ظعككع كعشعنع ظألتىرىشنع نعيةت قعلعص تذرذص ظاتقان بولسا ،بذ هالدا
ظذ ظادةم ظعككعنحع كعشعنعمذ قةستةن ظألتىرضةن هئسابلعنعدذ.
ظذرذش مةيدانعدا مذسذلماننع سةؤةنلعك بعلةن ظألتىرىص قئلعشنعث
بايانع

ظةضةر ظذرذش مةيدانعدا بعر مذسذلمان يةنة بعر مذسذلماننع كاصعرالرنعث
سئصعدعكع كاصعر ،دئضةن ضذمان بعلةن ظألتىرؤةتكةن بولسا ،ظألتىرضىحع
مذسذلماندعن قعساس ظئلعنمايدذ .حىنكع ،بذمذ ظادةمنع سةؤةنلعك بعلةن
ظألتىرىش هئسابلعنعدذ .ظةمما ظألتىرضىحع مذسذلماننعث كاففارةت بئرعشع
ؤة ظألتىرىلضةن ظذ مذسذلمان ظىحىن دعيةت تألةص بئرعشع الزعمدذر .بذ ،ظةضةر
مذسذلمانالر بعلةن كاصعرالر بعر ـ بعرعضة ظارعلعشعص كةتكةن بولسا ،ظةهؤال
شذنداق بولعدذ .ظةمما مذسذلمانالر بعلةن كاصعرالر بعر ـ بعرعضة ظارعلعشعص
كةتمعضةن بولذص ظألتىرىلضةن مذسذلمان كاصعرالرنعث سئصعنعث ظعحعدة بولغان
بولسا ،بذ هالدا ظذ مذسذلماننع ظألتىرؤةتكةن مذسذلمانغا هئح نةرسة بئرعش
الزعم بولمايدذ .حىنكع ،ظذ مذسذلمان كاصعرالرنعث سئصعدة بولغانلعقع ظىحىن
ظذنعث قئنعنعث هأرمعتع حىشىص كئتعدذ( .شذثا ظذنع ظألتىرىش توغرا بولعدذ).
بذ هةقتة صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم مذنداق دئدع« :بعر قةؤمضة (قوشذلذص
(((
ظذنعث) سانعنع ظاؤذتقان كعشع ظذالرنعث ظعحعدعن هئسابلعنعدذ».
ظةضةر بعر ظادةم دىشمةن تةرةصنعث بعر مذسذلماننع مةجبذرعي هالدا
ظذرذش مةيدانعغا ظئلعص كةلضةنلعكعنع ظأز كأزع بعلةن كأرىص تذرذص ؤة
((( بذ هةدعسنع ظةبذيةظال ؤة دةيلةمعي رعؤايةت قعلدع.
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ظذنعث مةجبذرعي هالدا ظئلعص كئلعنضةنلعكعنع بعلعص تذرذص ظذنع نعشانغا
ظئلعص ظاتقان ؤة شذنعث بعلةن ظذ مذسذلمان ظألىص كةتكةن بولسا ،قعياس
قاظعدعسعضة ظاساسةن ظذ ظادةمدعن قعساس ظئلعش ؤاجعصتذر .ظةمما ظعستعهسان
قاظعدعسعضة ظاساسةن ظذنعثدعن قعساس ظئلعنمايدذ .حىنكع ،ظذ مذسذلماننعث
ظادةم ظألتىرىشكة بولعدعغان بعر ظورذندا بولذشع ظذنع ظألتىرضةن ظادةمضة
قعساسنعث ظعجرا قعلعنماسلعقعغا سةؤةب بولعدعغان بعر شىبهعدذر .شذثا
ظألتىرضىحع ظأز مال ـ مىلكعدعن ظألتىرىلضةن ظذ مذسذلمان ظىحىن دعيةت تألةص
بئرعش الزعم .ظذ ظادةمضة كاففارةت بئرعش الزعم ظةمةس .ظةضةر ظذ مذسذلماننعث
ظعضة ـ حاقعلعرع ظذ ظادةمضة« :سةن ظذنعثغا ظذنعث مةجبذرلعنعص ظئلعص
كةلضةنلعكعنع بعلعص تذرذص ظوق ظاتتعث» دئضةن ؤة ظذ ظادةم« :مةن (ظذنع
ظةمةس) ظوقنع مذشرعكالرغا قارعتعص ظاتتعم» دئضةن بولسا ،ظوق ظاتقان
ظادةمنعث سأزع ظئتعبارغا ظئلعنعدذ .حىنكع ،مذشرعكالر تةرعصعضة ظوق ظئتعش
ظذنعث قعلعشع الزعم بولغان ظعشعدذر.
هةرةمدة جازاالرنع ظعجرا قعلعش ؤة قعساس ظئلعشنعث بايانع
هةرةمدة ظادةم ظألتىرؤةتكةن كعشع ظألتىرىلعدذ .شذنعثدةك يةنة ظعسالمدعن
يئنعؤالغان كعشع دةسلةص ظذنع ظعسالمغا تةكرار قايتعص كعرعشكة دةؤةت
قعلعنعدذ .ظةضةر ظذ ظعسالمغا تةكرار قايتعص كعرمعسة ،ظذمذ ظألتىرىلعدذ.
ظةضةر بعر ظادةم هةرةمنعث سعرتعدا ظادةم ظألتىرضةنضة ياكع ظعسالمدعن
يئنعؤالغانغا ياكع زعنا قعلغانغا ،ياكع هاراق ظعحكةنضة ظوخشاش جازا
بئرعشنع كةلتىرىدعغان بعرةر جعنايةت قعلغان ،ظاندعن هةرةمنعث ظعحعضة
كعرعؤالغان بولسا ،ظذ ظادةم هةرةمنعث ظعحعدة تذرغان مذددةت ظعحعدة ظذنعثغا
حئقعلعلمايدذ .لئكعن ،هةتتا ظذ ظادةمنعث هةرةمنعث داظعرعسعنعث سعرتعغا
حعقعشعغا مةجبذر بولذشع ظىحىن ظذ ظادةمضة (هةرةمنعث ظعحعدة) بعر نةرسة
سئتعص بئرعلمةيدذ ،ظذنعث بعلةن بعللة ظولتذرذص تاماق يعيعلمةيدذ ،بعر يةردة
بعللة ظولتذرذلمايدذ ؤة ظذنعثغا (قالغذدةك) ظورذن تةييارالص بئرعلمةيدذ.
هةرةمنعث داظعرعسعنعث سعرتعدا جعنايةت ظعشلةص ظذنعث ظعحعضة كعرعؤالغان
ظادةمضة (ظذنعث ظعحعدة) جازا ظعجرا قعلعنمايدذ ،دئضةنلةرنعث دةلعل ـ صاكعتع
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بولسا ،اهلل تاظاالنعث» :بةيتذلالغا كعرضةن ظادةم ظةمعن بولعدذ(((«دئضةن
ظايعتعدذر.
ظةضةر ظذ ظادةم مةزكذر جعنايةتلةرنعث بعرةرسعنع هةرةمنعث ظعحعدة
قعلسا ،ظذنعثغا جازا ظعجرا قعلعنعدذ .شذنعثدةك يةنة هةرةمنعث ظعحعضة
ظذرذش قعلغذحع سىصىتعدة كعرضةن ظادةممذ ظذنعث ظعحعدة ظألتىرىلعدذ .جازاالر
هةرةمنعث سعرتعدا جعنايةت قعلعص كئيعن هةرةمنعث ظعحعضة كعرعؤالغان
كعشعضة ظعجرا قعلعنمايدذ .ظةضةر ظذ جعنايةتلةر جانغا ظةمةس ظةزاالرغا
قعلعنغان جعنايةت بولغان تةقدعردعمذ ظذ ظادةمضة جازا ظعجرا قعلعنمايدذ.
ظةمما جعنايةت هةرةمنعث ظعحعدة قعلعنغان بولسا ،بذ هالدا جعنايةتحعضة جازا
ظعجرا قعلعنعدذ .بعز يذقعرعدا بايان قعلعص ظأتكةن صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم
مةككة صةتهع بولغان يعلع ظوغرعلعق قعلغان مةخزذمعيةلعك ظايالنعث قولعنع
كةسكةن ،دئضةن هةدعس بولسا ،بعز دئضةن سأزلةرضة زعت ظةمةستذر .حىنكع،
ظذ ظايال ظوغرعلعقنع هةرةمنعث داظعرعسع ظعحعدة قعلغاندذر.
ظألتىرىشكة رذخسةت بئرعشنعث ؤة ظألتىرىشنعث دذرذس
بولذشعنعث بايانع

ظةضةر بعر ظادةم بعر كعشعضة« :مئنع ظألتىرضعن» دئضةن ،ظاندعن ظذ
كعشع ظذنع ظألتىرؤةتكةن بولسا ،بذ هالدا ظذ كعشعدعن قعساس ظئلعنمايدذ.
ظذ كعشعضة ظذ ظادةم ظىحىن ظأزعنعث مال ـ مىلكعدعن دعيةت بئرعش الزعمدذر.
حىنكع ،ظادةم ظألتىرىش ظىحىن بئرعلضةن رذخسةت كىحكة ظعضة بولمايدذ.
لئكعن رذخسةت شىبهعسع بولغانلعقع ظىحىن ظذنعثدعن قعساس ظئلعنعش
حىشىص كئتعدذ.
ظةضةر بعر ظادةم بعر كعشعضة« :مئنعث قئرعندعشعمنع ياكع ظوغلذمنع
ياكع دادامنع ظألتىرضعن» دئضةن ؤة (ظذ كعشع ظذالرنعث بعرعنع ظألتىرؤةتكةن)
بولسا ،ظذ كعشعدعن قعساس ظئلعنعدذ .حىنكع ،ظذ ظادةمنعث ظذ كعشعنع قعساس
ظئلعشقا بذيرذق قعلعشع ظذ كعشعنعث ظىستعدعن قعساسنع حىشىرؤةتمةيدذ.
ظةضةر بعر ظادةم بعر كعشعضة« :بذ ظوقيانع ماثا ظئتعص بةرضعن ،مةن
((( سىرة ظالع ظعمران  97ـ ظايةتنعث بعرقعسمع.
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ظذنع تذتذؤاالي» دئضةن ،ظذ كعشع ظذ ظادةمضة ظوقيانع ظئتعص بةرضةن ؤة
شذنعث بعلةن ظوقيا ظذنعث كأزعضة تعضعص كأزعنع قويذؤةتكةن بولسا ،ظذ
كعشعدعن قعساس ظئلعنمايدذ .ظذ كعشعضة ظأزعنعث مال ـ مىلكعدعن ظذ ظادةم
ظىحىن دعيةت بئرعش الزعم بولعدذ .ظةضةر ظعككع ظادةم بعر ـ بعرع بعلةن
مذشتالشقان ظذالرنعث بعرع يةنة بعرعنعث كأزعنع قويذؤةتكةن بولسا ،ظةضةر
مذمكعن بولسا جعنايةت ظعشلعضةندعن قعساس ظئلعنعدذ .حىنكع ،جعنايةتحع
بذنع قةستةن قعلغان هئسابلعنعدذ.

باشقعالرنعث قورذسعنع مارعغان ظادةمنعث كأزعنع قويذؤئتعشنعث هأكمع
ظةضةر بعر ظادةم بعر كعشعنعث قورذسعنعث ظعحعضة ظعشعكنعث تىشىكعدعن،
ياكع تامنعث تىشىكعدعن قارعغان ؤة قورذنعث ظعضعسع ظذنعث كأزعضة تاياق
تعقعش ،ياكع تاش ظئتعش ظارقعلعق ظذنعث كأزعنع قويذؤةتكةن بولسا ،بذ
هالدا ظةضةر قورذنعث ظعضعسع ظذ ظادةمنع شذنداق قعلعشتعن ظذنعث كأزعنع
قذيذؤةتمةستعن يعراقالشتذرذش مذمكعن بولمعغان بولسا ،قورذنعث ظعضعسع
ظذنعث كأزعنع تألةص بةرمةيدذ .ظةضةر ظذنداق قعلعش مذمكعن بولسا ،قورذنعث
ظعضعسع ظذنعث كأزعنع تألةص بئرعدذ .ظعمام شافعظعي (اهلل تاظاال ظذنعثغا
رةهمةت قعلسذن!)« :ظعككع هالةتتة قورذنعث ظعضعسع ظذ ظادةمنعث كأزعنع
تألةص بةرمةيدذ» دةيدذ((( .ظعمام شافعظعي (اهلل تاظاال ظذنعثغا رةهمةت
قعلسذن!) ظأزعنعث كأز قارعشعغا تأؤةندعكع هةدعسنع دةلعل ـ صاكعت قعلعص
كةلتىردع.
ظةنةس (اهلل تاظاال ظذنعثدعن رازع بولسذن!) مذنداق دةيدذ« :بعر كعشع
صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث ظأيلعرعنعث بعرعضة قارعدع .شذنعث بعلةن
صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم ظوقيانعث ظذححعنع (قولعغا ظئلعص) ظذ كعشع
تويذقسعز قالغاندا ظذنعث كأزعضة تعقعشقا تعرعشتع».
سةهعل ظعبنع ظةسساظعدعي (اهلل تاظاال ظذنعثدعن رازع بولسذن!) مذنداق
دةيدذ :بعر ظادةم صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث ظأيلعرعنعث بعرعضة ظأينعث
ظعشعكعدعن قارعدع .صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث قولعدا بئشعنع قاشلعؤاتقان
تاغاق بار ظعدع .صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم ظذ ظادةمنع كأرضةن ؤاقتعدا ،ظةضةر
مةن سئنعث ماثا (ظعشعكنعث تىشىكعدعن) قارعؤاتقانلعثنع كأرضةن بولسام،
((( كأزعنع تألةص بئرعشتعن ظذنعث ظىحىن بعر نةرسة تألةص بئرعش ،دئضةنلعك مةقسةت قعلعنعدذ.
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بذنع كأزةثضة تعقاتتعم ؤة «(ظأيضة كعرعشضة) رذخسةت سوراش كأز (ظأينعث
ظعحعدعكع نامةهرةمضة) قارعمعسذن دئضةنلعك ظىحىن يولغا قويذلغان»
(((
دئدع.
ظعمام مذسلعم ظةبذهىرةيرعدعن (اهلل تاظاال ظذنعثدعن رازع بولسذن!)
صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ:
«كعشعلةرنعث ظأيعضة ظذالرنعث رذخسعتعسعز قارعغان ظادةمنعث كأزعنع
ظذالرنعث قويذؤئتعشع توغرعدذر» بذ هةدعس بذ هالةتتة كأزعنع قويذؤةتكةن
ظادةمضة ظذ كعشع ظىحىن دئيةت تألةيدذ ،دئضةنلةر ظىحىن رةددعية بئرعدذ .بذ
هالةتتة بعر كعشعنعث كأزعنع قويذؤةتكةن ظادةمضة ظذ كعشع ظىحىن دعيةت
تألةص بئرعشنعث الزعم بولمايدعغانلعقع يةنة بعر هةدعستة ظوحذق ـ ظاشكارا
بايان قعلعندع« :ظةضةر بعر ظادةم باشقعالرنعث ظأيعضة ظذالرنعث رذخسعتعسعز
قارعغان ،ظاندعن ظذالر ظذنعث كأزعنع قويذؤةتكةن بولسا ،ظذ ظادةمنعث كأزعنع
قذيذؤةتكةن كعشعضة (ظذنعث كأزعنعث) دعيعتعنع تألةص بئرعش ،ياكع ظذ
كعشعدعن قعساس ظئلعش الزعم ظةمةس» يةنة بعر هةدعستة(« :باشقعالرنعث
قورذسعغا قارعغانلعقع ظىحىن كأزع قويذلذص كةتكةن ظادةمنعث تارتقان زعيعنع)
بعكارغا كئتعدذ» دةص بايان قعلعندع .ظالعمالر مةزكذر هةدعسلةرنع باشقعالرنعث
ظأيلعرعضة قارعغان ظادةمضة بعر نةرسة ظئتعشنعث توغرا بولعدعغانلعقع ظىحىن
دةلعل ـ صاكعت قعلعص كةلتىردع .ظالعمالر« :ظةضةر ظذ ظادةم ظذنعثغا ظئتعلغان
يةثضعل نةرسة بعلةن قايتعص كةتمعسة ،ظذنعثغا ظئغعر نةرسة ظئتعشمذ
توغرعدذر ،ظةضةر ظذ ظادةمضة ظئتعلغان نةرسة ظذنعث بعرةر ظةزاسعغا تعضعص
ظذ يةرنع يارعدار قعلغان بولسا ،ظذنعث هئسابع سورالمايدذ» دةيدذ .مالعكعي
مةزهةصعدعكعلةر« :قورذسعغا قارعغان ظادةمنعث كأزعنع قويذؤةتكةن كعشعدعن
قعساس ظئلعنعدذ ؤة ظذ كعشعنعث ظذ ظادةمنعث كأزعنع ،ياكع باشقا يعرعنع
نعشانالص بعر نةرسة ظئتعشع توغرا ظةمةس .حىنكع ،جعنايةتكة جعنايةت
بعلةن رةددعية بئرعلمةيدذ» دةيدذ .كأص ساندعكع ظالعمالر مالعكعيلةرضة
مذنداق جاؤاب بةردع« :ظةضةر باشقعالرنعث قورذسعغا قارعغان ظادةمنعث
كأزعنع قويذؤئتعشكة رذخسةت بئرعلسة ،ظذنعث كأزعنع قويذؤئتعش جعنايةت
هئسابالنمايدذ .ظةضةر ظذ ظادةمنعث كأزعنع قويذؤئتعش مةزكذر سةؤةب بعلةن
بولمعسا ،بذ هالدا ظذنعث كأزعنع قويذؤئتعش جعنايةت هئسابلعنعدذ» .ظالعمالر
((( ظعمام مذسلعم رعؤايعتع.
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يةنة باشقعالرنعث قورذسعغا قاراص ظذ قورذغا تاجاؤذز قعلعص كعرضةن ظادةمنعث
ظالدعنع توسذشنعث توغرا بولعدعغانلعقعغا بعر صعكعرضة كةلدع .ظذنعثغا
قارشع تذرذش مةزكذر سةؤةب تىصةيلعدعن بولمعسا ،بذ هالدا ظذنعثغا قارشع
تذرذش ضذناه هئسابلعنعدذ .ظذنعثغا قارشع تذرذشنعث توغرا بولعدعغانلعقعنع
كأرسعتعص بئرعدعغان مةزكذر سةؤةبنعث يئنعدا يةنة يذقعرعدا بايان قعلعنغان
هةدعسمذ بار .مالعكعي مةزهةصعدعكعلةر يذقعرعدا بايان قعلعنغان هةدعسكة:
«ظذ هةدعس (باشقعالرنعث قورذسعغا قارعغان ظادةمنعث كأزعنع قويذؤئتعشنعث
توغرا بولعدعغانلعقعنع بايان قعلعص ظةمةس) ظذنعثغا قاتتعق مذظامعلة قعلعص
ؤة ظذنع قورقذتذص قويذشنعث توغرا بولعدعغانلعقعنع كأرسعتعص كةلضةن»
(((
دئضةن جاؤابنع بةردع.
ظةضةر بعر ظادةم بعر كعشعنعث قوروسعغا بئشعنع تعققان ؤة قورونعث
ظعضعسع ظذنعثغا تاش ظاتقان ؤة شذنعث بعلةن ظذنعث كأزع حعقعص كةتكةن
بولسا ،ظذ كعشع ظذنعث كأزع ظىحىن بعر نةرسة تألةص بةرمةيدذ .بذ ،بارلعق
ظعمامالرنعث بعرلعككة كةلضةن قارعشعدذر .حىنكع ،ظذ ظادةم (ظذ كعشعنعث
قورذسعغا قاراش ظارقعلعق) ظذ كعشعضة تةؤة نةرسعدعن صايدعالنغان بولعدذ.
بذ خذددع بعر ظادةمنعث كعيعم ـ كعحعكعنع ظئلعؤئلعشقا ظذرذنغان ؤة ظذ ظادةم
ظأزعنعث كعيعم ـ كعحعكعنع ظئلعؤئلعشقا ظذرذنغان كعشعدعن ظأزعنع قوغداص
ظذ كعشعنع ظألتىرؤةتكةن ظذ ظادةمضة ظذ كعشعنعث دعيعتعنع تألةص بئرعش
الزعم بولمعغعنعغا ظوخشاشتذر .ظةمما بئشعنع قورذنعث ظعحعضة تعقعص ظةمةس
بئشعنع تئشعدا تذتذص تذرذص قورونعث ظعحعضة قارعغان ؤة كأزع قويذلذص
كةتكةن ظادةمنعث كأزعنع تألةص بئرعش هةققعدة ظعمامالر ظارعسعدا ظعختعالص
بار( .يةنع بعر قعسعم ظعمامالر ظذنعث كأزعنعث دعيعتعنع تألةص بئرعدذ ،دئسة،
(((
بعر قعسعم ظعمامالر ظذنعث كأزعنعث دعيعتعنع تألةص بةرمةيدذ ،دةيدذ).
ظةزاالرغا قعلعنغان جعنايةتنعث قعساسعنعث بايانع
ظةزاالرغا قعلعنغان جعنايةت ظىحىنمذ قعساس ظئلعش يولغا قويذلدع .اهلل
تاظاال بذ هةقتة مذنداق دئدع» :ظذالر (يةنع ظعسراظعل ظةؤالدع) غا تةؤراتتا
((( «فةتهذلبارع» 12 ،ـ توم 244 ،ـ بةت.
((( «رةددذلمذهتار» 5 ،ـ توم 353 ،ـ بةت.
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شذنداق بةلضعلعدذقكع ،جانغا جان (يةنع ناهةق ظادةم ظألتىرضةن ظألتىرىلعدذ)،
كأزضة كأز (يةنع كعشعنعث كأزعنع ناهةق قذيذؤةتكةن ظادةمنعث كأزع
قذيذؤئتعلعدذ) ،بذرذنغا بذرذن (يةنع كعشعنعث بذرنعنع ناهةق كةسكةننعث
بذرنع كئسعلعدذ) ،قذالققا قذالق (يةنع كعشعنعث قذلعقعنع ناهةق كةسكةننعث
قذلعقع كئسعلعدذ) ،حعشقا حعش (يةنع كعشعنعث حعشعنع ناهةق تأككةننعث
حعشع تأكىلعدذ) ؤة (كعشعنع) قانداق يارعدار قعلغان بولسا شذنداق يارعدار
قعلعنعش بعلةن قعساس ظئلعنعدذ ،كعمكع (جعنايةتحعنع) ظةصذ قعلسا (يةنع
ظذنعثدعن قعساس ظالمعسا) بذ ظذنعث (ضذناهع) غا كةففارةت بولعدذ ،اهلل
نازعل قعلغان ظايةتلةر بويعحة هأكىم قعلمايدعغان كعشعلةر زالعمالردذر(((«
قعساس ظئلعش ،قعساسنع ظوخشاش ظئلعش مذمكعن بولعدعغان هةر قانداق
جعنايةتتة يولغا قويذلغاندذر .هةنةفعي مةزهةصعدة يارعالنغان بعر يةر ظىحىن
قعساس ظذ يةر ساقعيعص بولغاندعن كئيعن ظئلعنعدذ .ظةمما ظعمام شافعظعي
(اهلل تاظاال ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!)« :قعساس ظذ يةر ساقعيعشتعن بذرذن
ظئلعنعدذ» دةيدذ .هةنةفعي مةزهةصعدة بعر كعشع بعر ظادةمنع مةيلع كالتةك
ـ توقماق بعلةن ظذرسذن ،مةيلع باشقا نةرسعلةر بعلةن ظذرسذن ،ظذ كعشعدعن
قعساس ظئلعنعدذ .حىنكع ،بعز يذقعرعدا ظةزاالر ظىحىن قعلعنغان جعنايةتلةردة
قةستةنضة ظوخشعشعص كةتكةن جعنايةت بولمايدذ ،دةص بايان قعلعص ظأتتذق.
بعر ظادةمنعث قولعنع بئغعشعدعن قةستةن كئسعؤاتقان كعشعدعن قعساس
ظئلعنعدذ .ظةضةر بعر ظادةم بعر كعشعنعث بعلعكعنعث ياكع يوتعسعنعث
يئرعمعدعن كئسعؤاتقان ،ياكع بذرنعنع كئسعؤاتقان بولسا ،ظذ ظادةمدعن قعساس
ظئلعنمايدذ .حىنكع ،بذ هالدا ظذ ظادةمدعن ظوخشاش شةكعلدة قعساس ظئلعش
مذمكعن ظةمةس .حىنكع ،ظذ ظادةمنعث ظةزاسعدعن ظارتذق ياكع ظاز كئسعلعص
قئلعشع مذمكعن.
ظةضةر بعر كعشعنعث قولعنع كئسعؤاتقان ظادةمنعث قولع ،ظذ كعشعنعث
قولعدعن ظذزذن بولغان تةقدعردعمذ ظذ ظادةمنعث قولع كئسعلعدذ .حىنكع،
قولدعن كئلعدعغان صايدا قولنعث كعحعك ياكع حوث بولذشع بعلةن صةرق
قعلمايدذ .ظةمما قولنعث يارعدار قعلعنعشعدا قولنعث حوث ياكع كعحعك بولذشع
ظئتعبارغا ظئلعنعدذ.
((( سىرة ماظعدة  45ـ ظايةت.
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ظةضةر ظعككع حعكعسع كةث ظادةم ظعككع حعكعسع تار بعر كعشعنعث
ظعككع حعكعسعنعث ظارعسعنع سىثةكلعرع كأرىنىص قالغعدةك دةرعجعدة يارعدار
قعلغان بولسا ،ظعككع حعكعسع تار كعشع ظذ ظادةمنعث ظعككع حعكعسعنعث
هةممعسعنع يارعدار قعلمايدذ .حىنكع ،ظذ ظادةمنعث ظعككع حعكعسع كةثدذر.
يارعداردا بذ ظئتعبارغا ظئلعنعدذ .ظعككع حعكعسع تار كعشع ظذ ظادةمنعث
حعكعسعنع ظأزعنعث يارعسعنعث معقدارعدةك يارعدار قعلعدذ ،ياكع ظذنعث ظىحىن
صذل ظالعدذ .حىنكع ،بذنعثدا ظئتعبارغا ظئلعنعدعغان ظعش بولسا ،جعنايةت
ظارقعلعق (ظذ كعشعنعث حعكعسعدة) يىز بةرضةن ظةيعب ؤة كةمحعلعكتذر.
ظةضةر يارعدار ظذ ظادةمنعث حعكعسعنع ظأزعنعث يارعسعنعث معقدارعدةك يارعدار
قعلسا ،ظذ ظادةمنعث حعكعسعدة ظةيعب ظاز بولغان هئسابلعنعدذ .ظةضةر يارعدار
ظذ ظادةمنعث ظعككع حعكعسعنعث ظارعسعنعث هةممعسعنع يارعدار قعلسا ،بذ
هالدا يارعدار ظذ ظادةمدعن ظأزعنعث هةققعدعن بةك ظاشذرذص هةق ظالغان
بولعدذ .شذنعث بعلةن يارعالنغذحع بعلةن ظذنع يارعدار قعلغان ظادةمنعث
ظارعسعدا كأرىنىشتة ؤة مةنعدة ظوخشاشلعق تىضعضةن بولعدذ .ظوخشاشلعق
رعظاية قعلعنعدعغان هةممة جعنايةتنعث هأكمعمذ شذنداقتذر.
سىثةككة قعلعنغان جعنايةت ظىحىنمذ قعساس ظئلعنمايدذ .حىنكع،
سىثةكتعن ظوخشاش شةكعلدة قعساس ظئلعش قعيعندذر .حعشقا جعنايةت
ظأتكىزضةن ظادةمدعن قعساس ظئلعنعدذ .ظةضةر ظعككع ظادةمنعث بعرعنعث
حعشلعرع ظذزذن يةنة بعرعنعث حعشلعرع قعسقا بولغان تةقدعردعمذ حعشقا
جعنايةت ظأتكىزضةن ظادةمدعن قعساس ظئلعنعدذ .يةنع بعر كعشع بعر ظادةمنعث
حعشعنع يذلعؤاتقان ياكع تأكعؤةتكةن بولسا ،ظذ كعشعنعث حعشعمذ يذلذنعدذ
ياكع تأكعلعدذ .بذ هةقتة ظةنةس (اهلل تاظاال ظذنعثدعن رازع بولسذن!) مذنداق
دةيدذ« :نةزعرنعث قعزع بعر حأرىنعث كاحعتعغا ظذرذص ظذنعث ظذدذل حعشعدعن
بعرنع حىشىرؤةتكةن ظعدع .ظاندعن حعشع تأكىلضةن تةرةصتعكعلةر صةيغةمبةر
ظةلةيهعسساالمنعث قئشعغا بذ هةقتة شعكايةت قعلعص كةلدع .صةيغةمبةر
(((
ظةلةيهعسساالم نةزعرنعث قعزعدعن قعساس ظئلعشقا بذيرذدع».
ظعبنع بةتتال (اهلل تاظاال ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!) مذنداق دةيدذ:
«ظالعمالر بعر ظادةمنعث حعشعنع قةستةن تأكىؤةتكةن ياكع يذلعؤاتقان
كعشعنعث حعشعنعث تأكعؤعتعلعدعغانلعقعدا ياكع يذلعؤئتعلعدعغانلعقعدا
((( ظعمام بذخارع رعؤايعتع.
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بعرلعككة كةلدع .ظةمما ظذالر تةننعث باشقا سىثةكلعرعضة زعيان ـ زةخمةت
يةتكىزضةن ظادةم هةققعدة ظعختعالص قعلعشعص قالدع .ظعمام مالعك (اهلل تاظاال
ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!)« :معثعغا يةتكةن يارا(((،سأثعكع يىرىشىص
كةتكةن يارا (((،سأثعكع سذندذرذلغان يارا(((قاتارلعق يارعالردعن باشقا يارعالر
ظىحىن (يارعالندذرغذحعدعن) قعساس ظئلعنعدذ .ظةمما مةزكذر يارعالر ظىحىن
(يارعالندذرغذحعدعن) دعيةت ظئلعنعدذ» دئدع ؤة ظأزعنعث بذ قارعشعغا اهلل
تاظاالنعث» :ظذالر (يةنع ظعسراظعل ظةؤالدع) غا تةؤراتتا شذنداق بةلضعلعدذقكع،
جانغا جان (يةنع ناهةق ظادةم ظألتىرضةن ظألتىرىلعدذ) ،كأزضة كأز (يةنع
كعشعنعث كأزعنع ناهةق قذيذؤةتكةن ظادةمنعث كأزع قذيذؤئتعلعدذ) «. . .
دئضةن ظايعتعنع صاكعت قعلعص كةلتىردع .ظعمام مالعك (اهلل تاظاال ظذنعثغا
رةهمةت قعلسذن!) بذ ظايةتنع ظأزعنعث قارعشعغا صاكعت قعلعص مذنداق
دئدع« :بعزدعن ظعلضعرع ظأتكةن ظىممةتلةرنعث شةرعظةتع ،ظةضةر بعزنعث
صةيغةمبعرعمعزنعث تعلع ظارقعلعق بايان قعلعنغان ؤة صةيغةمبعرعمعز ظذنعثغا
ظعنكار قعلمعغان بولسا ،ظذ بعزنعثمذ شةرعظةتعمعز هئسابلعنعدذ .اهلل تاظاالنعث:
»حعشقا حعش (يةنع كعشعنعث حعشعنع ناهةق تأككةننعث حعشع تأكىلعدذ)«
دئضةن ظايعتع سىثةكلةردعمذ قعساسنعث ظعجرا قعلعنعدعغانلعقعنع كأرسعتعص
بئرعدذ .حىنكع ،حعشمذ سىثةكتذر .لئكعن( ،ظةضةر قعساس ظئلعنسا) ظألىص
قئلعشتعن ظةندعشة قعلعنغانلعقع ياكع قعساسنع ظوخشاش دةرعجعدة ظئلعشقا
مذمكعن بولمايدعغانلعقع ظىحىن قعساس ظئلعنمايدعغانلعقعغا بعرلعككة
كئلعنضةن سىثةكلةرضة زعيان يةتكىزضةن ظادةمدعن قعساس ظئلعنمايدذ( .بذ
ظادةمضة ظذ سىثةكلةرضة زعيان يةتكىزضةنلعكع ظىحىن دعيةت تألةص بئرعش
الزعم بولعدذ)».
ظعمام شافعظعي ،ظعمام ظةللةيس ؤة هةنةفعي مةزهةصعدعكعلةر« :حعشتعن
باشقا سىثةكلةردة قعساس ظئلعنمايدذ .حىنكع ،حعشتعن باشقا سىثةكلةردة،
ظذالرنع قاصالص تذرذدعغان ضأش ؤة صةيلةر بار .مةسعلةن :حعشتعن باشقا
سىثةكلةردعن بعرةرسعنع سذندذرؤةتكةن ظادةمدعن قعساس ظئلعش ظىحىن
ظذنعث سأثعكعنعمذ خذددع ظذنعثغا ظوخشاش سذندذرؤئتعشقا توغرا كئلعدذ.
((( بذنعثدعن بعر ظادةمنع هةتتا يارا ظذنعث معثعسعضة يئتعص بارغعدةك دةرعجعدة يارعالندذرذش كأزدة تذتذلعدذ .ت.
((( بذنعثدعن بعر ظادةمنع هةتتا يارعالنغان يةرنعث سأثةكلعرع سذنذص كةتكةندعن كئيعن ظورنعدعن يىرىشىص كةتكعدةك دةرعجعدة
يارعالندذرذش كأزدة تذتذلعدذ .ت.
((( بذنعثدعن بعر ظادةمنع هةتتا يارعالنغان يةرنعث سأثةكلعرع سذنذص كةتكعدةك دةرعجعدة يارعالندذرذش كأزدة تذتذلعدذ .ت.
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ظذنعث سأثعكعنعمذ خذددع ظذنعثغا ظوخشاش سذندذرؤئتعش مذمكعن ظةمةس.
ظةضةر بذ مذمكعن بولسا ظعدع ،ظةلؤةتتة بعز حعشتعن باشقا سىثةكلةرضة زعيان
(((
يةتكىزضةن ظادةمدعن قعساس ظئلعشقا هأكىم قعالتتذق ».دةيدذ.
ظةضةر بعر ظادةمنعث حعشعنع تىكعؤاتقان كعشعنعث حعشع قارا ،ياكع
سئرعق بولسا( ،يةنع ظةيعبلعك بولغان بولسا) ،بذ هالدا حعشع تىكىلىص
كةتكةن ظادةم خالعسا ظذنعثدعن قعساس ظالعدذ ،خالعسا حعشع ظىحىن
ظىنعثدعن دعيةت ظالعدذ .ظةضةر حعشع تىكىلىص كةتكةن ظادةمنعث حعشع
ظةيعبلعك بولسا ،ظذ ظادةمنعث حعشعنع تىكعؤاتقان كعشعدعن قعساس ظةمةس
صةقةت دعيةت ظئلعنعدذ.
ظةضةر بعر ظادةمنعث حعشعنع سذندذرؤاتقان كعشعدعن قعساس ظئلعش
ظىحىن ظذنعث حعشعنع سذندذرؤاتماقحع بولغان ؤاقتعدا ،هةتتا ظوخشاش
سذندذرذلعشع ظىحىن ظذنعث حعشع ظاستا ـ ظاستا سذندذرذلعدذ .كىحلىك دةص
قارالغان بعر رعؤايةتتة« :ظةضةر بعر ظادةم بعر كعشعنعث حعشعنع سذندذرؤةتكةن
بولسا ،ظذ ظادةمدعن قعساس ظئلعنمايدذ .ظذ ظادةمدعن صةقةت دعيةت ظئلعنعدذ،
هةر حعشنعث دعيعتع بةش تأضة ،ياكع بةش كالعدذر» دةص بايان قعلعندع.
ظةضةر بعر ظادةم بعر كعشعنعث حعشعنعث يئرعمعنع سذندذرؤةتكةن ،ظاندعن
ظذ حعشنعث قالغان يئرعمع ظأزعحة حىشىص كةتكةن بولسا ،ظذ ظادةمدعن قعساس
ظئلعنمايدذ.
ظةضةر بعر ظادةم بعر كعشعنعث حعشعغا ظذرغان ،ظاندعن ظذنعث حعشع
معدعرالص قالغان ،ظةمما رةثضع ظأزضعرعص كةتمعضةن ،كئيعن ظذ حعشنع باشقا
بعر ظادةم يذلذؤاتقان بولسا ،بذ هالدا ظذ ظعككع ظادةمنعث ظىستعدعن ظادعل
ظعككع مذسذلمان كعشع هأكىم حعقعرعدذ .ظذ ظادعل ظعككع مذسذلمان ظذ
ظعككع ظادةمنعث ظذ كعشعضة قانحعلعق صذل تألةص بئرعشع ظىحىن هأكىم
حعقعرعدذ .هأكىم حعقارغاندا ظادعل ظعككع مذسذلمان كعشعنعث هأكىم
حعقعرعشعنعث الزعم ظعكةنلعكعنع اهلل تاظاالنعث بذ ظايعتعدعنمذ كأرىؤاالاليمعز:
»ظع مأمعنلةر! سعلةر ظوؤلعغان هايؤانالرنع ظعهرامدا ياكع هةرةمدة تذرذص
ظألتىرمةثالر .سعلةردعن كعمكع ظذنع قةستةن ظألتىرعدعكةن ،ظعشنعث ؤابالعنع
تئتعشع ظىحىن ،ظذنعث جازاسع ظعككع ظادعل كعشعنعث باهالعشع بويعحة
((( «فةتهذلبارع» 12 ،ـ توم 224 ،ـ بةت.
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هئلعقع ظألتىرىلضةن ظوؤغا ظوخشاش ظأي هايؤانلعرعدعن بعرنع كةبعضة ظئلعص
بئرعص قذربانلعق قعلعشتذر«(((. . .
بعر ظادةمنعث ظذدذل حعشعنع سذندذرؤاتقان كعشعنعثمذ ظذدذل حعشعنع
سذندذرؤئتعش بعلةن قعساس ظئلعنعدذ .شذنعثدةك يةنة بعر ظادةمنعث ظئغعز
حعشعنع سذندذرؤاتقان كعشعنعثمذ ظئغعز حعشعنع سذندذرؤئتعش بعلةن
قعساس ظئلعنعدذ .بعر ظادةمنعث ظاستعن قاتاردعكع حعشلعرعنع سذندذرؤاتقان
كعشعدعن ظذنعث ظىستىن قاتاردعكع حعشلعرعنع سذندذرؤئتعش بعلةن قعساس
ظئلعنمايدذ .بعر ظادةمنعث ظىستىن قاتاردعكع حعشلعرعنع سذندذرؤاتقان
كعشعدعن ظذنعث ظاستعن قاتاردعكع حعشلعرعنع سذندذرؤئتعش بعلةن قعساس
ظئلعنمايدذ .بعر ظادةمنعث بعرةر ظةزاسعغا زعيان يةتكىزضةن كعشعدعن صةقةت
ظذنعث شذ ظةزاسعغا زعيان يةتكىزىش بعلةن قعساس ظئلعنعدذ.
ظةر ـ ظايالالرنعث ظارعسعدا يىز بةرضةن بعر ـ بعرعنع يارعدار قعلعش
ظعشلعرعدعمذ قعساس ظئلعنعدذ((( .بذ هةقتة ظعمام مذهةممةد (اهلل تاظاال
ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!) <ظةلمةبسذت> دئضةن ظةسعرعدة شذنداق دئضةن.
حىنكع ،ظةزاالرنع كئسعؤئتعش بولسا ،ظةزاالرنعث رولعنع يوقذتعؤئتعشتعن،
ظعنسانغا ظةزعيةت بئرعشتعن ؤة ظعنساننع ظةيعبلعك قعلعشتعن ظعبارةتتذر .بذ
ظعشالردا ظةر ـ ظايالالر ظوخشاش .يةنع ظةرضة يىز بةرضةن شذ ظعشالر ظايالغعمذ
يىز بئرعدذ.
مذسذلماننعث ظةزالعرع بعلةن (ظعسالم دألعتع بعلةن كئلعشعم تىزىص
ظعسالم دألعتعدة) ياشايدعغان كاصعرنعث ظةزالعرع قعساستا ظوخشاشتذر .يةنع
ظذ ظعككعسعنعث ظارعسعدا قعساس ظعجرا قعلعنعدذ((( .ظعمام شافعظعي (اهلل تاظاال
ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!)(« :ظعسالم دألعتع بعلةن كئلعشعم تىزىص ظعسالم
دألعتعدة) ياشايدعغان كاصعرنع ظألتىرؤةتكةنلعكع ظىحىن ظألتىرىلعدعغان
كعشعدعن (ظذ كاصعرنعث بعرةر ظةزاسعغا زعيان ـ زةخمةت) يةتكىزضةنلعكع
ظىحىن قعساس ظئلعنعدذ( .ظعسالم دألعتع بعلةن كئلعشعم تىزىص ظعسالم
دألعتعدة) ياشايدعغان كاصعرنع ظألتىرؤةتكةنلعكع ظىحىن ظألتىرىلمةيدعغان
((( سىرة ماظعدة  95ـ ظايةتنعث بعر قعسمع.
((( يةنع مةسعلةن :ظةر ظايالنعث حعشعنع سذندذرؤاتقان ياكع قولعنع بئغعشعدعن كئسعؤةتكةن بولسا ،ظةردعن قعساس ظئلعنعدذ .ت.
((( يةنع بعر مذسذلمان (ظعسالم دألعتع بعلةن كئلعشعم تىزىص ظعسالم دألعتعدة) ياشايدعغان كاصعرنعث بعرةر ظةزاسعغا زعيان
يةتكىزضةن بولسا ،ظذ مذسذلماندعنمذ قعساس ظئلعنعدذ .ت.
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كعشعدعن (ظذ كاصعرنعث بعرةر ظةزاسعغا زعيان ـ زةخمةت) يةتكىزضةنلعكع
(((
ظىحىن قعساس ظئلعنمايدذ»((( دئدع.
بعر ظادةمنعث بعلعكعنعث يئرعمعنع كئسعؤاتقان كعشعدعن قعساس
ظئلعنمايدذ .حىنكع ،ظذ كعشعدعن ظوخشاش شةكعلدة قعساس ظئلعش مذمكعن
ظةمةس .شذنعثدةك يةنة بعر كعشعنع ظذنعث ظالدع تةرعصعدعن ياكع ظارقا
تةرعصعدعن تاكع ،ظذنعث قورسذقعغا يةتكةنضة قةدةر يارعالندذرغان ؤة ساقعيعص
كةتكةن يارا ظىحىنمذ ظذ كعشعدعن قعساس ظئلعنمايدذ .بذ يارا ظىحىن ظذ
كعشعدعن صةقةت دعيةتنعث ظىحتعن بعرع ظئلعنعدذ .ظةضةر يارعدار يارعسعدعن
قان كأص ظئقعص كئتعص ظألىص قالغان بولسا ،بذ هالدا ظذنع يارعلعغان كعشعدعن
قعساس ظئلعنعدذ.
ظةضةر بعر ظادةمنعث تعلعنع ،ياكع جعنسعي ـ ظةزاسعنع تىؤعدعن كئسعؤاتقان
بولسعمذ كئسعؤاتقان كعشعدعن قعساس ظئلعنمايدذ .لئكعن ،ظذ كعشع ظذ
ظادةمنعث جعنسعي ـ ظةزاسعنعث صةقةت ظىححع تةرعصعنعال كئسعؤاتقان بولسا ،بذ
هالدا ظذ كعشعدعن قعساس ظئلعنعدذ .ظةضةر ظذ كعشع ظذ ظادةمنعث جعنسعئ ـ
ظةزاسعنعث بعر قعسمعنع كئسعؤاتقان بولسا ،ظذ كعشعدعن قعساس ظئلعنمايدذ.
يةنع ظذ كعشعنعث جعنسعي ـ ظةزاسعنعث يئرعمع كئسعؤئتعلمةيدذ< .ظةلهعداية>
دئضةن ظةسةردة« :بعر ظادةمنعث تعلعنع ياكع جعنسعي ـ ظةزاسعنع كئسعؤاتقان
كعشعدعن قعساس ظئلعنمايدذ ،بذ كأص ساندعكع ظالعمالرنعث كأز قارعشعدذر»
دةص بايان قعلعندع.
ظةضةر بعر ظادةم تذغذلغان ؤاقتعدا يعغلعغان كعحعك بالعنعث تعلعنع
كئسعؤاتقان بولسا ،بذنعث ظىحىن قانحعلعك مال ـ مىلىك بئرعش هةققعدة
ظادعل بعر كعشع هأكىم حعقعرعدذ .حىنكع ،ظذ بالعنعث حوث بولغاندا ضةص
قعالاليدعغان باال بولعدعغانلعقع تئخع ظئنعق ظةمةس .ظةضةر بعر ظادةم تعلع
حعقعص ضةص قعلغان بالعنعث تعلعنع كئسعؤاتقان بولسا ،ظذ ظادةمنعث بذنعث
ظىحىن تولذق دعيةت تألةص بئرعشع الزعم .ظةضةر بعر ظادةم ضاحعنعث تعلعنع
ياكع تئخع ضةص قعاللمايدعغان كعحعك بالعنعث تعلعنع كئسعؤاتقان بولسا ،ظذ
((( ظعمام شافعظعينعث قارعشعحة( :ظعسالم دألعتع بعلةن كئلعشعم تىزىص ظعسالم دألعتعدة) ياشايدعغان كاصعرنع ظألتىرؤةتكةن مذسذلمان
ظألتىرىلمةيدذ .شذنعثغا ظاساسةن (ظعسالم دألعتع بعلةن كئلعشعم تىزىص ظعسالم دألعتعدة) ياشايدعغان كاصعرنعث بعرةر ظةزاسعغا زعيان
ـ زةخمةت يةتكىزضةن مذسذلماندعنمذ قعساس ظئلعنمايدذ .ت.
((( <ظةددذررذلمذختار> 5 ،ـ توم 356 ،ـ بةت
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ظادةمنعث بذنعث ظىحىن قانحعلعك مال ـ مىلىك بئرعش هةققعدة ظادعل بعر
كعشع هأكىم حعقعرعدذ .ظةضةر بعر ظادةم بعر كعشعنعث كالصذكعنع تىؤعدعن
كئسعؤاتقان بولسا ،ظذ ظادةمدعن قعساس ظئلعنعدذ .حىنكع ،ظذنعث كالصذكعنع
ظوخشاش كئسعش مذمكعندذر .ظةضةر ظذ ظادةم ظذ كعشعنعث كالصذكعنع تىؤعدعن
ظةمةس يئرعمعدعن ،ياكع ظاز بعر قعسمعنع كئسعؤاتقان بولسا ،ظذ ظادةمدعن
(((
قعساس ظئلعنمايدذ.
ظةضةر بعر كعشعنع يارعدار قعلغان ظادةمدعن ظوخشاش شةكعلدة قعساس
ظئلعشنعث قعيعن بولغانلعقع سةؤةبع بعلةن يارعدار قعلعنغان كعشعنعث
ظذنعثدعن ظأزعنعث قعساسعنع ظئلعشع قعيعن بولغان بولسا ،بذ هالدا يارعدار
قعلعنغان كعشع خالعسا ظذ ظادةمدعن قعساسعنع ظالعدذ ،خالعسا ظذنعثدعن
دعيةت ظالعدذ .ظةضةر يارعدار قعلغذحع ظادةمنعث (باشقا سةؤةب بعلةن)
قوللعرع تذتماس ياكع بارماقلعرع كةم ياكع بئشع يارعدار قعلعنغان كعشعنعث
بئشعدعن كأص يارعالنغان ظادةم بولغان بولسا ،بذ هالدا يارعدار قعلعنغان
كعشع ظذ ظادةمدعن ظأزعنعث قعساسعنع ظاددعي بعر شةكعلدة ظئلعشقا رازع
بولعدذ .ظةضةر ظذ كعشع ظذ ظادةمدعن ظأزعنعث قعساسعنع ظاددعي بعر شةكعلدة
ظالماي ظذنعثدعن دعيةت ظئلعشنع خالعسا ،ظذ كعشعنعث ظذنعثدعن دعيةت
ظئلعش هةققعمذ بار.
ظةضةر بعر ظادةم قولعنع كئسعؤاتقان كعشعنعث قولعنع كئسعشنع ظعختعيار
قعلعص بولغعحة ظذ كعشعنعث قولع ظذ كعشعضة كةلضةن بعرةر مذسعبةت سةؤةبع
بعلةن ،ياكع (زالعم هأكىمران تةرعصعدعن) ناهةق كئسعؤئتعلضةن بولسا،
هةنةفعي مةزهةصعدعكعلةرنعث كأز قارعشع بويعحة :ظذ ظادةم ظذ كعشعدعن
هئحقانداق نةرسة ظااللمايدذ .حىنكع ،ظذ ظادةمنعث ظذ كعشعنعث ظىستعدعكع
هةققع ظذ كعشعدعن قعساس ظئلعشتذر .ظذ ظادةمنعث ظذنعث ظىستعدعكع هةققع
ظذ ظادةمنعث ظأز ظعختعيارلعقع بعلةن (قعساستعن ظئلعشتعن) دعيةت ظئلعشقا
يأتكعلعدذ .ظةمما بذ هةق قعساس ظئلعنعدعغان ظورذننعث بولماسلعقع سةؤةبع
بعلةن ظاياغالشقان بولعدذ((( .ظةمما ظذ كعشعنعث قولع ظذنعث ظىستعدعكع باشقا
بعر قعساس ياكع ظوغرعلعق قعلغانلعق سةؤةبع بعلةن كئسعؤئتعلضةن بولسا،
((( «رةددذلمذهتار» 5 ،ـ توم 357 ،ـ بةت.
((( يةنع يارعدار قعلعنغان ظادةمنعث ظذنع يارعدار قعلغان كعشعدعن قعساس ظئلعش هةققع بار ،ظذ ظادةم ظةضةر خالعسا ظذ كعشعدعن
قعساس ظالماي دعيةت ظالسعمذ بولعدذ .ظةضةر ظذ كعشعنعث قعساس ظئلعنعدعغان ظةزايع بولمعسا ،ظذ ظادةمنعث ظذ كعشعدة هئحقانداق
هةققع بولمعغان بولعدذ .ت.

697

قىساسنىڭ بايانى

ظذ كعشعنعث ظذ ظادةم ظىحىن دعيةت تألةص بئرعشع كئرةك.
ظةضةر قولع صالةح ،ظةمما قولعدعن صايدعلعنااليدعغان كعشع بعر ظادةمنعث
قولعنع كئسعؤاتقان بولسا ،ظذ كعشعدعنمذ قعساس ظئلعنعدذ .ظةمما ظذ كعشعنعث
قولع ظذنعثدعن صايدعالنغعلع بولمايدعغان دةرعجعدة بولسا ،بذ هالدا ظذ كعشعدة
قعساس ظئلعنعدعغان ظورذن بولمعغان بولعدذ .شذنعث بعلةن ظذ كعشعنعث ظذ
ظادةم ظىحىن تولذق دعيةت تألةص بئرعشع الزعم.
قعساس جعنايةتحعنعث ظألىص كئتعشع بعلةن حىشىص كئتعدذ .شذنعثدةك
يةنة قعساس يارعدار ياكع ظألتىرىلضةن ظادةمنعث ظعضة ـ حاقعلعرعنعث
جعنايةتحعنع كةحىرؤئتعشع بعلةن ،ياكع ظاز بولسعمذ جعنايةتحعنعث ظذالرغا
مال ـ مىلىك بئرعشكة كئلعشعشع بعلةن حىشىص كئتعدذ .قعساس ياكع
دعيةت كئحعكتىرىلمةيدذ .ظةضةر قعساسنع كئحعكتىرىص ظئلعش ياكع دعيةتنع
كئحعكتىرىص بئرعش شةرت قعلعنسا ،بذ هالدا ظعش شذ بويعحة بولعدذ.
ظةضةر ظألتىرىلضةن كعشعنعث ظعضة ـ حاقعلعرعنعث بعرع قاتعلنع
كةحىرؤةتكةن بولسا ،قاتعلدعن قعساس ظئلعش حىشىص كئتعدذ .ظةمما
ظألتىرىلضةن كعشعنعث باشقا ظعضة ـ حاقعلعرع قاتعلدعن ظأزلعرعضة تئضعشلعك
بولغان دعيةتلعرعنع ظالعدذ.
خعلمذ خعل مةسعلعلةرنعث بايانع
● ظةضةر بعر يعالن بعر كعشعنعث ظىستعضة حىشكةن ،ظاندعن ظذ كعشع ظذ
يعالننع ظأزعدعن حىشىرؤةتكةن ،شذنعث بعلةن يعالن ظعككعنحع بعر كعشعنعث
ظىستعضة حىشكةن ،ظاندعن ظذ كعشعمذ يعالننع ظأزعدعن حىشىرؤةتكةن ،شذنعث
بعلةن يعالن ظىحعنحع بعر كعشعنعث ظىستعضة حىشكةن ،ظاندعن ظذ كعشعمذ
يعالننع ظأزعدعن حىشىرؤةتكةن ،شذنعث بعلةن يعالن تأتعنحع بعر كعشعنعث
ظىستعضة حىشكةن ،ظذنع حئقعؤالغان ؤة بذ كعشع ظألىص قالغان بولسا ،بذ
هالدا ظألىص كةتكةن كعشعنعث دعيعتعنع كعم بئرعدذ؟ بعر تىركىم كعشعلةر
ظالدعدا ظعمام ظةبذهةنعفة (اهلل تةظاال ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!) دعن بذ
مةسعلة سورالدع .ظعمام ظةبذهةنعفة (اهلل تةظاال ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!)
بذ مةسعلعضة جاؤاب بئرعص« :ظألىص قالغان كعشعنعث دعيعتعنع بعرعنحع
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كعشع تألعمةيدذ .حىنكع ،يعالن ظعككعنحع كعشعضة زعيان يةتكىزمعدع.
شذنعثدةك يةنة ظعككعنحع كعشعمذ تألعمةيدذ .ظةمما ظىحعنحع كعشعضة
كةلسةك ،ظةضةر يعالن تأتعنحع كعشعنعث ظىستعضة حىشىصال ظذنع حعقعؤالغان
ؤة شذنعث بعلةن ظذ كعشع ظألىص كةتكةن بولسا ،بذ هالدا ظىحعنحع كعشع
ظذ كعشعنعث دعيعتعنع ظذنعث معراسخورلعرعغا بئرعدذ .ظةضةر يعالن تأتعنحع
كعشعنع ،ظذنعث ظىستعضة حىشكةن ؤاقعتنعث ظأزعدعال ظةمةس بعر ظاز مذددةت
ظأتكةندعن كئيعن حعقعؤالغان بولسا ،بذ هالدا ظذنعث دعيعتعنع ظىحعنحع
كعشعمذ بةرمةيدذ» دئدع .سورذندا ظولتذرغان كعشعلةر ظعمام ظةبذهةنعفة
(اهلل تةظاال ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!) نعث بذ جاؤابعنع توغرا دةص قارعدع.
مانا بذ جاؤاب ظعمام ظةبذهةنعفة (اهلل تةظاال ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!) نعث
(((
مةدهعيةلةشكة تئضعشلعك بولغان ظعشلعرعنعث بعرعدذر.
● ظةضةر بعر ظادةم يعالننع ،ياكع حاياننع يولغا تاشالص قويغان ؤة يعالن،
ياكع حايان ظذزذن مذددةت ظأتمةستعن يولدا تذرذص كعشعلةرنع حعقعؤالغان
بولسا ،ظذ ظادةم تاكع ظذنع يولدعن ظئلعؤاتقانغا قةدةر يعالن ،ياكع حايان
تةرعصعدعن حعقعؤئلعنغان كعشعلةر ظىحىن دعيةت تألةيدذ .ظةضةر ظذ ظادةمنعث
يعالننع ،ياكع حاياننع يولغا تاشالص قويغانلعقعغا بعر مذددةت ظأتكةن ،ظاندعن
ظذ يولدا تذرذص كعشعلةرنع حعقعؤالغان بولسا ،ظذ ظادةم يعالن ،ياكع حايان
تةرعصعدعن حعقعؤئلعنغان كعشعلةر ظىحىن دعيةت تألعمةيدذ.
● ظةضةر بعر ظادةم قئلعحنع يولغا تاشالص قويغان ؤة ظذنعثغا بعر كعشع
صذتلذشذص حىشىص كئتعص ظألىص قالغان بولسا ،ظذ كعشعنعث دعيعتعنع بئرعش
قئلعحنع يولدا قويذص قويغان ظادةمنعث ظىستعضة بولعدذ.
● شذنعثدةك يةنة ظةضةر بعر ظادةم يةرضة بومبا كأمىص قويغان ؤة ظذنعثغا
بعرةر كعشع دةسسةص بئرعص ظألىص كةتكةن بولسا ،ظذ كعشعنعث دعيعتعنع
بئرعشمذ بومبعنع كأمىص قويغان ظادةمنعث ظىستعضة بولعدذ.
● مةسعلةن :دادا يات بعر ظادةم بعلةن بعرلعشعص بالعسعنع ظألتىرؤةتكةنضة،
ياكع يات بعر ظادةم بعلةن بعرلعشعص بالعسعنعث ظانعسع بولغان ظايالعنع
ظألتىرؤةتكةنضة ظوخشاش بعرعدعن قعساس ظئلعنعدعغان يةنة بعرعدعن قعساس
ظئلعنمايدعغان ظعككع ظادةم شئرعكلعشعص بعر كعشعنع قةستةن ظألتىرؤةتكةن
((( <ظةددذررذلمذختار> 5 ،ـ توم 359 ،ـ بةت
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بولسا ،بذ هالدا ظذ ظعككعسعدعن قعساس ظئلعنمايدذ .بعز بذ هةقتة يذقعرعدا
توختذلذص ظأتكةنعدذق.
● شذنعثدةك يةنة قةستةنلعك بعلةن ظادةم ظألتىرؤةتكةن بعر كعشع
سةؤةنلعك بعلةن ظادةم ظألتىرؤةتكةن بعر كعشع بعلةن ،ياكع قةستةنضة
ظوخشعشعص كةتكةن ظألتىرىش بعلةن ظادةم ظألتىرعدعغان بعر كعشع بعلةن
بعرلعشعص بعر ظادةمنع ظألتىرؤةتكةن ،ظةقلع ـ هذشع جايعدا بعر ظادةم ساراث
بعلةن بعرلعشعص ياكع باالغةتكة يةتكةن بعر باال تئخع باالغةتكة يةتمعضةن
كعحعك باال بعلةن بعرلعشعص بعر ظادةمنع ظألتىرؤةتكةن بولسا ،بذ هالدا هةر
ظعككعسعدعن قعساس ظئلعنمايدذ.
● ظأيعضة كعرعص ظأيعدة بعر كعشعنعث ظايالع بعلةن زعنا قعلعؤاتقانلعقعنع
كأرضةن ظادةمنعث ظذ كعشعنع ظألتىرؤئتعشع توغرعدذر .شذنعثدةك يةنة يات
بعر ظايال بعلةن زعنا قعلعؤاتقان بعر كعشعنع كأرىص قالغان ؤة ؤاقعراصمذ ظذ
كعشعنع زعنا قعلعشتعن توختعتالمعغان ظادةمنعث ظذ كعشعنع ظألتىرؤئتعشعمذ
توغرعدذر .حىنكع ،بذ ياخشعلعققا بذيرذش ؤة يامانلعقتعن توسذشنعث ظعحعضة
كعرعدذ .بذ هةقتة مذغعرة (اهلل تاظاال ظذنعثدعن رازع بولسذن!) مذنداق
دئدع :سةظعد ظعبنع ظذبادة« :ظةضةر مةن ظايالعم بعلةن بعر ظادةمنعث بعللة
بولغانلعقعنع كأرىص قالسام ،ظةلؤةتتة ظذ ظادةمنع قئلعحنعث بعسع بعلةن
ظذرذمةن» دئدع .سةظعدنعث بذ سأزى صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمغا يئتعص
بارغاندا ،صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم« :سةظعدنعث كىندةشلعكعدعن هةيران
بولذؤاتامسعلةر؟ ظةلؤةتتة مةن سةظعددعن بةكرةك كىندىشلعك قعلعمةن .اهلل
تاظاال مةندعن بةكرةك كىندةشتذر»((( دئضةن.
● ظةضةر بعر ظادةم كعحعك بعر بالعغا هاسا ياكع قورال ـ ياراق بةرضةن،
ياكع ظذ ظادةم ظذ بالعنع ظذ بالعنعث ظعضة ـ حاقعسعنعث رذخسعتعسعز بعر
نةرسة كأتىرىشكة ،ياكع ظوتذن سذندذرذشقا بذيرذغان ؤة شذنعث بعلةن ظذ
باال بذيرذلغان ظعشنع قعلعش جةريانعدا ظألىص كةتكةن بولسا ،ظذ بالعنعث
دعيعتعنع ظذنع ظعشقا بذيرذغان ظادةمنعث جةمةتعدعكعلعرع تألةص بئرعدذ.
شذنعثدةك يةنة ظةضةر ظذ ظادةم بالعغا« :ظئتعمنع باغالص قويغعن» دئضةن ؤة
ظذ باال ظاتنع باغلعماقحع بولغان ؤاقتعدا ،ظات ظذنع تةصكةن ؤة شذنعث بعلةن
((( ظعمام بذخارع رعؤايعتع.
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ظذ باال ظألىص قالغان بولسا ،بذ هالدعمذ ظذ بالعنعث دعيعتعنع ظذ ظادةمنعث
جةمةتعدعكعلعرع تألةص بئرعدذ.
● ظةضةر بعر ظادةم بعر كعشعضة تذيذقسعزال ؤاقعرغان ؤة شذنعث بعلةن
ظذ كعشع ظألىص كةتكةن بولسا ،ظذ كعشعنعث دعيعتعنع ظذ ظادةم تألةص بئرعدذ.
ظةضةر بعر ظادةم ظأزعنعث سىرعتعنع ظأزضةرتعص كعحعك بالعنع قورقذتقان ؤة
شذنعث بعلةن ظذ باال ساراث بولذص قالغان بولسا ،ظذ ظادةم بذنعث ظىحىن دعيةت
تألةيدذ.
● ظةضةر بعر ظادةم تامنعث ظىستعدعكع بعر بالعغا ؤاقعرغان ؤة شذنعث
بعلةن ظذ باال تامدعن حىشىص كئتعص ظألىص قالغان بولسا ،ظذ ظادةم ظذنعث
دعيعتعنع تألةص بئرعدذ .ظةضةر ظذ ظادةم ظذنعثغا (تامدعن حىشىص كئتعسةن
تامنع حعث تذتقعن ،دئضةنضة ظوخشاش) ظةسكةرتعش ظىحىن ؤاقعرغان ؤة ظذ
باال تامدعن حىشىص كئتعص ظألىص قالغان بولسا ،بذ هالدا ظذ ظادةم ظذنعث
دعيعتعنع تألةص بةرمةيدذ .ظةضةر ظذ ظادةم ظذ بالعنع تامدعن حىشىص كئتعشكة
بذيرذغان ؤة شذنعث بعلةن ظذ باال تامدعن حىشىص كئتعص ظألىص قالغان بولسا،
ظذ بالعنعث دعيعتعنع ظذ ظادةم تألةص بئرعدذ .شذنعثدةك يةنة ظةضةر ظذ ظادةم
ظذ بالعغا« :سةن ظأزةثنع سذغا تاشلعغعن ،ياكع ظوتقا ظاتقعن ،دئضةن ؤة ظذ
باال شذنداق قعلغان بولسا ،بذ هالدعمذ ظذ بالعنعث دعيعتعنع ظذ ظادةم تألةص
(((
بئرعدذ.
● هةنةفعي مةزهةصعدعكعلةرنعث كأز قارعشعدا :قعساس قئلعح ظارقعلعق
ظئلعنعدذ .حىنكع ،صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم« :قعساس صةقةت قئلعح بعلةنال
ظئلعنعدذ» دئضةن .قورال ـ ياراق ،خةنجةر ؤة نةيزعلةرمذ قئلعحنعث ظورنعدعدذر.
ظعمام شافعظعي (اهلل تاظاال ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!)« :قاتعل ،ظادةمنع نئمة
بعلةن ظألتىرؤةتكةن بولسا ،ظذنعثدعن قعساس شذ نةرسة بعلةن ظئلعنعدذ .يةنع
ظذمذ شذ نةرسة بعلةن ظألتىرىلعدذ .ظةمما بعر ظادةم صةححعؤازلعق قعلغانلعق،
ياكع هاراقنع ظعجارعضة قويغانلعق سةؤةبع بعلةن ظألتىرىلعدعغان بولسا ،ظذ
ظادةم قئلعح بعلةن ظألتىرىلعدذ» دةيدذ.
● بعر تىركىم كعشعنعث بعر ظادةمنعث ظىستعدة ظالعدعغان قعساسع بولغان
ؤة ظذ قعساسنع ظذ كعشعلةرنعث ظعحعدعن بعرع ظذنعثدعن ظالغان بولسا ،ظذ
((( «رةددذلمذهتار» 5 ،ـ توم 360 ،ـ بةت.
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ظادةمنعث قالغان كعشعلةرضة بعر نةرسة تألةص بئرعشع الزعم ظةمةس.
● باالغةتكة يةتمعضة كعحعك بالعنعث ياكع ظئلعشعص قالغان ساراث
كعشعنعث ،ياكع ظةقلع ظاجعز كعشعنعث قةستةن ظادةم ظألتىرؤئتعشعنعث
هأكمع خذددع سةؤةنلعك بعلةن ظادةم ظألتىرؤةتكةنلعكنعث ظورنعدعدذر .هارام
نةرسعلةرنع ظعحعش ظارقعلعق مةست بولذص قئلعص قةستةن ظادةم ظألتىرؤةتكةن
مةستنعث هأكمع ظذالرنعث هأكمعضة ظوخشعمايدذ .ضةرحة مةست ظادةمدة نعيةت
بولمعسعمذ ،لئكعن ظذنع قعلمعشعدعن قايتذرذش ظىحىن ظذنعثغا قةستةن ظادةم
ظألتىرؤةتلعكنعث هأكمع بئرعلعدذ .ظةمما هارام ظةمةس نةرسعلةرنع قولالنغان
ؤة مةست بولذص قئلعص ظادةم ظألتىرؤةتكةن كعشعنعث هأكمع يذقعرعدعكع مةست
بولذص قالغان كعشعنعث هأكمعضة ظوخشعمايدذ .شذنعثدةك يةنة ظةس هذشعنع
يوقعتعص قئلعص ظادةم ظألتىرىص سالغان كعشعضعمذ سةؤةنلعك بعلةن ظادةم
ظألتىرؤةتكةنلعكنعث هأكمع بئرعلعدذ .حىنكع ،ظذ كعشعدعمذ خذددع ظوخالص
قالغان ظادةمضة ظوخشاش هئحقانداق بعر نعيةت يوق .ظذ كعشعنعث ظةهؤالع تئخع
(يةنع ظذنعثدا هئحبعر هئسنعث بولماسلعقعدا) ظوخالص قالغان ظادةمدعنمذ ظئغعر
بولذشع مذمكعن .قةستةن ظادةم ظألتىرؤةتكةن كعحعك بالعدا نعيةت بار تذرسعمذ
ظذنعث قةستةن ظادةم ظألتىرؤةتكةنلعكعنعث هأكمع خذددع سةؤةنلعك بعلةن ظادةم
ظألتىرؤةتكةنلعكعنعث هأكمعدة قعلعنغانعدع .شذنداق بولغان ظعكةن ظةلؤةتتة ظةس
هذشعدعن كئتعص قئلعص ظادةم ظألتىرىص سالغان كعشعنعث هأكمعمذ سةؤةنلعك
بعلةن ظادةم ظألتىرىص سالغان كعشعنعث هأكمعدة بولعدذ .ظادةم ظألتىرىص سالغان
كعحعك بالعغا ؤة ساراث ظادةمضة كاففارةت بئرعش الزعم ظةمةس .حىنكع ،ظذالر
كاففارةت بئرعشنع الزعم قعلغعدةك ضذناهكار هئسابالنمايدذ .ظذالر معراستعنمذ
مةهرذم قعلعنمايدذ((( .حىنكع ،معراستعن مةهرذم قعلعنعش جازادذر .ظذالر
بولسا ،جازا بئرعلعدعغان ظادةملةر هئسابالنمايدذ .ظةمما ظعسالمدعن يئنعؤالغان
كعحعك بالعنع دادعسعنعث معراسعدعن مةهرذم قعلعنعشع ظذنعثغا بئرعلضةن جازا
يىزعسعدعن ظةمةس دادا بعلةن بالعنعث دعنع باشقا ـ باشقا بولغانلعقع ظىحىندذر.
ظعمام شافعظعي (اهلل تاظاال ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!)« :ظادةم ظألتىرىص سالغان
كعحعك بالعغا ؤة ساراث ظادةمضة كاففارةت بئرعش الزعم ؤة ظذالر معراستعن
مةهرذم قعلعنعدذ» دةيدذ.
((( يةنع ظذرذغ ـ تذغقانلعرعدعن بعرةرسعنع ظألتىرؤةتكةن كعحعك باال ياكع ساراث ظادةم ظألتىرىلضةن كعشعنعث مال ـ مىلكعدعن معراس
ظئلعشتعن مةهرذم قعلعنمايدذ .ت.
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ظعككع جعنايةتنعث هأكىملعرع
ظةضةر بعر ظادةم بعر كعشعنعث صذتذنع كئسعؤاتقان ،ظاندعن ظذنع
ظألتىرؤةتكةن بولسا ،ظذ ظادةم بذ ظعككع جعنايةتنعث هةر ظعككعسعنع مةيلع
قةستةنلعك بعلةن قعلسذن ،مةيلع سةؤةنلعك بعلةن قعلسذن ،مةيلع بعرعنع
قةستةنلعك بعلةن بعرعنع سةؤةنلعك بعلةن قعلسذن ،مةيلع ظذ ظادةم ظعككعنحع
جعنايةتنع بعرعنحع جعنايةت ساقعيعص بولغاندعن كئيعن ظأتكىزسذن ،مةيلع
بعرعنحع جعنايةت ساقعيعص بولذشتعن ظعلضعرع ظأتكىزسذن ،ظذ ظادةمضة
هةر ظعككع جعنايةتنعث جازاسع بئرعلعدذ .يةنع ظذ ظادةمنعث دةسلةص صذتع
كئسعلعدذ ،ظاندعن ظذ ظادةم ظألتىرىلعدذ .لئكعن ،بذ ظعككع جعنايةتنعث هةر
ظعككعسع سةؤةنلعك بعلةن بولغان ؤة جعنايةتنعث بعرعنحعسع ساقعيعشتعن
بذرذن ظعككعنحعسع ظأتكىزىلضةن بولسا ،بذ هالدا ظذ ظعككع جعنايةتنعث
جازاسع بعر ـ بعرعضة كعرعص كئتعدذ ؤة ظذ ظعككع جعنايةت ظىحىن صةقةت بعرال
جعنايةتنعث دعيعتع بئرعلعدذ .ظذ بولسعمذ ظذ كعشعنع ظألتىرؤةتكةنلعكنعث
دعيعتعدذر .حىنكع ،ظذ كعشعنعث صذتذنع كئسعؤةتكةنلعكنعث دعيعتعنع
بئرعش صذتنع كئسعؤةتكةنلعكنعث تةسعرع مذظةييةنلةشكةندعن كئيعن الزعم
بولعدذ .صذتنع كئسعؤةتكةنلعكنعث تةسعرعنعث مذظةييةنلةشكةنلعكعنعث
ظاالمعتع بولسا ،صذت كئسعلعص كةتكةنلعك سةؤةبع بعلةن ظذ كعشعنعث ظألىص
كةتمعضةنلعكعدذر.
<ظةلكعصاية> دئضةن ظةسةرنعث ظاصتورع مذنداق دةيدذ« :دةسلةص صذتع
كئسعلضةن ،ظاندعن ظألتىرىلضةندعن ظعبارةت بعر كعشعضة قعلعنغان ظعككع
جعنايةتنعث ظعككعنحعسع ياكع بعرعنحع جعنايةت ساقعيعص بولذنغاندعن
كئيعن قعلعنعدذ ،ياكع ساقعيعص بولذشتعن ظعلضعرع قعلعنعدذ .ظةضةر
ظذ كعشعضة قعلعنغان ظعككعنحع جعنايةت بعرعنحع جعنايةت ساقعيعص
بولذنغاندعن كئيعن قعلعنغان بولسا ،بذ ظعككع جعنايةتنعث هةر بعرع بعر
جعنايةت هئسابلعنعدذ .شذثا جعنايةت ظأتكىزضةن ظذ ظادةمضة ظعككع جعنايةت
ظىحىن ظعككع جازا بئرعلعدذ .حىنكع ،بعرعنحع جعنايةت ساقعيعص بولغانلعقع
ظىحىن ظذنعث جازاسعنع ظعجرا قعلعش بئكعتعلعص بولذنغان بولعدذ .شذثا ظذ
ظعككع جعنايةتنعث جازاسع بعر ـ بعرعضة كعرعص كةتمةيدذ .ظةضةر ظذ ظعككع
جعنايةتنعث هةر ظعككعسع قةستةنلعك بعلةن قعلعنغان بولسا ،ظألتىرىلضةن
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ظادةمنعث ظعضة ـ حاقعلعرع دةسلةص ظذ ظادةمنعث قولعنع كئسعدذ ،ظاندعن
ظذنع ظألتىرعدذ .ظةضةر ظذ ظعككع جعنايةتنعث هةر ظعككعسع سةؤةنلعك بعلةن
قعلعنغان بولسا ،ظذ ظادةم ظألتىرىلضةن كعشعنعث ظعضة ـ حاقعلعرع ظىحىن
بعر يئرعم دعيةت تألةص بئرعشع الزعم .ظةضةر ظذ ظادةم ظذ كعشعنعث قولعنع
قةستةن كئسعؤاتقان ،ظاندعن ظذنع سةؤةنلعك بعلةن ظألتىرؤةتكةن بولسا،
ظذ ظادةمدعن قولنع كئسعؤاتقانلعقع ظىحىن قعساس ظئلعنعدذ ؤة ظذ كعشعنع
ظألتىرؤةتكةنلعكع ظىحىن دعيةت ظئلعنعدذ .ظةضةر ظذ ظادةم ظذ كعشعنعث قولعنع
سةؤةنلعك بعلةن كئسعؤاتقان ،ظاندعن ظذنع قةستةنلعك بعلةن ظألتىرؤةتكةن
بولسا ،ظذ ظادةمدعن قولنع كئسعؤاتقانلعقع ظىحىن قولنعث دعيعتعنعث يئرعمع
ظئلعنعدذ ؤة ظذ كعشعنع ظألتىرؤةتكةنلعكع ظىحىن ظذنعثدعن قعساس ظئلعنعدذ.
ظةضةر ظذ كعشعضة قعلعنغان ظعككعنحع جعنايةت بعرعنحع جعنايةت ساقعيعص
بولذشتعن بذرذن قعلعنغان ؤة بذ جعنايةتلةرنعث بعرع قةستةنلعك بعلةن يةنة
بعرع سةؤةنلعك بعلةن قعلعنغان بولسا ،بذ ظعككع جعنايةتنعث هةر بعرع ظايرعم
ـ ظايرعم جعنايةت هئسابلعنعدذ .شذثا ظذ ظادةمدعن سةؤةنلعك بعلةن قعلعص
سالغان جعنايعتع ظىحىن دعيةت ؤة قةستةنلعك بعلةن قعلعص سالغان جعنايعتع
ظىحىن قعساس ظئلعنعدذ .ظةضةر ظعككع جعنايةتنعث هةر ظعككعسع سةؤةنلعك
بعلةن قعلعص سالغان جعنايةت بولسا ،بذ ظعككع جعنايةت ظعمامالرنعث بعرلعككة
كةلضةن قارعشع بويعحة بعر جعنايةت هئسابلعنعدذ .شذثا ظذ ظادةمدعن بعر
جعنايةتنعث دعيعتع ظئلعنعدذ .ظةضةر ظذ ظعككع جعنايةتنعث هةر ظعككعسع
قةستةنلعك بعلةن قعلعنغان جعنايةت بولسا ،ظذ ظادةم ظعمام ظةبذيىسىف بعلةن
ظعمام مذهةممةدنعث كأز قارعشع بويعحة قولع كئسعلمةستعنال ظألتىرىلعدذ.
ظةمما ظعمام ظةبذهةنعفةنعث كأز قارعشع بويعحة :ظألتىرىلضةن كعشعنعث ظعضة
ـ حاقعلعرع خالعسا دةسلةص ظذنعث قولعنع كئسعدذ ،ظاندعن ظذنع ظألتىرعدذ،
(((
خالعسا ظذنع (قولعنع كةسمةستعنال) ظألتىرعدذ.
بعر ظادةم بعر كعشعنع دةسلةص بعر يةرضة  90قامحا ظذرغان ؤة ظذ يةر
ساقعيعص ظذ يةردة قامحعنعث هئحبعر ظةسعرع قالمعغان ؤاقتعدا ظذ كعشعنعث
باشقا يعرعضة  10قامحا ظذرغان ؤة شذنعث بعلةن ظذ ظادةم ظألىص كةتكةن
بولسا ،ظذ ظادةمنعث ظذ كعشع ظىحىن بعر دعيةت بئرعشع الزعم .حىنكع ،ظذ
كعشع دةسلةص ظذرذلغان  90قامحعنعث زةربعسعدعن ساقعيعص قوصذص كةتكةن
((( «رةددذلمذهتار» 5 ،ـ توم 360 ،ـ بةت.
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بولغاحقا ،دةسلةص ظذرذلغان قامحا (ظذ كعشع ظىحىن دعيةت تألةص بئرعش
مةسعلعسعدة) ظئتعبارغا ظئلعنمايدذ .لئكعن ،ظذرذلغان ظذ  90قامحا صةقةت ظذ
ظادةمضة ظةدةصلةش يىزعسعدعن بئرعلعدعغان جازانع بئرعش ظىحىنال ظئتعبارغا
ظئلعنعدذ.
ظعمام ظةبذهةنعفة (اهلل تةظاال ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!) نعث كأز
قارعشعدا :ساقعيعشقا باشالص هئحقانداق ظةسعرع قالمعغان يارعنعث هأكمعمذ
يذقعرعدعكع مةسعلعنعث هأكمعضة ظوخشاش .ظعمام ظةبذيىسىف (اهلل تاظاال
ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!) نعث كأز قارعشعدا :ظذ يارعنعث هةققعدة ظادعل
مذسذلمان بعر كعشع هأكىم حعقعرعدذ .ظةمما ظعمام مذهةممةد (اهلل تاظاال
ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!)« :بعر ظادةمنع شذنداق يارعدار قعلغان كعشع
ظذنع ساقايتعش ظىحىن دوختذرغا ؤة دذرا ظئلعش ظىحىن كةتكةن صذلالرنع تألةص
بئرعدذ» دةيدذ.
ظةضةر بعر ظادةم بعر كعشعنع  100قامحا ظذرغان ،شذنعث بعلةن قامحة
يعضةن ظذ كعشع ظألىص قالغان ؤة ظذ كعشعنعث ظىستعدة قامحعنعث ظةسعرع
قالغان بولسا ،ظذرغان ظذ ظادةم ظذ كعشع ظىحىن (ظادةم ظألتىرؤةتكةنلعكنعث)
دعيعتعنع بئرعدذ ؤة شذنعث بعلةن بعرضة يةنة ظألضةن كعشعنعث ظىستعدة
قامحعنعث ظةسعرع قالغانلعقع ظىحىن ظذ كعشعضة ظذ ظادةمنعث بعر نةرسة
بئرعشع توغرعسعدا ظادعل بعر مذسذلمان هأكىم حعقعرعدذ .بذ ،بارلعق
ظعمامالرنعث بعرلعككة كةلضةن قارعشعدذر.
ظةضةر بعر ظادةم بعر كعشعنع يارعدار قعلغان ؤة شذنعث بعلةن يارعالنغان ظذ
كعشع تعرعكحعلعك قعاللمعغان بولسا ،ظذ كعشع يارعدار بولذص ياتقان مذددةت
ظعحعدة ظذ ظادةمنعث ظذ كعشعنعث خعراجةت ؤة دورا صذللعرعنع بئرعشع الزعم.
ج :ظةضةر مةلذم مذددةتكعحة تعرعكحعلعك قعاللمايدعغان كعشع ظىحىن شذ
مذددةت ظعحعدة ظذنعث خعراجةت ؤة دورا صذللعرعنع بئرعش الزعم بولعدعغان
بولسا ،صةقةت تعرعكحعلعك قعاللمايدعغان هالغا حىشىص قالغان كعشع ظىحىن
نئمعلةرنع قعلعشقا توغرا كئلعدذ؟ بذ هةقتة بئرعلضةن كىحلىك ،دةص قارالغان
جاؤاب بولسا ،تأؤةندعكعدعن ظعبارةتتذر:
يارعدار قعلعنعص صةقةت تعرعكحعلعك قعاللمايدعغان هالةتكة حىشىص
قالغان كعشع ظىحىن دعيةت تألةص بئرعشكة هأكىم حعقعرعلعص ظذ كعشعضة
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دعيةت بئرعلعص بولذنغاندعن كئيعن ،ياكع ظذ ظادةمنعث ظذ كعشعضة بعر نةرسة
بئرعش هةققعدة ظادعل بعر مذسذلمان هأكىم حعقعرعص ظذ نةرسة ظذ كعشعضة
بئرعلعص بولذنغاندعن كئيعن ظذ ظادةمنعث ظذ كعشعضة بعر نةرسة بئرعشع
الزعم ظةمةس.
بعر ظادةم زالعم هأكىمةتنعث غالحعللعرعدعن بعرعنع بعر كعشعنعث قئشعغا
باشالص ظئلعص كةلضةن ،ظذ غالحا ظذ كعشعنع ظذرغان ؤة شذنعث بعلةن ظذ كعشع
تعرعكحعلعك قعاللمايدعغان هالةتكة حىشىص قالغان بولسا ،ظذ كعشعنعث دورا
ؤة خعراجةت صذللعرعنع غالحعنع ظذ كعشعنعث قئشعغا باشالص ظئلعص كةلضةن
ظادةمنعث بئرعشع الزعم بولعدذ.
ظةضةر بعر ظادةم بعر كعشعنعث ظةزالعرعنعث بعرةرسعنع كئسعؤاتقان ياكع
ظذنعث بئشعنع يئرعؤاتقان ،ياكع ظذنع يارعدار قعلغان ؤة يارعالنغذحع يارعدار
قعلغان ظذ ظادةمنع كةحىرؤةتكةن ،ظاندعن يارعالنغذحع كعشع ظألىص كةتكةن
بولسا ،يارعدار قعلغان ظذ ظادةم ظأزعنعث مال ـ مىلكعدعن ظذ كعشعنعث دعيعتعنع
بئرعدذ .بذ ،ظعمام ظةبذهةنعفة (اهلل تةظاال ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!) نعث كأز
قارعشعدذر .ظةمما ظعمام ظةبذيىسىف بعلةن ظعمام مذهةممةد (اهلل تاظاال ظذالرغا
رةهمةت قعلسذن!)(« :ظذ ظادةمنعث ظذ كعشع ظىحىن دعيةت تألةص بئرعشع الزعم
ظةمةس) .حىنكع ،ظذ كعشعنعث ظذ ظادةمنع كةحىرؤةتكةنلعكع ظذ ظادةمنعث ظذ
كعشع ظىحىن قعلغان جعنايعتعدعن ؤة ظذ جعنايةت الزعم قعلعدعغان جازاالردعن
كةحىرؤةتكةنلعك هئسابلعنعدذ» دةيدذ .ظعمام ظةبذهةنعفة (اهلل تةظاال ظذنعثغا
رةهمةت قعلسذن!) ظأزعنعث كأز قارعشعغا دةلعل كةلتىرىص« :يارعالنغذحع ظذ
كعشعنعث ظذ ظادةمنع كةحىرؤئتعشع ظذ ظادةمنعث صةقةت ظذ كعشعنعث ظةزالعرعنعث
بعرةرسعنع كئسعؤاتقانلعقعنع ياكع ظذنعث بئشعنع يئرعؤاتقانلعقعنع ،ياكع
ظذنع يارعدار قعلغانلعقعنع كةحىرؤئتعشتذر .بذ ،باشقا ظعش ظألىم بولسا باشقا
بعر ظعشتذر( .شذثا ظذ ظادةم ظذ كعشع ظىحىن دعيةت تألةيدذ) .ظةمما ظألىص
قالغان ظذ كعشع ظةضةر ظأزعنع يارعدار قعلغان ظذ ظادةمنع ،ظذ ظادةمنعث
(كةسكةنضة ياكع يارعدار قعلغانغا ظوخشاش) جعنايعتعدعن ؤة ظذ جعنايةت
كةلتىرىص حعقعرعدعغان يامان ظاقعؤةتتعن كةحىرؤةتكةن بولسا ،بذ ظةهؤال
ظألضىحعنعث ،ظأزعنع يارعدار قعلغان ظذ ظادةمنع ظألىمعدعنمذ كةحىرؤةتكةنلعك
هئسابلعنعدذ((( .حىنكع ،ظذ كعشع ظىحىن قعلعنغان جعنايةت ظذنعث ظألىمعضة
((( يةنع ظذ كعشعنعث ظألىص قئلعشع بعلةن ظذ ظادةمضة ظذنعث دعيعتعنع تألةص بئرعش الزعم بولمايدذ .ت.
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سةؤةب بولعدعغان جعنايةتنع ؤة ظذنعث ظألىمعضة سةؤةب بولمايدعغان جعنايةتنع
ظأز ظعحعضة ظالعدذ .ظذ كعشعنعث ظذ ظادةمنع ،ظذنعث قعلغان جعنايعتعدعن
ؤة ظذ جعنايةت كةلتىرىص حعقعرعدعغان يامان ظاقعؤةتتعن كةحىرؤئتعشع ظذ
كعشعنعث ظذ ظادةمنع ظأزعنعث ظألىمعدعنمذ كةحذرؤةتكةنلعكعنعث ظئنعق
صاكعتعدذر .ظةمما ظذ كعشعنعث ظذ ظادةمنع صةقةت ظذ ظادةمنعث (كةسكةنضة
ياكع يارعدار قعلغانغا ظوخشاش) قعلغان جعنايعتعدعنال كةحىرؤئتعشع( ،ظذ
كعشعنعث ظذ ظادةمنع ظأزعنعث ظألىمعدعنمذ كةحذرؤةتكةنلعك هئسابالنمايدذ).
حىنكع ،كئسعش ياكع يارعدار قعلعش باشقا ظعش ؤة ظألتىرىش بولسا باشقا
ظعشتذر .شذثا ظذ كعشعنعث ظذ ظادةمنع كةحىرؤئتعشع ظذ ظادةمنعث قعلغان
ظذنعث ظألىمعضة سةؤةب بولعدعغان جعنايعتعدعنمذ كةحىرؤةتكةنلعكعنع ظأز
ظعحعضة ظالمايدذ» دةيدذ .بذ ،ظةضةر يارعدار قعلغذحع يارعالنغذحعنع قةستةن
شذنداق قعلغان بولسا ،ظةهؤال شذ بويعحة بولعدذ.
ظةمما يارعدار قعلغذحع يارعالنغذحعنع سةؤةنلعك بعلةن يارعلعغان ؤة
يارعالنغذحع ظذنع كةحىرؤةتكةن ،ظاندعن يارعالنغذحع ظألىص قالغان بولسا ،بذ
كةحىرؤئتعش يارعلعنعص ظألىص قالغان كعشعنعث ظومذمعي مال ـ مىلكعنعث
ظىحتةن بعرعدعن ظئتعبارغا ظئلعنعدذ .حىنكع ،سةؤةنلعك بعلةن قعلعنغان
جعنايةت ظىحىن دعيةت تألةص بئرعلعدذ .بذ دعيةتنع يارعدار قعلغان ظادةمنعث
جةمةتعدعكعلةر تألةص بئرعدذ .ظذ دعيةتتة يارعلعنعص ظألىص قالغان كعشعنعث
معراسخورلعرعنعث هةققع بار .شذثا يارعالنغذحعنعث ظأزعنع يارعلعغان ظادةمنع
كةحىرؤئتعشع يارعالنغذحعنعث ظومذمعي مال ـ مىلكعنعث ظىحتةن بعرعدعن
ظئتعبارغا ظئلعنعدذ .ظةضةر دعيةت ظىحىن بئرعلعدعغان صذلنعث معقدارع بعلةن
يارعالنغذحعنعث ظومذمعي مال ـ مىلكعنعث ظىحتةن بعرعنعث معقدارع ظوخشاش
معقداردا بولسا ،يارعدار قعلغان ظادةمنعث جةمةتعدعكعلةر يارعالنغذحعنعث
معراسخورلعرعغا دعيةت ظىحىن هئحنةرسة بةرمةيدذ .ظةضةر يارعالنغذحعنعث
دعيةتتعن باشقا هئحقانداق مال ـ مىلكع بولمعسا ،يارعدار قعلغان ظادةمنعث
جةمةتعدعكعلةر يارعالنغذحعنعث معراسخورلعرعغا دعيةتنعث ظىحتةن ظعككع
قعسمعنع تألةص بئرعدذ .ظةضةر يارعالنغذحعنعث دعيةتتعن باشقا مال ـ مىلكع بار،
لئكعن ظذ مال ـ مىلىك دعيةت بعلةن بعللة قوشقان ؤاقتعدا ظذنعث ظومذمعي مال
ـ مىلكعنعث ظىحتةن ظعككع قعسمعغا يةتمةيدعغان بولسا ،يارعدار قعلغذحعنعث
جةمةتعدعكعلةر هةتتا يارعالنغذحعنعث مال ـ مىلكع ظذنعث ظومذمعي مال
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ـ مىلكعنعث ظىحتةن ظعككع قعسمعغا يئتعشع ظىحىن ظذنعث كةم قعسمعنع
(((
يارعالنغذحعنعث معراسخورلعرعغا تألةص بئرعدذ.
بعر ظايال بعر ظادةمنعث قولعنع كئسعؤاتقان ،ظاندعن ظذ ظادةم ظذ ظايالنع،
ظذ ظايال ظذ ظادةمنعث قولعنع كئسعؤاتقانلعقع ظىحىن ظذ ظادةمضة بئرعدعغان
دعيةتنع ظذ ظايالنعث تويلذقعغا هئسابالص نعكاهعغا ظالغان ،ظاندعن ظذ ظادةم
(شذ جعنايةتنعث سةؤةبع بعلةن) ظألىص كةتكةن بولسا ،ظعمام ظةبذهةنعفة (اهلل
تةظاال ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!) نعث كأز قارعشع بويعحة :ظذ ظايالغا ظذ
ظايالنعث تةثتىشعنعث تويلذقع بئرعلعدذ ؤة ظةضةر ظذ ظايال ظذ ظادةمنعث قولعنع
قةستةن كئسعؤةتكةن بولسا ،ظذ ظايالنعث ظأز مال ـ مىلكعدعن ظذ ظادةم ظىحىن
دعيةت تألةص بئرعشع الزعم .ظةضةر ظذ ظايالنعث ظذ ظادةم ظىحىن بئرعدعغان
دعيةتنعث معقدارع بعلةن ظذ ظايالنعث ظذ ظادةمدعن ظالعدعغان تويلذقنعث
معقدارع ظوخشاش بولسا ،ظذ ظايال ظذ ظادةمدعن ظالعدعغان تويلذقعنع ظذنعثغا
بئرعدعغان دعيةتكة هئساب قعلعدذ .ظةضةر تويلذقنعث معقدارع بعلةن دعيةتنعث
معقدارع ظوخشاش بولمعسا ،ظارتذق تةرةصتعكعلةر كةم تةرةصتعكعلةرضة ظئشعص
قالغان قعسمعنع قايتذرذص بئرعدذ .مةسعلةن :ظةضةر ظايال (ظةردعن ظالعدعغان
تويلذقعغا هئسابالص دعيةتتعن تذتذؤئلعص يةنة) قولعدا دعيةتكة تةؤة مال ـ
مىلىكتعن ظئشعص قالسا ،ظايال ظذنع ظذ ظادةمنعث معراسخورلعرعغا قايتذرذص
بئرعدذ .ظةضةر دعيةت ظايالنعث تويلذقعغا حعقعشمعسا ،ظايالغا تويلذقنعث كةم
قالغان قعسمعنع ظذ ظادةمنعث معراسخورلعرع تولذقالص بئرعدذ .ظةضةر ظذ ظادةم
ظألضةن ،ظةمما ظذنعث ظألىم سةؤةبع (ظايالنعث ظذنعث قولعنع كئسعؤاتقانلعقع
((( مةسعلةن :ماخمذت سةمةتنع سةؤةنلعك بعلةن يارعدار قعلغان ،بذ يارعالشنعث دعيعتع  300سوم بولغان ،سةمةت ماخمذتنع
كةحىرؤئتعص ظذ صذلنع ظالمعغان ؤة كئيعن سةمةت ياخشع بواللماي ظألىص كةتكةن بولسا ،بذ كةحىرؤئتعش سةمةتنعث ظومذمعي مال ـ
مىلكعنعث ظىحتةن بعرعدعن ظئتعبارغا ظئلعنعدذ .حىنكع ،سةمةتنعث مال ـ مىلكعدة ظذنعث معراسخورلعرعنعث هةققع بار .بذ كةحىرؤئتعش
ظألىدعغان ظادةم مال ـ مىلكعنع باشقعالرغا ؤةسعيةت قعلعص بعرعشنعث ظورنعدعدذر .بعر ظادةمنعث ظألىش ظالدعدا باشقعالرغا مال ـ
مىلكعدعن ظذنعث ظومذمعي معقدارعدعن ظىحتةن بعر قعسمعدعن كأص بئرعشنع ؤةسعيةت قعلعص قويذشع توغرا ظةمةس .شذثا سةمةتنعث
ماخمذتنع كةحىرؤئتعشع ظذنعث ظومذمعي مال ـ مىلكعنعث ظىحتةن بعرعدعن ظئتعبارغا ظئلعنعدذ .ظةضةر دعيةت ظىحىن بئرعلعدعغان
صذلنعث معقدارع بعلةن سةمةتنعث ظومذمعي مال ـ مىلكعنعث ظىحتةن بعرعنعث معقدارع ظوخشاش معقداردا بولسا( ،مةسعلةن :سةمةت
ظألىص قالغان ؤاقتعدا ،ظذ كةينعدة قالدذرذص قويغان مال ـ مىلىك  600سوم بولسا ،دعيةت ظىحىن بئرعلعدعغان  300سوم صذل ظذنعث
ظومذمعي مال ـ مىلكعنعث ظىحتةن بعرعنعث معقدارع بعلةن ظوخشاش معقداردا بولغان بولعدذ) .ماخمذتنعث جةمةتعدعكعلةر سةمةتنعث
معراسخورلعرعغا دعيةت ظىحىن هئحنةرسة بةرمةيدذ .ظةضةر سةمةتنعث دعيةتتعن كئلعدعغان صذلدعن باشقا هئحقانداق مال ـ مىلكع
بولمعسا ،بذ هالدا ماخمذتنعث جةمةتعدعكعلةر سةمةتنعث معراسخورلعرعغا دعيةتنعث ظىحتةن ظعككع قعسمعنع تألةص بئرعدذ .حىنكع،
ظألضىحعنعث مال ـ مىلكعنعث ظىحتةن ظعككع قعسمع ظذنعث معراسخورلعرعنعث هةققعدذر .ظةضةر سةمةتنعث دعيةتتعن باشقا مال ـ مىلكع
بار ،لئكعن ظذ مال ـ مىلىك دعيةت بعلةن بعللة قوشقان ؤاقتعدا ظذنعث ظومذمعي مال ـ مىلكعنعث ظىحتةن ظعككع قعسمعغا يةتمةيدعغان
مةسعلةن :ظذنعث  500سوم صذلع بولغان بولسا ،ماخمذتنعث جةمةتعدعكعلةر هةتتا سةمةتنعث مال ـ مىلكع ظذنعث ظومذمعي مال
ـ مىلكعنعث ظىحتةن ظعككع قعسمعغا يةنع  600سومغا يئتعش ظىحىن ظذنعث كةم بولغان قعسمعنع يةنع  100سومنع سةمةتنعث
معراسخورلعرعغا تألةص بئرعدذ .ت.
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بعلةن ظةمةس باشقا سةؤةب بعلةن) بولغان بولسا ،ظايال ظذنعث قولعنع قةستةن
كئسعؤاتقان بولسعمذ ظذنعث تويلذقع ظذ ظادةمضة بئرعشكة تئضعشلعك بولغان
دعيةتتذر .بذ بارلعق ظعمامالرنعث بعرلعككة كةلضةن قارعشعدذر.
ظةضةر ظذ ظادةم ظذ ظايال بعلةن( ،ظذ ظايالنعث ظذنعث قولعنع) قةستةن
كئسعؤاتقانلعق جعنايعتعنعث ؤة ظذ جعنايةت كةلتىرىص حعقعرعدعغان يامان
ظاقعؤةتنعث بةدعلعضة ظأيلةنضةن ،كئيعن ظذ ظادةم شذ جعنايةتنعث سةؤةبع
بعلةن ظألىص كةتكةن بولسا ،ظذ ظايالغا ظذنعث تةثتىشعنعث تويلذقعنع بئرعش
الزعم .حىنكع بذ ،قعساسنعث بةدعلعضة قعلعنغان توي هئسابلعنعدذ .حىنكع،
ظةسلعدة قةستةنلعك بعلةن قعلعنغان جعنايةتنعث جازاسع قعساستذر .قعساس
دئضةن مال ـ دذنيادعن ظعبارةت ظةمةس .شذثا ظذ ظايالغا خذددع ظذنعث تويلذقعغا
هاراققا ،ياكع توثغذزغا ظوخشاش (ظعسالم دعنعدا هأرمعتع يوق) بعر نةرسة
بةرمةكحع بولغان ؤاقتعدا ،ظذنعث تةثتىشعنعث تويلذقع بئرعلضعنعضة ظوخشاش
ظذنعث تةثتىشعنعث تويلذقع بئرعلعدذ .ظذ ظايالنعث ظذ ظادةمضة بعر نةرسة
بئرعشع الزعم ظةمةس .حىنكع ،ظذ ظادةم قعساسعنعث بةدعلعنع تويلذق قعلعش
ظارقعلعق ظايالنعث ظىستعدعن قعساسنعث تويلذق ظىحىن حىشىص كعتعشعضة
(((
رازع بولدع .شذثا قعساس ظايالدعن صىتىنلةي حىشىص كئتعدذ.
قعلعشقا تئضعشلعك بولغان ظعشنع قعلعش ،ظذ ظعشنعث نةتعجعسعنعث
ساق ـ ساالمةت بولذشعغا قاراشلعق ظةمةستذر
بعر ظادةم بعر كعشعنعث قولعنع كئسعؤاتقان ؤة شذنعث بعلةن قولع
كئسعلضةن كعشع ظذ ظادةمنعث قولعنع قعساس ظئلعش يىزعسعدعن كةسكةن،
ظاندعن دةسلةص قولع كئسعلضةن كعشع قولعنعث كئسعلعص كةتكةنلعك سةؤةبع
بعلةن ظألىص كةتكةن بولسا ،ظذ ظادةم ظألتىرىلعدذ .حىنكع ،ظذ ظادةمنعث ظذ
كعشعنعث قولعنع كئسعؤئتعشع ظذ كعشعنعث ظألىص كئتعشعضة سةؤةب بولدع.
قولع كئسعلضةن كعشع ضةرحة كةسكىحعدعن قعساسعنع ظالغان بولسعمذ ،لئكعن
بذ ،ظذ ظادةمدعن قعساسنعث حىشىص كعتعشعضة سةؤةب بواللمايدذ .بذ خذددع
بعر قاتعلدا قعساسع بار ظادةمنعث ظذ قاتعلنعث قولعنع كةسكةنضة ظوخشاش
بعر ظعش( .يةنع ظذ ظادةم قاتعلنعث قولعنع كةسسعمذ قاتعلنعث ظىستعدعكع
قعساس حىشىص كةتمةيدذ).
((( «رةددذلمذهتار» 5 ،ـ توم 360 ،ـ بةت.
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بعر ظادةم بعر كعشعنعث قولعنع كئسعؤاتقان ؤة شذنعث بعلةن قولع كئسعلضةن
ظذ كعشع ظذ ظادةمنعث قولعنع قعساس ظئلعش يىزعسعدعن كةسكةن ،ظاندعن
ظذ ظادةم (قولعنعث كئسعلضةنلعكع سةؤةبع بعلةن) ظألىص كةتكةن بولسا،
ظألضىحعنعث دعيعتعنع قولع دةسلةص كئسعلضةن كعشعنعث جةمةتلعرع بئرعدذ.
بذ خذددع سةؤةنلعك بعلةن ظادةم ظألتىرىص قويغانغا ظوخشاش .حىنكع ،ظذ
كعشعنعث ظذ ظادةمنعث قولعنع كئسعشتعكع مةقسعتع ظذ ظادةمنع ظألتىرؤئتعش
ظةمةس ظذنعثدعن ظأزعنعث قعساسعنع ظئلعشتذر .بذ ،ظعمام ظةبذهةنعفة (اهلل
تةظاال ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!) نعث كأز قارعشعدذر .ظةمما ظعمام ظةبذيىسىف
بعلةن ظعمام مذهةممةد (اهلل تاظاال ظذالرغا رةهمةت قعلسذن!)« :ظذ ظادةمنعث
دعيعتعنع ظذ كعشعنعث جةمةتلعرعنعث بئرعشع الزعم ظةمةس .حىنكع ،ظذ كعشع
ظذ ظادةمنعث قولعنع ظأزعنعث هةققعنع ظئلعش ظىحىن كةستع .ظذ كعشعنعث
ظأزعنعث هةققعنع ظئلعش ظىحىن ظذ ظادةمنعث قولعنع كئسعشع ظذ ظادةمنعث
ساق ـ ساالمةت قئلعشعغا قاراشلعق ظةمةس .ظذ كعشعنعث ظأزعنعث قعساسعنع
ظئلعش ظىحىن ظذ ظادةمنعث قولعنع كئسعشع ،ظةضةر ظذنعث ساق ـ ساالمةت
قئلعشعغا قاراشلعق بولعدعغان بولسا ،جعنايةتحعلةردعن قعساس ظئلعشنعث
ظعشعكع تاقعلعص كئتعدذ .حىنكع ،بعر ظادةمدعن ظأزعنعث قعساسعنع ظئلعش
ظىحىن ظذنعث قولعنع ،ياكع باشقا ظةزالعرعنع كةسكةن كعشعنعث ظعمكانعيعتعدة
(مذشذ سةؤةب بعلةن) ظذ ظادةمنعث ظألىص كةتمةي ساق ـ ساالمةت ياشاص
قئلعشعنع ساقالص قئلعش يوق» دةيدذ .بذ ،ظةضةر ظذ كعشع ظذ ظادةمدعن
قعساسعنع قازع ظذنعثغا قعساس ظئلعشقا هأكىم حعقارغاندعن كئيعن ظالغان
بولسا ،ظةهؤال شذنداق بولعدذ.
بذ يةردة شذنع بايان قعلعص ظأتىشكة توغرا كئلعدذكع ،قازعنعث ،هاكعمنعث،
شةخةكحعنعث((( ،خةتنة قعلعدعغان ظادةمنعث ،قان ظالعدعغان ظادةمنعث ؤة
هايؤانالرنع تذؤذقعنع يئرعص داؤااليدعغان ظادةمنعث قعلغان ظعشلعرعنعث ،ظذ
(((
ظعشالرنعث نةتعجعسعنعث ساق ـ ساالمةت بولذشعغا قاراشلعق ظةمةستذر.
ظأزعنعث كةسصعدة مذتةخةسسعس دوختذرنعث هأكمعمذ شذنداق بولذشع الزعم.
بذ هأكىمنعث دةلعل ـ صاكعتع بولسا ،قعلعش الزعم بولغان ظعشنع قعلعش ظذ
ظعشنعث نةتعجعسعنعث ساق ـ ساالمةت بولذشعغا قاراشلعق ظةمةس .ظةمما
((( ظعنسانالرنعث تةنلعرعدعن قذتا ظارقعلعق قان ظالعدعغان ظادةمدذر .ت.
((( <ظةددذررذلمذختار> 5 ،ـ توم 363 ،ـ بةت.
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قعلعش (الزعم ظةمةس ،لئكعن) قعلعشقا رذخسةت قعلعنغان ظعشنع قعلعش،
ظذ ظعشنعث نةتعجعسعنعث ساق ـ ساالمةت بولذشعغا قاراشلعقتذر ،دئضةن
قاظعدعدذر.
صةردعسعنع يعرتعؤعتعشنعث هأكمع
ظةضةر بعر ظادةم بعر ظايالنع ظذرغان ؤة شذنعث بعلةن ظذ ظايالنعث صةردعسع
يعرتعلعص كئتعص ظذنعث سىيدىك يولع بعلةن هةيز كئلعدعغان يولع ياكع
سىيدىك يولع بعلةن حوث تةرةت يولع بعر بولذص قالغان بولسا ،بذ هالدا ظةضةر
ظذ ظايال ظأزعنعث كعحعك تةرعتعنع تذتااليدعغان هالةتتة بولسا ،ظذرغان ظذ
ظادةمنعث ظذ ظايال ظىحىن دعيةتنعث ظىحتعن بعر قعسمعنع تألةص بئرعشع الزعم.
ظةضةر ظذ ظايال سىيدىكعنع تذتالمايدعغان هالةتتة بولسا ،ظذرغان ظذ ظادةمنعث
ظذ يةر ظىحىن تألةص بئرعلعدعغان دعيةتنعث هةممعسعنع تألةص بئرعشع الزعم.
حىنكع ،ظذ ظادةمنعث ظايالنعث ظذ ظةزاسعنعث صةردعسعنع يعرتعؤاتقانلعقع ظذ
ظةزانع يارعدار قعلغانلعقع بعلةن ظوخشاشتذر .ظةضةر بعر ظادةم بعر قعز بعلةن
زعنا قعلعص ظذنعث قعزلعق صةردعسعنع يعرتعؤاتقان ؤة ظذ قعز ظذ ظادةم بعلةن
زعنانع ظأز ظعختعيارلعقع بعلةن قعلغان بولسا ،هةر ظعككعسعضة زعنانعث جازاسع
ظعجرا قعلعنعدذ .ظذ ظادةمضة ظذ قعزنعث قعزلعق صةردعسعنع يعرتعؤاتقانلعقع
ظىحىن قعزغا بعر نةرسة تألةص بئرعش الزعم ظةمةس .حىنكع ،قعز ظذنعث بعلةن
زعنانع ظأز ظعختعيارلعقع بعلةن قعلغاندذر .ظةضةر قعز ظذنعث بعلةن زعنانع
مةجبذرالنغان هالدا قعلغان بولسا ،بذ هالدا ظةرضة زعنانعث جازاسع بئرعلعدذ
ؤة شذنعث بعلةن بعرضة يةنة ظذنعث قعز ظىحىن ظذنعث قعزلعق صةردعسعنع
يعرتعؤاتقانلعقع ظىحىن بعر نةرسة تألةص بئرعشع الزعم بولعدذ .قعز زعنانع
مةجبذرعي هالدا قعلغان بولغاحقا ،ظذنعثغا جازا بئرعلمةيدذ.
ظةضةر بعر ظادةم ظأز ظايالع بعلةن جعنسعي ـ مذناسعؤةت ظأتكىزىص ظذنعث
صةردعسعنع يعرتعؤاتقان بولسا ،ظذ ظةرضة ظذ ظايال ظىحىن هئحبعر نةرسة تألةص
بئرعش الزعم ظةمةس .حىنكع ،ظةر قعلعشقا رذخسةت قعلعنغان ظعشنع قعلغاندذر.
بذ ،ظةضةر ظايال باالغةتكةن يةتكةن ظايال بولغان ،جعنسعي ـ مذناسعؤةتنع ظأز
ظعختعيارلعقع بعلةن قعلغان ،ظةرنعث جعنسعي ـ مذناسعؤعتعنع كأتىرةلةيدعغان
دةرعجعدة بولغان ؤة شذ سةؤةبتعن ظألىص كةتمعضةن بولسا ،ظةهؤال شذنداق
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بولعدذ .ظةمما ظذ ظايال تئخع باالغةتكة يةتمعضةن كعحعك قعز بولغان ياكع
جعنسعي ـ مذناسعؤةتنع مةجبذرعي هالدا قعلغان ياكع ظةرنعث جعنسعي ـ
مذناسعؤعتعنع كأتىرةلمةيدعغان دةرعجعدة بولغان ؤة شذ سةؤةبتعن ظألىص
(((
كةتكةن بولسا ،بذ هالدا ظةرنعث ظذنعث ظىحىن دعيةت تألةص بئرعشع الزعم.
قعساس ظئلعش هةممة معراسخورالرنعث هةققع ظعكةنلعنعث بايانع
جعنايةتحعدعن قعساس ظئلعش ياكع دعيعتعنع ظئلعش زعيانكةشلعككة
ظذحرعغان ظادةمنعث معراسخورلعرعنعث هةققعدذر .بذ هةنةفعي
مةزهةصعدعكعلةرنعث كأز قارعشعدذر .ظةمما ظعمام مالعك ؤة ظعمام شافعظعي
(اهلل تاظاال ظذالرغا رةهمةت قعلسذن!)(« :ضةرحة ظةر ظايالعغا ؤة ظايال ظئرعضة
معراسخور بواللعسعمذ ،لئكعن) ظةر ظايالعغا ياكع ظايال ظئرعضة زعيانكةشلعك
قعلغان ظادةمدعن قعساس ظئلعشنع ياكع دعيةت ظئلعشنع تةلةص قعلعش هةققع
يوق ،حىنكع ،ظةر ـ ظايالنعث بعر ـ بعرعضة ظةر ـ خوتذنلذق سةؤةبع بعلةن
معراسخور بولذشعنعث سةؤةبع بولسا ،ظذرذغ ـ تذغقانحعلعق سةؤةبع بعلةن
معراسخور بولذشعغا قارعغاندا ظاجعزدذر .حىنكع ،ظةر ـ خوتذنلذق سةؤةبع
بعلةن معراسخور بولذش ظةر ـ خوتذننعث بعرعنعث ظألىص كئتعشع ظارقعلعق
ظاياغلعشعص كئتعدذ» دةيدذ .هةنةفعي مةزهةصعدعكعلةرنعث دةلعل ـ صاكعتع
بولسا ،صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث ظذشةيم ظةلدةبابعينعث ظايالعغا
ظذشةيمنعث دعيعتع ظىحىن كةلضةن مال ـ مىلىكتعن معراس ظايرعص بئرعشكة
بذيرذغانلعقعدذر .يةنة كئلعص قعساس ظئلعش (معراسخورلعرعغا) معراس
قالعدعغان بعر هةقتذر .شذثا بعر ظادةم ظألتىرىلضةن ،ظذنعث ظعككع ظوغلع
بار بولغان ؤة ظعككع ظوغلعنعث بعرع كةينعدة بعر بالعنع تاشالص قويذص
ظألىص كةتكةن بولسا ،ظذ ظادةمنعث قعساسعنع ظئلعش ظعشع ظذ ظادةمنعث
هايات بار ظوغلع بعلةن ظذنعث ظألىص كةتكةن ظوغلعنعث بالعسعنعث ظارعسعدا
ظورتاق بولعدذ .مانا بذ قعساس ظئلعش ظعشعنعث ظألتىرىلضةن ظادةمنعث
هةممة معراسخورلعرعغا تةؤة بولعدعغانلعقعنع كأرسعتعص بئرعدذ .ظةر ـ
خوتذنالرنعث بعرع ظألتىرىلضةندعن كئيعنمذ (قاتعلدعن قعساس ظئلعشقا)
معراسخورلذق قعلعش هةققعدة ظذ ظعككعسعنعث ظارعسعدعكع ظةر ـ خوتذنلذق
((( <ظةددذررذلمذختار> 5 ،ـ توم 364 ،ـ بةت.
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هأكمةن قئلعص قالعدذ ،ياكع ظةر ـ خوتذننعث بعرع ظألتىرىلضةندعن كئيعن
ظذنعث قاتعلعدعن قعساس ظئلعش ،قعساسنعث سةؤةبعضة ظاساسةن هاياتتا
قالغعنعغا تةؤة بولعدذ .قعساسنعث سةؤةبع بولسا ،قاتعلنعث ظىلىص كةتكةن
تةرةصنع يارعدار قعلعشتذر .ظةضةر قعساس ظئلعشنعث ظألتىرىلضةن ظادةمنعث
هةممة معراسخورعنعث هةققع ظعكةنلعكع ظعسصاتالنسا ،هةر بعر معراسخورنعث
خالعسا قاتعلدعن قعساسنع ظئلعش ،خالعسا قاتعلنع كةحىرؤئتعص ظذنعثدعن
قعساس ظئلعشنع ظأتىؤئتعش ،خالعسا قاتعل بعلةن كئلعشعم تىزىص ظذنعثدعن
قعساس ظئلعشنع ظأتىؤئتعش بعلةن ظذنعثدعن بعر نةرسة ظئلعش هةققع
بار .ظةضةر معراسخورالرنعث بعر قعسمعنعث قاتعلدعن قعساس ظئلعش هةققع
حىشىص كةتسة ،قالغان معراسخورالرنعثمذ ظذنعثدعن قعساس ظئلعش هةققع
حىشىص كئتعدذ .حىنكع ،بعر قعساس نةححعضة بألىنمةيدذ( .بذ ،ظةضةر قاتعل
صةقةت بعرال ظادةمنع ظألتىرؤةتكةن بولسا ،ظةهؤال شذنداق بولعدذ) .ظةمما
قاتعل ظعككع ظادةمنع ظألتىرؤةتكةن ؤة ظذ ظعككع ظادةمنعث بعرعنعث ظعضة ـ
حاقعلعرع قاتعلنع كةحىرؤةتكةن ؤة شذنعث بعلةن ظذنعثدعن قعساس ظئلعش
هةققع حىشىص كةتكةن بولسا ،بذ هالدا ظألتىرىلضةن ظعككعنحع بعر ظادةمنعث
ظعضة ـ حاقعلعرعنعث قاتعلدعن قعساس ظئلعش هةققع حىشىص كةتمةيدذ .حىنكع،
بذ يةردة ظألتىرىلضةن ظادةم ظعككع بولغانلعقع ظىحىن قاتعلدعن ظئلعنعدعغان
قعساس شىبهعسعز ظعككعدذر .ظةمما يذقعرعدعكع مةسعلعدة ظألتىرىلضةن
ظادةم بعر بولغانلعقع ظىحىن قاتعلدعن ظئلعنعدعغان قعساس بعردذر .ظةضةر
معراسخورالرنعث بعر قعسمعنعث قاتعلنع كةحىرؤئتعشع ظارقعلعق ظذنعثدعن
قعساس ظئلعش هةققع حىشىص كةتسة ،ظذنع كةحىرؤةتمعضةن معراسخورالرنعث
قاتعلدعن ظالعدعغان هةققع مال ـ مىلىككة ظايلعنعدذ( .يةنع قاتعلنع
كةحىرؤةتمعضةن معراسخورالر قاتعلدعن ظأزلعرعنعث ظذنعثدعكع هةققع ظىحىن
صذل ظالعدذ) .حىنكع ،قاتعلنع كةحىرؤةتمعضةن معراسخورالر قاتعلنع ظذنعثدا
كأرىلضةن بعرةر سةؤةب يىزعدعن كةحىرؤةتمعضةندذر .ظذنع كةحىرؤةتكةن
معراسخورالرغا قاتعلدعن ظئلعنغان مال ـ مىلىكتعن بئرعلمةيدذ .حىنكع ،ظذالر
ظأزلعرعنعث هةققعنع ظأزلعرع ؤة ظأزلعرعنعث رازعلعقلعرع بعلةن ظأتىؤةتتع.
قاتعلنع معراسخورالرنعث بعرةرسع كةحىرؤةتكةن بولسا ،قالغان
معراسخورالرنعث ظذنعثدعن قعساس ظااللمايدعغانلعقعنعث ؤة ظذالرنعث ظذنعثدعن
مال ـ مىلىك ظالعدعغانلعقعنعث دةلعل ـ صاكعتع تأؤةندعكع ظةسةردذر:
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مذظةممةر ،ظةظمةشتعن زةيد ظعبنع ؤةهبنعث مذنداق دئضةنلعكعنع
رعؤايةت قعلعدذ« :ظأمةر ظعبنع خةتتابنعث خةلعصعلعك دةؤرعنعث ظاخعرقع
زامانعلعرعدا بعر ظادةم بعر كعشعنع ظألتىرؤةتتع .ظألتىرىلضةن كعشعنعث ظعضة
ـ حاقعلعرع قاتعلدعن قعساس ظئلعص بئرعشنع تةلةص قعلدع .ظألتىرىلضةن
كعشعنعث هةمشعرعسع( ،ظذ قاتعلنعث ظايالع ظعدع)« :مةن قاتعلدعكع
هةققعمدعن ظأتىؤةتتعم» دئدع .ظأمةر ظعبنع خةتتاب (اهلل تاظاال ظذنعثدعن
رازع بولسذن!)« :قاتعل ظازات قعلعندع» دئدع (((».يةنة بعر رعؤايةتتة:
«ظأمةر ظعبنع خةتتابنعث ظألتىرىلضةن كعشعنعث قالغان معراسخورلعرعغا
قاتعلدعن دعيةت ظئلعص بئرعشكة بذيرذغانلعقع بايان قعلعندع».
قاتعلدعن قعساس ظئلعش هةققع ،ظالدع بعلةن ظألتىرىلضةن ظادةمضة تةؤة
بولذص ،ظاندعن ظذنعثدعن ظذنعث معراسخورلعرعغا تةؤة بولماستعن ظعشنعث
بئشعدعنال ظألتىرىلضةن ظادةمنعث معراسخورلعرعغا تةؤة بولعدذ .حىنكع،
قاتعلدعن قعساس ظئلعش ظألتىرىلضةن ظادةمنعث معراسخورلعرعنعث دعللعرعدعكع
قاتعلغا بولغان ظأحمةنلعكنع ؤة ظاداؤةتنع يةثضعللعتعش ؤة ظذنعثدعن ظأحعنع
ظئلعؤئلعش ظىحىن يولغا قويذلغاندذر .ظةمما ظألتىرىلضةن ظادةمنعث بذنداق
قعلعش ساالهعيعتع يوق( .شذثا قاتعلدعن قعساس ظئلعش هةققع ظعشنعث
بئشعدعنال ظألتىرىلضةن ظادةمنعث معراسخورلعرعغا تةؤة بولعدذ) .بذنداق
بولعدعغانلعقعنعمذ اهلل تاظاالنعث بذ ظايعتعدعن كأرىؤاالاليمعز» :ناهةق ظادةم
ظألتىرمةثالركع ،اللة (ناهةق ظادةم ظألتىرىشنع ) هارام قعلدع ،كعمكع ناهةق
ظألتىرىلعدعكةن( ،قاتعلدعن قعساس ظئلعش ،يا دعيةت ظئلعش ،يا كةحىرىم
قعلعش) هوقذقعنع ظألتىرىلضىحعنعث ظعضعسعنعث قولعدا قعلدذق ،ظعضعسع
قعساس ظئلعشتا حةكتعن حعقعص كةتمعسذن (قاتعلدعن غةيرعينع ظألتىرىش،
يا ظذنعث ظةزالعرعنع كئسعش ،بعر ظادةم ظىحىن ظعككع ظادةمنع ظألتىرىش
قاتارلعق ظعشالرنع قعلمعسذن)( ،ناهةق ظألتىرىلضىحعنعث) ظعضعسعضة اللة
هةقعقةتةن مةدةتكاردذر(((« يةنع قاتعلدعن قعساس ظئلعش ظألتىرىلضةن
ظادةمدعن مةلذم ظألحةم بويعحة معراس ظالعدعغان معراسخوالرنعث هةققعدذر.
شذثا بذالرنعث ظعحعضة ظةر ـ خوتذنالرمذ كعرعدذ .قعساس ظألتىرىلضةن ظادةمنعث
جئنعنعث بةدعلع بولغانلعقع ظىحىن قعساستا ظألتىرىلضةن ظادةمنعثمذ هةققع
((( بذ ظةسةرنع ظابدذراززاق رعؤايةت قعلدع.
((( سىرة ظعسرا  33ـ ظايةت.
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بار .شذثا قاتعلدعن ظئلعنعدعغان قعساس مال ـ مىلىككة ظايالنغاندا( ،يةنع
معراسخورالر قاتعلنع كةحىرؤئتعص ظذنعثدعن دعيةت ظئلعشقا ماقذل بولغان
ؤاقتعدا) ،ظألتىرىلضةن ظادةمنعث قةرزلعرع ؤة ظذنعث بعرةر كعشعضة صذل
بئرعشكة قعلغان ؤةسعيةتلعرع قاتعلدعن ظالغان مال ـ مىلىكتعن ظادا قعلعنعدذ.
بذ ،ظعمام ظةبذهةنعفة (اهلل تاظاال ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!) كأز قارعشعدذر.
شذثا معراسخورالرنعث هةر بعرع قاتعلدعن قعساس ظئلعشنع دةؤا قعاللمايدذ
ؤة دةؤادا قالغان معراسخورالرنعث ظورنعدا تذرالمايدذ.
ظةمما ظعمام ظةبذيىسىف بعلةن ظعمام مذهةممةدنعث قارعشعحة:
معراسخورالر قاتعلدعن قعساس ظئلعش هةققعضة (ظألتىرىلضةن ظادةمدعن)
معراس ظئلعش يولع بعلةن ظعضة بولغاندذر .شذثا معراسخورالرنعث هةر بعرع
قاتعلدعن قعساس ظئلعشنع دةؤا قعالاليدذ .قاتعلدعن قعساس ظئلعش هةققعضة
(ظذ هةقنع ظألتىرىلضةن ظادةمدعن) معراس ظئلعش يولع بعلةن ظعضة بولغان
هةر بعر معراسخور دةؤانع قالغان معراسخورالرنعث نامعدعن قعالاليدذ ؤة دةؤادا
قالغان معراسخورالرنعث ظورنعدا تذرااليدذ .قاتعلدعن قعساس ظئلعش هةققعضة
(ظذ هةقنع ظألتىرىلضةن ظادةمدعن) معراس ظئلعش يولع بعلةن ظعضة بولمعغان
معراسخور دةؤانع قالغان معراسخورالرنعث نامعدعن قعاللمايدذ ؤة دةؤادا قالغان
معراسخورالرنعث ظورنعدا تذرالمايدذ.
قاتعلدعن قعساس ظئلعش هةققعضة (ظذ هةقنع ظألتىرىلضةن ظادةمدعن)
معراس ظئلعش يولع بعلةن ظعضة بولمعغان معراسخور دةؤانع قالغان
معراسخورالرنعث نامعدعن قعاللمايدعغانلعقع ؤة دةؤادا قالغان معراسخورالرنعث
ظورنعدا تذرالمايدعغانلعقع ظىحىن بعر ظادةم قئرعندعشع (شذ يذرتتا) يوق ؤاقتعدا
دادعسعنع بعر كعشعنعث ظألتىرؤةتكةنلعكعضة صاكعت كأرسعتعص ظذ كعشعدعن
قعساس ظالماقحع بولسا ،ظذ كعشعدعن تاكع ظذ ظادةمنعث قئرعندعشع صةيدا
بولذص كةلضةنضة قةدةر قعساس ظئلعنمايدذ .بذ بارلعق ظعمامالرنعث بعرلعككة
كةلضةن قارعشعدذر .لئكعن قاتعل تاكع ظذ ظادةمنعث قئرعندعشع صةيدا بولذص
كةلضةنضة قةدةر تىرمعضة سوالص قويذلعدذ .حىنكع ،ظذ ضذمانلعق ظادةمضة
ظايلعنعص قالدع .ظةضةر قاتعل ظذ ظادةمنعث (يذرتتا) يوق قئرعندعشعنعث
ظأزعنع كةحىرؤةتكةنلعكعضة صاكعت كأرسةتسة ،ظذ ظادةمنعث ظأزعال قاتعلنعث
دةؤاضةرع بولعدذ .حىنكع ،قاتعل ظذ ظادةمنعث ظىستعدعكع هةقنع دةؤا قعلعدذ.
ظذ هةق بولسعمذ ظذنعث ظأزعدعكع قعساس هةققعنعث حىشىص كئتعص بذ هةقنعث
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مال ـ مىلىككة ظايالنغانلعقعدذر .ظذ ظادةمنعث قاتعلنعث ظىستعدعكع مةزكذر
هةققعنع ظعسصاتالش صةقةت (ظذنعث يذرتتا) يوق قئرعندعشعنعث قاتعلنع
كةحىرؤةتكةنلعكعنع ظعسصاتالش ظارقعلعق ؤذجذدقا حعقعدذ .شذثا ظذ ظادةم
(قاتعل بعلةن قعلغان) دةؤانع قئرعندعشعنعث نامعدعن قعلغان هئسابلعنعدذ.
ظةضةر ظذ ظادةمنعث يذرتتا بولمعغان قئرعندعشع صةيدا بولذص كئلعص ظأزعنعث
قاتعلنع كةحىرؤةتمعضةنلعكعنع دئسة ،قئرعندعشع (ظذ ظادةم) قاتعلدعن ظالغان
دعيةتنعث يئرعمعضة شئرعك بولعدذ.
ضذؤاهلعق بئرعشتة ظعختعالصلعشعص قئلعشنعث بايانع
ظادةم ظألتىرىش جعنايعتعضة ضذؤاهحع بولغان ظعككع كعشع ،ظذالرنعث بعرع:
«قاتعل ظذ ظادةمنع صاالنع ؤاقعتتا ظألتىردع» دئسة ،يةنة بعرع« :قاتعل ظذ
ظادةمنع صاالنع ؤاقعتتا ظألتىردع» دئضةنضة ياكع بعرع« :قاتعل ظذ ظادةمنع
صاالنع يةردة ظألتىردع» دئسة ،يةنة بعرع« :قاتعل ظذ ظادةمنع صاالنع يةردة
ظألتىردع» دئضةنضة ،ياكع بعرع« :قاتعل ظذ ظادةمنع صاالنع سايمان بعلةن
ظألتىردع» دئسة ،يةنة بعرع« :قاتعل ظذنع صاالنع سايمان بعلةن ظألتىردع»
دئضةنضة ظوخشاش قاتعلنعث ظادةمنع ظألتىرضةن ؤاقعتتا ياكع يةردة ،ياكع
قاتعلنعث ظذنع ظألتىرىش ظىحىن ظعشلةتكةن سايماندا ظعختعالصلعشعص قالسا،
ظذالرنعث ضذؤاهلعقع قوبذل قعلعنمايدذ .حىنكع ،بعر ظادةمنع ظألتىرىش جعنايعتع
(بعر نةححة قئتعم) تةكرارالنمايدذ .ضذؤاهحعالرنعث قاتعلنعث قاتعللعق قعلغان
ؤاقعتتا ياكع يةردة ،ياكع سايماندا ظعختعالص قعلعشعص قئلعشع قاتعلنعث
باشقا ؤاقعتتا ياكع باشقا يةردة ياكع باشقا سايمان بعلةن (يةنة بعر قئتعم)
قاتعللعق قعلغانلعق سةؤةبع بعلةن بولعدذ .شذنعثدةك يةنة ظادةم ظألتىرىش
جعنايعتعضة ضذؤاهحع بولغان ظعككع كعشعنعث بعرع« :قاتعل ظذ ظادةمنع
هاسا بعلةن ظذرذص ظألتىردع» دئضةن ،يةنة بعرع« :مةن قاتعلنعث ظذنع نئمة
بعلةن ظذرذص ظألتىرضةنلعكعنع بعلمةيمةن» دئضةن بولسا ،بذ هالدعمذ ظذالرنعث
ضذؤاهلعقع قوبذل قعلعنمايدذ .حىنكع ،ظعككع ضذؤاهحعنعث بعرع« :قاتعل
ظذنع هاسا بعلةن ظذرذص ظألتىردع» دةص قاتعلنعث ظذنع قةستةنضة ظوخشعشعص
كةتكةن ظألتىرىش بعلةن ظألتىرضةنلعكعضة ضذؤاهلعق بةردع .يةنة بعرع بولسا:
«مةن قاتعلنعث ظذنع نئمة بعلةن ظذرذص ظألتىرضةنلعكعنع بعلمةيمةن» دةص
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قاتعلنعث ظذنع قةستةن ظألتىرىشكة ياكع قةستةنضة ظوخشعشعص كةتكةن
ظألتىرىشكة ،ياكع سةؤةنلعك ظألتىرىشكة ظئهتعمال قعلعدعغان ظألتىرىش
بعلةن ظألتىرضةنلعكعضة ضذؤاهلعق بةردع .شذنعثدةك يةنة ظادةم ظألتىرىش
جعنايعتعضة ضذؤاهحع بولغان ظعككع كعشعنعث بعرع ضذؤاهلعقنع« :مةن
قاتعلنعث ظذ ظادةمنع ظألتىرضةنلعكعنع ظأز كأزىم بعلةن كأردىم» دئضةن،
يةنة بعرع« :قاتعل مةن ظذنع ظألتىرؤةتتعم ،دةص ظعقرار قعلغان» دئضةن
بولسا ،بذ هالدعمذ ظذالرنعث ضذؤاهلعقع قوبذل قعلعنمايدذ .حىنكع ،ظذالرنعث
بعرع قاتعلنعث ظادةم ظألتىرؤةتكةنلعكعضة ضذؤاهلعق بةرسة ،يةنة بعرع ظذنعث
ظعقرار قعلغانلعقعغا ضذؤاهلعق بةرضةندذر.
ظعككع ظادةم« :قاتعل ظذ ظادةمنع صاالنع يةردة ظألتىرضةن» دةص ضذؤاهلعق
بةرضةن ،يةنة ظعككع ظادةم قوصذص« :قاتعل ظذ ظادةمنع صاالنع يةردة ظألتىرضةن»
دةص باشقا بعر يةرنع كأرسةتكةن بولسا ،بذالرنعث ضذؤاهلعقع قوبذل قعلعنمايدذ.
حىنكع ،بذ ظعككع ضذرذص ظادةمنعث بةرضةن ضذؤاهلعقلعرع بعر ـ بعرعضة
زعتتذر ؤة قازع بذ ظعككع ضذرذهنعث بعرعنعث يالغان ظئيتعؤاتقانلعقعنع ظئنعق
بعلعدذ .ظةضةر ظعككع ظادةم« :قاتعل ظذ ظادةمنع صاالنع يةردة ظألتىرضةن»
دةص ضذؤاهلعق بةرضةن ،بعر ظادةم قوصذص« :قاتعل ظذ ظادةمنع صاالنع يةردة
ظألتىرضةن» دةص باشقا بعر يةرنع كأرسةتكةن بولسا ،بذ هالدا قازع ظذ ظعككع
ظادةمنعث ضذؤاهلعقعنع قوبذل قعلعدذ .بذ يةردة بذ ظعككع ضذرذهنعث ظارعسعدا
زعتلعك بولمعغان بولعدذ .حىنكع ،بعر ظادةمنعث بةرضةن ضذؤاهلعقع ظعككع
ظادةم ظىحىن قارشع كئلةلمةيدذ.
ظةضةر ظعككع ظادةم ضذؤاهلعقنع« :قاتعل ظذ ظادةمنع ظألتىرؤةتتع لئكعن،
بعز قاتعلنعث ظذ ظادةمنع نئمة بعلةن ظألتىرؤةتكةنلعكعنع بعلمةيمعز»
دةص بةرسة ،ظعستعهسانغا ظاساسةن قاتعلنعث ظأز مال ـ مىلكعدعن ظىح
يعل ظعحعدة ظألتىرىلضةن ظادةمنعث معراسخورلعرعغا دعيةت تألةص بئرعشع
الزعم .بذ قاتعلغا بئرعلضةن ظةث يةثضعل جازادذر .ظذ بولسعمذ ظألتىرىلضةن
ظادةمنعث معراسخورلعرعغا ظىح يعل ظعحعدة تألةص بئرعدعغان دعيةتتذر.
حىنكع ،ضذؤاهحعالر (قاتعلنعث) ظادةم ظألتىرضةنلعكعضة ظومذمعي بعر
شةكعلدة قعلعص ضذؤاهلعق بةردع .شذثا قاتعلغا جازانعث ظةث يةثضعلع
بولغان دعيةت تألةص بئرعش الزعم بولعدذ .ضذؤاهحعالرنعث« :بعز قاتعلنعث ظذ
ظادةمنع نئمة بعلةن ظألتىرؤةتكةنلعكعنع بعلمةيمعز» دئضةن سأزع ،ظذالرنعث
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بعخذدلذق قعلغانلعقعنع كأرسعتعص بةرمةيدذ .ظذالرنعث مةزكذر سأزع ظذالرنع
ياخشع ضذمان قعلعص تذرذص ،ظذالرنعث شذ سأزنع قعلعش ظارقعلعق قاتعلغا
قعساس جازاسعنعث ظعجرا قعلعنعشعنعث ظالدعنع ظئلعشقا تعرعشقانلعقعغا
قارعتعلعدذ.
ظةضةر بعر كعشع بعر ظادةمنع« :مةن ظألتىردىم» دةص ظعقرار قعلغان،
باشقا بعر كعشع قوصذص« :ظذ ظادةمنع مةن ظألتىردةم» دةص ظعقرار قعلغان
ؤة ظألتىرىلضةن ظادةمنعث ظعضة ـ حاقعسع ظذالرغا« :ظذنع ظعككعثالر
ظألتىردعثالر» دئضةن بولسا ،ظألتىرىلضةن ظادةمنعث ظعضة ـ حاقعسعنعث
ظذ ظعككع كعشعنع ،ظذالرنعث قعلغان ظعقرارعغا ظاساسةن ظألتىرىش هةققع
بار .ظةمما بعر ضذرذص ظادةملةر بعر كعشعنعث بعر ظادةمنع ظألتىرضةنلعكعضة
ظعقرار قعلغان ،يةنة بعر ضذرذص ظادةملةر ظذ ظادةمنع باشقا بعر كعشعنعث
ظألتىرضةنلعكعضة ظعقرار قعلغان ؤة ظألتىرىلضةن ظادةمنعث ظعضة ـ حاقعسع ظذ
ظعككع كعشعضة« :ظذنع ظعككعثالر ظألتىردعثالر» دئضةن بولسا ،بذ هالدا هةر
ظعككع ضذرذص ظادةملةرنعث بةرضةن ضذؤاهلعقع قوبذل قعلعنمايدذ .حىنكع ،بعر
ضذرذه ظادةملةرنعث يةنة بعر ضذرذه ظادةملةرضة قارشع ضذؤاهلعق بئرعشع بعر
ضذرذهتعكع ضذؤاهحعالرنعث صاسعق ظادةملةر ظعكةنلعكعنع كأرسعتعص بئرعدذ.
ضذؤاهحعالرنعث صاسعق ظادةملةر بولذشع ظذالرنعث بةرضةن ضذؤاهلعقعنعث قوبذل
قعلعنعشعغا توسالغذ بولعدذ .ظةمما بعر ظادةمنع بعر كعشع« :ظذنع مةن
ظألتىردىم» دةص ظعقرار قعلغان ،يةنة بعر كعشع« :ظذنع مةن ظألتىردىم»
دةص ظعقرار قعلغان مةسعلعضة كةلسةك ،ضةرحة بذمذ ظعقرار قعلغان بذ ظعككع
كعشعنعث بعرعنعث صاسعق ظعكةنلعكعنع كأرسعتعص بةرسعمذ ،لئكعن ظأزعنعث
جعنايةت ظأتكىزضةنلعكعنع ظعقرار قعلغان كعشعنعث صاسعق بولذشع ظذنعث
قعلغان ظعقرارعنعث قوبذل قعلعنعشعغا توسالغذ بواللمايدذ.
ظةضةر بعر كعشع بعر ظادةمنع« :مةن ظألتىردىم» دةص ظعقرار قعلغان،
باشقا بعر كعشع قوصذص« :ظذ ظادةمنع مةن ظألتىردةم» دةص ظعقرار قعلغان
ؤة ظألتىرىلضةن ظادةمنعث ظعضعسع« :هةر ظعككعثالر توغرا ضةص قعلدعثالر»
دئضةن بولسا ،بذ هالدا ظألتىرىلضةن ظادةمنعث ظعضة ـ حاقعسعنعث ظذ ظعككع
كعشعنعث بعرةرسعنعمذ قعساس ظىحىن ظألتىرىش هةققع يوق .حىنكع ،ظذ
ظادةمنعث ظعككع كعشعنعث هةر بعرعضة« :سةن توغرا ضةص قعلدعث» دةص
ظذالرنعث بعرعضة ظعشةنضةنلعكع يةنة بعرعنعث قاتعل ظةمةسلعكعضة قعلغان
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ظعقرارعدذر .ظةمما ظألتىرىلضةن ظادةمنعث ظعضة ـ حاقعسع ظذالرغا« :ظذنع
ظعككعثالر ظألتىردعثالر» دئضةن سأزضة كةلسةك ،بذ ظذالرغا ظعشةنضةنلعك
ظةمةس ظذالرنعث ظذ ظادةمنع ظألتىرؤةتكةنلعكعنع دةؤا قعلغانلعقتذر .شذثا
ظألتىرىلضةن ظادةمنعث ظعضة ـ حاقعسعنعث ظذالرنع ،ظذالرنعث قعلغان ظعقرارعغا
ظاساسةن قعساس ظئلعش ظىحىن ظألتىرىش هةققع بار.
بعر ظادةم بعر كعشعنعث سةؤةنلعك بعلةن ظادةم ظألتىرؤةتكةنلعكعضة
ضذؤاهلعق بةرضةن ؤة شذنعث بعلةن قاتعلنعث جةمةتعدعكعلعرعضة ظألتىرىلضةن
ظادةمنعث ظعضة ـ حاقعلعرعغا دعيةت بئرعشكة هأكىم قعلعنغان ؤة قاتعلنعث
جةمةتعدعكعلعرع ظألتىرىلضةن ظادةمنعث ظعضة ـ حاقعلعرعغا دعيةتنع بةرضةن،
ظاندعن ظألتىرىلدع ،دةص قارالغان ظادةم تعرعك هالةتتة كةلضةن بولسا،
قاتعلنعث جةمةتعدعكعلعرع ظألتىرىلضةن ظادةمنعث ظعضة ـ حاقعلعرعغا دعيةت
ظىحىن بةرضةن نةرسعلةرنع تألعتعدذ .حىنكع ،ظألتىرىلضةن ظادةمنعث ظعضة ـ
حاقعلعرع ظذالردعن دعيةتنع ناهةق ظالغان هئسابلعنعدذ .ظةمما ظألتىرىلدع،
دةص قارالغان ظادةمنعث ظعضة ـ حاقعلعرعنعث (دعيةتنعث ظورنعغا ظذالرغا تألةص
بةرضةن نةرسة ـ كئرةكلةرنع) هئحكعمضة تألعتعش هةققع يوق.
بعر ظادةم بعر كعشعنعث قةستةن ظادةم ظألتىرؤةتكةنلعكعضة ضذؤاهلعق
بةرضةن ؤة شذنعث بعلةن قاتعلنعث جةمةتعدعكعلعرع ظألتىرىلضةن ظادةمنعث
ظعضة ـ حاقعلعرعغا دعيةت بئرعشكة كئلعشكةن ؤة ظذالرغا دعيةتنع بةرضةن،
ظاندعن ظألتىرىلدع دةص قارالغان ظادةم تعرعك هالةتتة كةلضةن بولسا،
قاتعلنعث جةمةتعدعكعلعرع ظألتىرىلضةن ظادةمنعث ظعضة ـ حاقعلعرعغا دعيةت
ظىحىن بةرضةن نةرسعلةرنع تألعتعدذ .حىنكع ،ظألتىرىلضةن ظادةمنعث ظعضة ـ
حاقعلعرع ظذالردعن دعيةتنع ناهةق ظالغان هئسابلعنعدذ .ظةمما ظألتىرىلدع،
دةص قارالغان ظادةمنعث ظعضة ـ حاقعلعرعنعث (دعيةتنعث ظورنعغا ظذالرغا تألةص
بةرضةن نةرسة ـ كئرةكلةرنع) هئحكعمضة تألعتعش هةققع يوق.
ظةضةر بعر نةححة ظادةم بعر كعشعنعث بعر ظادةمنع قةستةن
ظألتىرؤةتكةنلعكعضة ضذؤاهلعق بةرضةن ؤة قاتعلدعن قعساس ظئلعنغان،
ظاندعن ظألتىرىلدع دةص قارالغان ظادةم تعرعك بولغان بولسا ،ضذؤاهحعالرنعث
هئحبعرعدعن قعساس ظئلعنمايدذ .لئكعن قاتعل ،دةص قارعلعص ظألتىرىلضةن
كعشعنعث معراسخورلعرع ،خالعسا ظألتىرىلدع دةص قارالغان ظادةمنعث ظعضة
ـ حاقعلعرعغا دعيةت تألعتعدذ ؤة بذالر (دعيةت ظىحىن قاتعل دةص قارعلعص
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ظألتىرىلضةن كعشعنعث معراسخورلعرعغا تألةص بةرضةن نةرسة ـ كئرةكلةرنع)
ضذؤاهحعالردعن ظااللمايدذ ،خالعسا دعيةتنع ضذؤاهحعالرغا تألعتعدذ ؤة بذالر
(دعيةت ظىحىن قاتعل دةص قارعلعص ظألتىرىلضةن كعشعنعث معراسخورلعرعغا
تألةص بةرضةن نةرسة ـ كئرةكلةرنع) ظألتىرىلدع ،دةص قارالغان ظادةمنعث ظعضة
ـ حاقعلعرعدعن ظااللمايدذ .بذ ،ظعمام ظةبذهةنعفة (اهلل تةظاال ظذنعثغا رةهمةت
قعلسذن!) نعث كأز قارعشعدذر .ظةمما ظعمام ظةبذيىسىف ؤة ظعمام مذهةممةد
(اهلل تاظاال ظذالرغا رةهمةت قعلسذن!)« :ضذؤاهحعالر (دعيةت ظىحىن قاتعل
دةص قارعلعص ظألتىرىلضةن كعشعنعث معراسخورلعرعغا تألةص بةرضةن نةرسة
ـ كئرةكلةرنع) ظألتىرىلدع ،دةص قارالغان ظادةمنعث ظعضة ـ حاقعلعرعدعن
ظاالاليدذ» دئدع.
ظةضةر ظعككع ظادةم بعر كعشعنعث بعر ظادةمنع سةؤةن ،ياكع قةستةن
ظألتىرؤةتكةنلعكعنع ظعقرار قعلغانلعقعغا ضذؤاهلعق بةرضةن ،قاتعلنعث
جةمةتعدعكعلعرعنعث ظألتىرىلضةن ظادةمنعث ظعضة ـ حاقعلعرعغا دعيةت
بئرعشعضة هأكىم قعلعنغان ؤة دعيةتنع بةرضةن ،ظاندعن ظألتىرىلدع ،دةص
قارالغان ظادةمنعث تعرعكلعكع ظاشكارا بولغان بولسا ،ضذؤاهلعق بةرضةن ظذ
ظعككع ظادةم قاتعل دةص قارالغان كعشعنعث جةمةتعدعكعلعرعضة هئح نةرسة
تألةص بةرمةيدذ .حىنكع ،ظذ ظعككع ظادةم يالغان ظئيتقان هئسابالنمايدذ.
حىنكع ،ظذ ظعككع ظادةم ضذؤاهلعقنع ظذ كعشع ظادةم ظألتىرؤةتتع ،دةص ظةمةس
ظذ كعشع ظأزعنعث ظادةم ظألتىرؤةتكةنلعكعنع ظعقرار قعلدع ،دةص بةردع.
شذنداق ظعكةن بذ يةردة يالغان ظئيتقان (ظذ ظعككع ظادةم ظةمةس) ظذ كعشعنعث
بولذشعنعث ظئهتعمالع ناهايعتع كىحلىكتذر .قاتعل دةص قارالغان كعشعنعث
جةمةتعدعكعلعرع ظألتىرىلضةن ظادةمنعث ظعضة ـ حاقعلعرعغا دعيةت ظىحىن
بةرضةن نةرسة ـ كئرةكلةرنع ،ظألتىرىلضةن ظادةمنعث ظعضة ـ حاقعلعرع ظذالرغا
تألةص بئرعدذ .حىنكع ،ظألتىرىلضةن ظادةمنعث ظعضة ـ حاقعلعرعنعث ظذ دعيةتنع
ظورذنسعز ظالغانلعقع ظاشكارا بولذص حعققاندذر .بذ مةسعلعنع <ظةددذررذ>
دئضةن كعتابنعث ظاصتورع شذنداق بايان قعلغان .ظةمما ظعبنع ظابعدعن (اهلل
تاظاال ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!)<« :ظةددذررذ> دئضةن كعتابنعث ظاصتورعنعث
دئضةن مةزكذر سأزلعرع بةك توغرا ظةمةس .حىنكع ،بعر كعشع ظأزعنعث بعر
ظادةمنع قةستةن ياكع سةؤةنلعك بعلةن ظألتىرؤةتكةنلعكعنع ظعقرار قعلغان
ؤاقعتتا ،ظذ ظادةمنعث دعيعتعنع ظذ كعشعنعث جةمةتعدعكعلعرع ظةمةس ظذ
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كعشعنعث ظأزع بئرعشع الزعم» دةيدذ.
شذنعثدةك يةنة ظةضةر ظعككع ظادةم باشقا ظعككع كعشعنع ظأزلعرعنعث
بعر كعشعنعث بعر ظادةمنع سةؤةن ظألتىرؤةتكةنلعكعضة ضذؤاهحع بولغانلعقعغا
ضذؤاهحع قعلغان ،ظذ ظعككع كعشع (ظذ ظعككع ظادةمنعث بعر كعشعنعث بعر
ظادةمنع سةؤةنلعك بعلةن ظألتىرؤةتكةنلعكعضة ضذؤاهحع بولغان ظعكةن) دةص
ضذؤاهلعق بةرضةن ؤة قاتعلنعث جةمةتعدعكعلعرعنعث ظألتىرىلضةن ظادةمنعث
ظعضة ـ حاقعلعرعغا دعيةت بئرعشعضة هأكىم قعلعنغان ؤة دعيةتنع بةرضةن ،ظاندعن
ظألتىرىلدع ،دةص قارالغان ظادةم تعرعك بولغان بولسا ،بذ هالدعمذ ضذؤاهلعق
بةرضةن ظذ ظعككع كعشع قاتعل دةص قارالغان كعشعنعث جةمةتعدعكعلعرعضة
هئح نةرسة تألةص بةرمةيدذ .حىنكع ،بذ ظعككع كعشع ضذؤاهلعقنع قاتعل
دةص قارالغان كعشعنعث ظادةم ظألتىرؤةتكةنلعكعضة ظةمةس ظذنعث ظادةم
ظألتىرؤةتكةنلعكعضة ضذؤاه بولغان ظعككع ظادةمنعث ضذؤاهحع بولغانلعقع
هةققعدة بةردع .بذ هالدعمذ قاتعل دةص قارالغان كعشعنعث جةمةتعدعكعلعرع
ظألتىرىلضةن ظادةمنعث ظعضة ـ حاقعلعرعغا دعيةت ظىحىن بةرضةن نةرسة ـ
كئرةكلةرنع ،ظألتىرىلضةن ظادةمنعث ظعضة ـ حاقعلعرع ظذالرغا تألةص بئرعدذ.
حىنكع ،ظألتىرىلضةن ظادةمنعث ظعضة ـ حاقعلعرعنعث ظذ دعيةتنع ظورذنسعز
ظالغانلعقع ظاشكارا بولذص حعقتع.
ظئتعلغان نةرسة تعضعص ظألىص كةتكةن ياكع يارعدار بولغان ظادةمضة دعيةت
تألةص بئرعش ياكع تألةص بةرمةسلعك ظىحىن ظاتقان ؤة ظئتعلغان ظادةمنعث ظذ
نةرسة ظئتعلغان ؤاقتعدعكع هالع ظئتعبارغا ظئلعنعدذ
بذ يةردة شذنع بايان قعلعص ظأتىشكة توغرا كئلعدذكع ،ظئتعلغان نةرسة
تعضعص ظألىص كةتكةن ياكع يارعدار بولغان ظادةمضة دعيةت تألةص بئرعش،
ياكع تألةص بةرمةسلعك ظىحىن ظاتقان ؤة ظئتعلغان ظادةمنعث ظذ نةرسة
ظئتعلغان ؤاقتعدعكع هالع ظئتعبارغا ظئلعنعدذ .حىنكع ،دعيةت تألةص بئرعش،
ظادةمنعث ظوق ظاتقانلعق سةؤةبع بولعدذ .شذثا ظذ ظادةمنعث ؤة ظوق ظئتعلغان
كعشعنعث ظوق ظئتعلغان ؤاقتعدعكع هالع ظئتعبارغا ظئلعنعدذ .مةسعلةن :بعر
ظادةم مذسذلمان بعر كعشعضة ظوق ظاتقان ؤة ظوق ظئتعلغان ظذ كعشع (اهلل
تاظاال ساقلعسذن ظوق يئتعص بئرعشتعن بذرذن) ظعسالمدعن يئنعؤالغان ،ظاندعن
ظذنعثغا ظوق بئرعص تةككةن بولسا ،ظذ ظادةم ظأز مال ـ مىلكعدعن ظذ كعشع
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ظىحىن دعيةت تألةص بئرعدذ ؤة ظذ ظادةمدعن قعساس حىشىص كئتعدذ .حىنكع،
ظوق ظذ كعشعضة يئتعص بئرعشتعن بذرذن ظذ كعشع ظعسالمدعن يئنعؤئلعش
ظارقعلعق ظذ ظادةمدعن قعساس ظئلعنعشعدا شىبهة صةيدا قعلدع .بذ ظعمام
ظةبذهةنعفة (اهلل تةظاال ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!) نعث كأز قارعشعدذر .ظعمام
ظةبذيىسىف ؤة ظعمام مذهةممةد (اهلل تاظاال ظذالرغا رةهمةت قعلسذن!)« :ظوق
ظاتقان ظادةمنعث ظذ كعشع ظىحىن هئحبعر نةرسة تألةص بئرعشع الزعم ظةمةس.
(((
حىنكع ،ظوق قئنعنعث هأرمعتع يوق بعر ظادةمضة تةضدع» دئدع.
زعنا قعلغانلعق سةؤةبع بعلةن حالما ـ كئسةك قعلعنعشقا بذيرذلغان
ظادةمضة بعر كعشع تاش ظاتقان ؤة تاش ظذنعثغا يئتعص بئرعشتعن بذرذن
ظذنع زعنا قعلدع ،دةص ضذؤاهلعق بةرضةن تأت ضذؤاهحعالرنعث بعرع بةرضةن
ضذؤاهلعقعدعن يئنعؤالغان ،ظاندعن تاش بئرعص ظذنعثغا تةككةن بولسا ،بذ
هالدا ظذ كعشعضة تاش ظاتقان ظادةمضة ظذ كعشع ظىحىن هئح نةرسة بئرعش
الزعم ظةمةس .حىنكع ،ظذ كعشعضة تاش ظئتعلغان ؤاقعتتا ،ظذ كعشع تاش
ظاتسا بولعدعغان قئنعنع تأكىش هاالل بولغان كعشع ظعدع.
ظةضةر ظوتصةرةس كاصعر ظوؤ هايؤعنعغا ظوقيا ظاتقان ؤة ظوقيا ظذ هايؤانغانغا
يئتعص بئرعشتعن بذرذن ظذ كاصعر مذسذلمان بولغان ،ظاندعن ظوقيا ظذ هايؤانغا
بئرعص تةككةن بولسا ،ظذ هايؤاننعث ضذشعنع يئيعش توغرا ظةمةس( .حىنكع،
ظذ ظادةم هايؤانغانغا ظوقيانع ظاتقان ؤاقعتتا تئخع كاصعر هالعتعدة ظعدع).
ظةضةر مذسذلمان بعر ظادةم ظوؤ هايؤعنعغا ظوقيا ظاتقان ؤة ظوقيا ظذ هايؤانغانغا
يئتعص بئرعشتعن بذرذن ظذ مذسذلمان (اهلل تاظاال ساقلعسذن!) كاصعر بولذص
كةتكةن ،ظاندعن ظوقيا ظذ هايؤانغا بئرعص تةككةن بولسا ،ظذ هايؤاننعث ضأشعنع
يئيعشكة بولعدذ( .حىنكع ،ظذ ظادةم هايؤانغانغا ظوقيانع ظاتقان ؤاقعتتا،
مذسذلمان هالعتعدة ظعدع) .حىنكع ،ظوؤالنغان هايؤاننعث ضأشعنع يئيعشكة
بولعدعغانلعق ياكع بولمايدعغانلعق ظىحىن ظذنعثغا ظوقيانع ظاتقان ظادةمنعث
ظوقيانع ظاتقان ؤاقتعدعكع هالع ظئتعبارغا ظئلعنعدذ .حىنكع ،ظوؤ هايؤعنعغا
ظوقيا ظئتعش ظذنع بذغذزلعغاننعث ظورنعدا هئسابلعنعدذ .شذثا ظذنعثغا ظوقيا
ظاتقان ظادةمنعث (هايؤاننع بذغذزالشقا) ساالهعيعتع توشقان ياكع توشمعغان
ظادةم بولذشع ظئتعبارغا ظئلعنعدذ.
((( «رةددذلمذهتار» 5 ،ـ توم 367،ـ بةت.
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ظةضةر هةجضة ظعهرام باغلعغان بعر ظادةم بعر ظوؤ هايؤعنعغا ظوقيا ظاتقان
ؤة ظوقيا ظذ هايؤانغانغا يئتعص بئرعشتعن بذرذن ظذ ظادةم ظعهرامدعن حعقعص
كةتكةن ،ظاندعن ظوقيا بئرعص ظذ هايؤانغا تةككةن بولسا ،ظذ ظادةمنعث
ظعهراملعق هالعتعدة تذرذص ظوؤ ظوؤلعغانلعقع ظىحىن بعر قوي بذغذزلعشع
الزعم .حىنكع ،ظذ ظادةم ظوؤ هايؤعنعغا ظوقيا ظاتقان ؤاقتعدا ظعهراملعق هالعتعدة
ظعدع .ظةضةر ظذ ظادةم ظعهرامغا كعرمةي تذرذص ظوؤ هايؤعنعغا ظوقيا ظاتقان
ؤة ظوقيا ظذ هايؤانغا يئتعص بئرعشتعن بذرذن ظذ ظادةم ظعهرامغا كعرضةن،
ظاندعن ظوقيا بئرعص ظذ هايؤانغا تةككةن بولسا ،بذ هالدا ظذ ظادةمضة بعر قوي
بذغذزالش الزعم بولمايدذ .حىنكع ،قوي بذغذزالش هةجضة ظعهرام باغلعغان
(((
ظادةم ظعهراملعق هالعتعدة تذرذص ظوؤ ظذؤلعغانلعقع ظىحىن الزعم بولعدذ.

دعيةتلةرنعث بايانع
<دعيةت> دئضةن سأزنعث ظذقذمع

<دعيةت> دئضةن سأز لذغةت جةهةتتعن قاتعلنعث جةمةتعدعكعلعرع
ظألتىرىلضةن ظادةمنعث ظعضة ـ حاقعلعرعغا ظألتىرىلضةن ظادةمنعث جئنعنعث
بةدعلع ظىحىن بئرعدعغان مال ـ مىلىكنع كأرسعتعدذ.
<دعيةت> دئضةن سأز ظعستعاله جةهةتتعن ظألتىرىلضةن ظادةمنعث جئنعنعث
بةدعلعضة بئرعلعدعغان مال ـ مىلىكنعث ظعسمعدذر.
دعيةتنعث معقدارع
بعر ظادةمنع قةستةنضة ظوخشعشعص كةتكةن ظألتىرىش بعلةن ظألتىرضةن
كعشعضة ظذ ظادةمنعث دعيعتع ظىحىن  100تأضة بئرعش الزعم .بذ  100دانة
تأضة هةر خعلع يعضعرمة بةش ـ يعضعرمة بةش دانعدعن بولذص تأت خعل تىردعن
تةركعب تاصعدذ .بذ تأت خعل تأضة تأؤةندعكعدعن ظعبارةتتذر:
 1ـ  25دانة بعر ياشنع تأضعتعص ظعككع ياشقا كعرضةن حعشع تأضة.
((( «ظةلهعداية» 4 ،ـ توم 176 ،ـ بةت.
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 2ـ  25دانة ظعككع ياشنع تأضعتعص ظىح ياشقا كعرضةن حعشع تأضة.
 3ـ  25دانة ظىح ياشنع تأضعتعص تأت ياشقا كعرضةن تأضة.
 4ـ  25دانة تأت ياشنع تأضعتعص بةش ياشقا كعرضةن تأضة.
بذ خعل تأضعلةردعن تةركعب تاصقان دعيةت <ظئغعر دعيةت> دةص ظاتعلعدذ.
ظئغعر دعيةت صةقةت تأضعلةردعال بولعدذ .ظةضةر ظئغعر دعيةت ظىحىن تأضة
بئرعلمةكحع بولغان ؤاقعتتا ،مةزكذر تأت خعل تأضعلةردعن تةركعب تاصقان
تأضة بئرعلعدذ .ظةمما بعر ظادةمنع سةؤةنلعك بعلةن ظألتىرىص سالغان كعشعضة
ظذ ظادةمنعث دعيعتع ظىحىن  100تأضة بئرعش الزعم .ظةمما ،بذ  100دانة تأضة
بةش خعل تأضعلةردعن تةركعب تاصعدذ .ظةضةر دعيةت ظىحىن تأضعدعن باشقا
نةرسة بئرعلعشكة هأكىم قعلعنسا ،بذ دعيةت ظئغعر هالعتعدة بولمايدذ .شذثا
دعيةت ظىحىن ظةضةر يامبذ بئرعلمةكحع بولسا 10. 000 ،يامبذدعن ظارتذق
بئرعلمةيدذ .ظةضةر دعيةت ظىحىن تعلال بئرعلمةكحع بولسا 1000 ،تعلالدعن
ظارتذق بئرعلمةيدذ((( .تأت مةزهةص ظعماملعرع بعر ظادةمنع سةؤةنلعك بعلةن
ياكع قةستةنضة ظوخشعشعص كةتكةن ظألتىرىش بعلةن ظألتىرضةن كعشع ،ظةضةر
ظذ ظادةمنعث دعيعتع ظىحىن ظالتذن بةرمةكحع بولسا ،صةقةت  1000تعلال بةرسة
بولعدعغانلعقعغا بعرلعككة كةلدع.
ظةضةر بعر ظادةمنع سةؤةنلعك بعلةن ظألتىرىص سالغان كعشع ظذ ظادةمنعث
دعيعتع ظىحىن تأضة بةرمةكحع بولسا ،دعيةت ظىحىن  100دانة تأضة بئرعدذ .بذ
 100دانة تأضة هةر خعلع يعضعرمة ـ يعضعرمة دانعدعن بولذص بةش خعل تىردعن
تةركعب تاصعدذ .بذ بةش خعل تأضة تأؤةندعكعدعن ظعبارةتتذر:
 1ـ  20دانة بعر ياشنع تأضعتعص ظعككع ياشقا كعرضةن حعشع تأضة.
 2ـ  20دانة بعر ياشنع تأضعتعص ظعككع ياشقا كعرضةن ظةركةك تأضة.
 3ـ  20دانة ظعككع ياشنع تأضعتعص ظىح ياشقا كعرضةن حعشع تأضة.
 4ـ  20دانة ظىح ياشنع تأضعتعص تأت ياشقا كعرضةن تأضة.
 5ـ  20دانة تأت ياشنع تأضعتعص بةش ياشقا كعرضةن تأضة.
ظةضةر بعر ظادةمنع سةؤةنلعك بعلةن ظألتىرىص سالغان كعشع ظذ ظادةمنعث
((( يةنع  1000تعلال  10. 000يامبذ بولعدذ .حىنكع ،بعر تعلال  10يامبذغا تةث .ظةمما تعلال ظالتذندعن سوقذلعدذ .يامبذ كىمىشتعن
سوقذلعدذ .ت.
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دعيعتع ظىحىن ظالتذن بةرمةكحع بولسا 1000 ،تعلال ؤة كأمىش بةرمةكحع
بولسا 10. 000 ،يامبذ بئرعدذ.
زامانعمعزدا دعيةتنع ظالتذن ياكع كأمىش بعلةن ظألحةش ظاسانلعق ظئلعص
كعلعدذ.
قةستةنضة ظوخشعشعص كةتكةن ظألتىرىشنعث ؤة سةؤةنلعك بعلةن
ظألتىرىشنعث كاففارعتعنعث بايانع

اهلل تاظاال بعر ظادةمنع سةؤةنلعك بعلةن ظألتىرىص سالغان كعشعنعث
كاففارةت بئرعشعنعث الزعم ظعكةنلعكعنع بايان قعلعص مذنداق دةيدذ» :مأمعن
ظادةمنعث مأمعن ظادةمنع سةؤةنلعك بعلةن ظةمةس ،قةستةن ظألتىرىشع هئح
دذرذس ظةمةس ،كعمكع بعرةر مأمعننع سةؤةنلعك بعلةن ظألتىرىص قويعدعكةن،
ظذ بعر مأمعن قذلنع ظازاد قعلعشع ؤة ظألتىرىلضىحعنعث ؤارعسلعرعغا
دعيةت تألعشع كئرةك ،ظذالر (يةنع ظألتىرىلضىحعنعث ؤارعسلعرع) دعيةتنع
كةحىرىم قعلسا( ،شذنعث بعلةن قاتعل ظذنع) تألعمعسة هئح باك يوق،
ظةضةر ظألتىرىلضىحع مأمعن سعلةرضة دىشمةن (كذففار) قةؤمعدعن بولسا،
بذ حاغدا ظألتىرىص قويغذحع بعر نةصةر مأمعن قذلنع ظازاد قعلعشع الزعم
(دعيةت كةلمةيدذ ،حىنكع ظألتىرىلضىحعنعث ظعضعسع مذسذلمان بولمعغاحقا
ظذنعثغا ؤارعس بولمايدذ) ،ظةضةر ظألتىرىلضىحع ظاراثالردا مذظاهعدة بولغان
(كذففار) قةؤمعدعن بولسا ،ظذنعث ؤارعسلعرعغا دعيةت تألةش ؤة بعر نةصةر
قذلنع ظازاد قعلعش كئرةك ،ظازاد قعلعدعغان قذل تاصالمعغان ظادةم (يةنع قذل
ظازاد قعلعشقا قادعر بواللمعغان ظادةم) (تةؤبعسعنع اهلل نعث قوبذل قعلعشع
ظىحىن) ظىزىلدىرمةي ظعككع ظاي روزا تذتذشع الزعم .اهلل هةممعنع بعلعص
تذرغذحع ،هئكمةت بعلةن ظعش قعلغذحعدذر(((«
ظادةمنع قةستةنضة ظوخشعشعص كةتكةن ظألتىرىش بعلةن ظألتىرىشتعمذ
سةؤةنلعك بعلةن ظادةم ظألتىرىشنعث مةناسع بولغانلعقع ظىحىن بعر ظادةمنع
قةستةنضة ظوخشعشعص كةتكةن ظألتىرىش بعلةن ظألتىرىص سالغان كعشعنعثمذ
كاففارةت بئرعشع الزعم .كاففارةت ظىحىن مأمعن بعر قذل ظازات قعلعنعدذ.
((( سىرة نعسا  92ـ ظايةت.
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ظةضةر قاتعل كاففارةتنع ظادا قعلماقحع بولغان ؤاقعتتا مأمعن بعر قذل ظازات
قعاللمعسا ،ظارقعمذ ـ ظارقا ظعككع ظاي روزا تذتعدذ .قةستةنضة ظوخشعشعص
كةتكةن ظألتىرىشنعث ؤة سةؤةنلعك بعلةن ظألتىرىشنعث كاففارعتع ظىحىن
معسكعنلةرضة تاماق بئرعش يوق .حىنكع ،قةستةنضة ظوخشعشعص كةتكةن
ظألتىرىشنعث ؤة سةؤةنلعك بعلةن ظألتىرىشنعث كاففارعتع ظىحىن معسكعنلةرضة
تاماق بئرعش هةققعدة هئحقانداق ظايةت ،ياكع هةدعس كةلمعدع .جعنايةتلةرنعث
كاففارعتع ظىحىن بئرعلعدعغان نةرسعلةر صةقةتال شةرعظةت تةرعصعدعن بةلضعلعنعص
بئرعلعدذ .ظةمما بذالردعن باشقا جعنايةتلةرنعث كاففارعتع ظىحىن ظةضةر قذل
ظازات قعاللمعسا ،ياكع روزا تذتالمعسا ،معسكعنلةرضة تاماق بةرسعمذ بولعدذ.
ظايال كعشعنعث دعيعتعنعث بايانع
ظألتىرىلضةن ظايال ظىحىن ظةرضة بئرعلضةن دعيةتنعث يئرعمع بئرعلعدذ.
ظعبنع ظةلمذنزعر ؤة ظعبنع ظابدذلبةر« :بارلعق ظالعمالر ظايال ظىحىن
ظةرضة بئرعلعدعغان دعيةتنعث يئرعمع بئرعلعدعغانلعقعغا بعرلعككة كةلدع»
دئدع .باشقا بعر قعسعم ظالعمالر ،ظعبنع ظذلةيية ؤة ظةسةم قاتارلعقالرنعث:
«ظايالغعمذ ظةرضة ظوخشاش دعيةت بئرعلعدذ» دئضةنلعكعنع رعؤايةت
قعلدع .ظعبنع ظذلةييةنعث ؤة ظةسةمنعث دةلعل ـ صاكعتع بولسا ،صةيغةمبةر
ظةلةيهعسساالمنعث« :مأمعننعث جئنع ظىحىن  100تأضة بئرعلعدذ» دئضةن
هةدعسعدذر((( .بذالرنعث بذ سأزع ظاجعز سأز بولذص ظالعمالرنعث بذ هةقتعكع
بعرلعكعضة ؤة صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث سىننعتعضة زعتتذر .حىنكع ،ظةمرع
ظعبنع هةزمع يازغان خئتعدة صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث« :ظايال ظىحىن
ظةرضة بئرعلضةن دعيةتنعث يئرعمع بئرعلعدذ»((( دئضةنلعكع بايان قعلعنغان.
ظايال ظىحىن ظةرضة بئرعلعدعغان دعيةتنعث يئرعمعنعث بئرعلعشعدعكع
سةؤةب بولسا( ،توغرعسعنع اهلل تاظاال بعلضىحعدذر) ظألتىرىلضةن ظايالنعث
ظعضة ـ حاقعلعرعغا كئلعدعغان زةرةرنعث ظألتىرىلضةن ظةرنعث ظعضة ـ حاقعلعرعغا
كئلعدعغان زةرةرضة قارعغاندا ظاز بولذدعغانلعقع ظىحىن بولذشع مذمكعن.
((( يةنع ظذالر :صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم بذ هةدعستة ظةر بعلةن ظايالنعث ظارعسعنع ظايرعمعغان ،شذثا مةيلع ظةر بولسذن مةيلع ظايال
بولسذن مأمعن بعر ظعنساننع ظألتىرؤةتكةن ظادةم ظذنعث ظىحىن دعيةت بةرمةكحع بولسا 100 ،تأضة بئرعدذ ،دئمةكحعدذر .ت.
((( «ظعظالظذسسىنةن» 18 ،ـ توم 166 ،ـ بةت.
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<ظةلهعداية> دئضةن ظةسةرنعث ظاصتورعمذ بذ مةناغا ظعشارةت قعلعص مذنداق
دئضةن« :ظايالنعث هالع ظةرنعثكعضة قارعغاندا تأؤةندذر ؤة ظذنعث صايدعسع
(ظةرنعثكعضة قارعغاندا) ظازدذر .شذثا بذنداق بولذشنعث ظةسعرع ظايال
(((
ظألتىرىلضةن ؤاقعتتا ،ظذنعثغا بئرعلعدعغان دعيةتتة نامايةندة بولدع».
مذسذلمان ظةمةس ظادةملةرنعث دعيعتعنعث بايانع
هةنةفعي مةزهةصعدعكعلةرنعث كأز قارعشعدا مذسذلمانالرنعث دعيعتع
بعلةن (ظعسالم دألعتع بعلةن كئلعشعم تىزىص ظعسالم دألعتعدة) ياشايدعغان
كاصعرالرنعث دعيعتع ظوخشاشتذر .ظعمام شافعظعي (اهلل تاظاال ظذنعثغا رةهمةت
قعلسذن!)« :يةهذدعيالرنعث ؤة خعرعستعيانالرنعث دعيعتع  4000يامبذدذر،
ظأتصةرةس كاصعرالرنعث دعيعتع  800يامبذدذر» دةيدذ .ظعمام شافعظعينعث
دةلعل ـ صاكعتع بولسا ،صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث يةهذدعيالر بعلةن
خعرعستعيانالرغا دعيةت ظىحىن  4000يامبذ ،ظأتصةرةس كاصعرالرغا دعيةت
ظىحىن  800يامبذ بئرعشكة هأكىم حعقارغانلعقعدذر .ظعمام مالعك (اهلل تاظاال
ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!)« :يةهذدعيالرنعث ؤة خعرعستعيانالرنعث دعيعتع
 6000يامبذدذر» دةيدذ .ظعمام مالعك (اهلل تاظاال ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!)
نعث دةلعل ـ صاكعتع بولسا ،صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث« :كاصعر ظىحىن
مذسذلمانغا بئرعلضةن دعيةتنعث يئرعمع بئرعلعدذ» دئضةن سأزعدذر .ظعمام
مالعكنعث كأز قارعشعدا مذسذلمان ظىحىن  12. 000يامبذ بئرعلعدذ.
مذسذلمانالرنعث دعيعتع بعلةن مةيلع يةهذدعي بولسذن مةيلع خعرعستعيان
بولسذن (ظعسالم دألعتع بعلةن كئلعشعم تىزىص ظعسالم دألعتعدة) ياشايدعغان
كاصعرالرنعث دعيعتع ظوخشاشتذر ،دئضةن هةنةفعي مةزهةصعدعكعلةرنعث
دةلعل ـ صاكعتع بولسا ،صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث« :كئلعشعم تىزىص
كئلعشعمعنعث (مذددعتع تئخع بار) هةر بعر كاصعرنعث دعيعتع 1000
تعلالدذر» دئضةن سأزعدذر .ظةبذ بةكعر ؤة ظأمةر ظعبنع خةتتاب (اهلل تاظاال
ظذالردعن رازع بولسذن!) ظأزلعرعنعث خةلعصعلعك دةؤعرلعرعدة مةيلع يةهذدعي
بولسذن ،مةيلع خعرعستعيان بولسذن( ،ظعسالم دألعتع بعلةن كئلعشعم تىزىص
ظعسالم دألعتعدة) ياشايدعغان كاصعرالرغا دعيةت ظىحىن  1000تعلال بئرعشكة
((( «ظةلهعداية» 4 ،ـ توم 168 ،ـ بةت.
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هأكىم قعلغان .ظعمام شافعظعي رعؤايةت قعلغان هةدعسكة كةلسةك ،ظذ هةدعسنع
كعمنعث رعؤايةت قعلغانلعقع نامةلذم ؤة ظذ هةدعس ،هةدعس كعتابلعرعدعمذ
بايان قعلعنمعغاندذر .ظعمام مالعك دةلعل قعلعص كةلتىرضةن هةدعسكة كةلسةك،
بعزنعث (يةنع هةنةفعي مةزهةصعدعكعلةرنعث) دةلعل قعلعص كةلتىرضةن هةدعسع
ظذنعث هةدعسعدعن مةشهذردذر .حىنكع ،ساهابعالرنعثمذ بذ هةقتة بذ هةدعس
(((
بويعحة هأكىم حعقارغانلعقع بايان قعلعندع.
<ظعظالظذسسىنةن> دئضةن ظةسةردة مذنداق بايان قعلعندع :ظةبذيىسىف
ظةلسةيدعالنعي مذهةممةد ظعبنع سةلةمةدعن مذهةممةد ظعبنع ظعسهاقنعث
مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ :مةن ظعمام زأهرعيضة« :سةن ماثا
صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث زامانعسعدا (ظعسالم دألعتع بعلةن كئلعشعم
تىزىص ظعسالم دألعتعدة) ياشايدعغان كاصعرالرنعث دعيعتعنعث قانحعلعك
ظعكةنلعكع هةققعدة سأزلةص بةرضةن بولساث ،بذ هةقتة ظعختعالص كأص بولذص
قالدع» دئدعم .ظعمام زأهرعي «كىن حعقعش تةرةص بعلةن كىن صئتعش تةرةصنعث
ظارعسعدا بذنع مةندعن ياخشع بعلعدعغان بعرةر كعشعمذ قالمعدع ،دةص سأزعنع
باشالص« :صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث ،ظةبذ بةكرع ،ظأمةر ظعبنع خةتتاب ؤة
ظذسمان قاتارلعق خةلعصعلةرنعث زامانعسعدا (مةيلع يةهذدعي بولسذن ،مةيلع
خعرعستعيان بولسذن( ،ظعسالم دألعتع بعلةن كئلعشعم تىزىص ظعسالم دألعتعدة)
ياشايدعغان كاصعرالغا دعيةت ظىحىن)  1000تعلال بئرعلةتتع .هةتتا مذظاؤعيةنعث
زامانعسعغا كةلضةندة ،مذظاؤعية (ظعسالم دألعتع بعلةن كئلعشعم تىزىص ظعسالم
دألعتعدة ياشايدعغان كاصعرالردعن) ظألتىرىلضةنلةرنعث ظعضة ـ حاقعلعرعغا
 500تعلال ؤة قالغان  500تعلالنع دألةتنعث خةزعنعسعضة بئرعلعدعغان تىزىمنع
يولغا قويغان» دئدع .ظعمام زأهرعي بذ هةدعس ظىحىن ظذنع رعؤايةت قعلغان
ظادةملةرنع بايان قعلمعغان .شذنداق بولسعمذ بذ توغرعلعق دةرعجعسعضة
يةتكةن هةدعستذر .ظعمام زأهرعي بولسا ،سأزع دةلعل ـ صاكعت دةص قارعلعدعغان
ظعمامدذر .شذثا ظذنعث دئضةن سأزلعرع ظعمام مالعكنعث بايانلعرعدعن ؤة ظعمام
بذخارعنعث ظعالؤعلعرعدعن تأؤةن ظةمةس .مةزكذر هةدعس ظعمام زأهرعينعث
توغرعلعق دةرعجعسعضة يةتكةن ،ياكع يةتمعضةنلعكعنع ظئنعقلعماي تذرذص،
رعؤايةت قعلغان ظادةملةرنع تاشلعؤئتعص تذرذص رعؤايةت قعلغان هةدعسلعرعنعث
قاتارعدعن ظةمةس .حىنكع ،بذ هةقتة ظةبذداؤذد ظارعلعقتا هةدعس رعؤايةت
((( «ظةلهعداية» 4 ،ـ توم 178 ،ـ بةت.
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قعلغان بعر ظادةم تاشلعنعص كةتكةن بعر هةدعستة توغرعلعق دةرعجعسعضة
يةتكةن يول بعلةن رةبعظة ظعبنع ظابدذرراهماننعث مذنداق دئضةنلعكعنع
رعؤايةت قعلعدذ« :صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث ،ظةبذ بةكرع ،ظأمةر ظعبنع
خةتتاب ؤة ظذسمان قاتارلعق خةلعصعلةرنعث زامانعسعدا ،هةتتا مذظاؤعيةنعث
خةلعصعلعك دةؤرنعث باشلعرعدا (مةيلع يةهذدعي بولسذن ،مةيلع خعرعستعيان
بولسذن ،ظعسالم دألعتع بعلةن كئلعشعم تىزىص ظعسالم دألعتعدة) ياشايدعغان
كاصعرالنعث دعيعتع مذسذلمانالرنعث دعيعتع بعلةن ظوخشاش ظعدع .كئيعن
مذظاؤعية (اهلل تاظاال ظذنعثدعن رازع بولسذن!) :ظةضةر (ظعسالم دألعتع بعلةن
كئلعشعم تىزىص ظعسالم دألعتعدة) ياشايدعغان كاصعرالغا مذسعبةت كةلسة،
ظذالر ظألىص كةتكةنلعك سةؤةبع بعلةن ظذالردعن دألةت خةزعنعسعضة كئلعدعغان
باش بئحع توختاص قئلعص دألةت خةزعنعسع زعيانغا ظوحرايدعكةن .شذثا سعلةر
(ظذالرغا دعيةت ظىحىن بئرعلضةن  1000تعلال صذلدعن)  500تعلالنع ظذالرنعث
ظعضة ـ حاقعلعرعغا ،قالغان  500تعلال صذلنع دألةت خةزعنعسعضة بئرعثالر ،دةص
(((
بذيرذق حىشىرضةن».
هةنةفعي مةزهةصعدعكعلةرنعث كأز قارعشعدا (ظعسالم دألعتع بعلةن
كئلعشعم تىزىص ظعسالم دألعتعدة) ياشايدعغان كاصعرالرنعث ،ظامانلعق تةلةص
قعلغان كاصعرالرنعث ؤة مذسذلمانالرنعث دعيةتلعرع ظوخشاشتذر .ظةمما ظعمام
شافعظعي (اهلل تاظاال ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!)« :يذقعرعدا بايان قعلعص
ظأتكعنعمعزدةك ،يةهذدعيالرنعث ؤة خعرعستعيانالرنعث دعيعتع  4000يامبذدذر،
ظأتصةرةس كاصعرالرنعث دعيعتع  800يامبذدذر» دئدع.
تةن ظةزالعرعنعث دعيعتعنعث بايانع
ظةسلعدة ظعنساننعث ظةزالعرعدعن بعرةر ظةزاغا ،ظذ ظةزادعن كئلعدعغان
رولنع صىتىنلةي يوقعتعؤاتعدعغان ياكع ظذ ظةزادعن كأزدة تذتذلغان ضأزةللعكنع
صىتىنلةي يوقعتعؤاتعدعغان دةرعجعدة زعيانكةشلعك قعلعنسا ،ظذنعث ظىحىن
تولذق بعر دعيةت تألةص بئرعش الزعم .حىنكع ،ظعنساننعث ظذ ظةزاسعغا قعلعنغان
زعيانكةشلعك بعر تةرةصتعن ظعنساننعث جئنعغا قعلعنغان زعيانكةشلعكتذر.
شذنعث بعلةن بعرلعكتة يةنة صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم بعر ظادةمنعث تعلعغا،
((( «ظعظالظذسسىنةن» 18 ،ـ توم 160 ،ـ بةت.
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ياكع بذرنعغا زعيانكةشلعك قعلغان كعشعضة تولذق بعر دعيةت تألةشكة هأكىم
قعلغان .شذثا بعز ظعنساننعث باشقا ظةزالعرعنع ظذنعث تعلعغا ؤة بذرنعغا
قعياس قعلعص تذرذص ظعنساننعث ظةزالعرعدعن بعرةر ظةزاسعغا زعيانكةشلعك
قعلعص سالغان ظادةمنعث تولذق بعر دعيةت تألعشع الزعم ،دئدذق .تعلغا
ظوخشاش ظعنساننعث تعنعدة جىصتع يوق ظةزاالرغا ؤة صذراش ظعقتعدارعغا
ظوخشاش ظعنساننعث بعرةر ظعقتعدارعغا زعيانكةشلعك قعلغان ظادةمنعث تولذق
بعر دعيةت تألةص بئرعشع الزعم .ظعنساننعث ظعقتعدارلعرعدعن ظذنعث تةصةككذر
قعلعش ،ظعنتعلعش ،صذراش ؤة تئتعش ظعقتعدارلعرع كأزدة تذتذلعدذ.
ظعنساننعث ظةزالعرع مذنداق تأت خعل بولعدذ:
 1ـ جىصتع يوق ظةزاالر .بذالردعن بذرذن ،تعل ؤة جعنسعي ـ ظةزا قاتارلعقالر
كأزدة تذتذلعدذ .بذ ظةزاالرنعث بعرةرسعضة زعيانكةشلعك قعلعص سالغان ظادةمضة
تولذق بعر دعيةت تألةص بئرعش الزعم بولعدذ.
 2ـ جىصتع بار ظةزاالر .بذالردعن ظعككع كأز ،ظعككع قذالق ،ظعككع قاش،
ظعككع كالصذك ،ظعككع قول ،ظايال كعشعنعث ظعككع ظةمحعكع ،ظةرنعث ظعككع
تاشعقع ؤة ظعككع صذت كأزدة تذتذلعدذ .جىصتع بار ظةزاالرنعث ظعحعدعن بعرةر
جىص ظةزاغا زعيانكةشلعك قعلعص سالغان ظادةمضة تولذق بعر دعيةت تألةص
بئرعش الزعم .ظةضةر ظذ ظادةم ظذ ظةزاالردعن بعر جىصكة ظةمةس بعر جىصعنعث بعر
دانعسعضة زعيانكةشلعك قعلعص سالغان بولسا ،ظذنعثغا بعر دعيةتنعث يئرعمعنع
تألةص بئرعش الزعم.
 3ـ تأتلىك ظةزاالر .بذنعثدعن كأزنعث كعرصعكلعرع كأزدة تذتذلعدذ .هةر بعر
كأزنعث ظعككع تةرعصعدة ظعككع تعزعق كعرصعك بولذص ظعككع كأزدة تأت تعزعق
كعرصعك بار .بعر تعزعق كعرصعككة زعيانكةشلعك قعلغان ظادةمضة بعر دعيةتنعث
تأتتعن بعرعنع بئرعش الزعم بولعدذ .تأت تعزعق كعرصعكنعث هةممعسعضة
زعيانكةشلعك قعلغان ظادةمضة تولذق بعر دعيةت تألةص بئرعش الزعم.
 4ـ ظونلذق ظةزاالر .بذالردعن ظعككع قولنعث بارماقلعرع ؤة ظعككع صذتنعث
بارماقلعرع كأزدة تذتذلعدذ .ظعككع قولنعث ياكع ظعككع صذتنعث ظون بارمعقعغا
زعيانكةشلعك قعلغان ظادةمضة تولذق بعر دعيةت تألةص بئرعش الزعم .بعر بارماققا
(((
زعيانكةشلعك قعلغان ظادةمنعث بعر دعيةتنعث ظوندعن بعرعنع بئرعشع الزعم.
((( «رةددذلمذهتار» 5 ،ـ توم 369 ،ـ بةت.
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نةساظعي بذ هةقتة سذاليمان ظعبنع داؤذدنعث مذنداق دئضةنلعكعنع
رعؤايةت قعلعدذ :ماثا زأهرعي ظةبذبةكرع ظعبنع مذهةممةددعن ظةبذبةكرع ظعبنع
مذهةممةدنعث حوث دادعسعنعث مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعص بةرضةن:
صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم يةمةنلعكلةر ظىحىن صةرزلةر ،سىننةتلةر ؤة دعيةتلةر
بايان قعلعنغان بعر صارحة خةت يئزعص ظذنع ظةمرع ظعبنع هةزمعدعن ظةؤةتتع .ظذ
خةت يةمةنلعكلةر ظىحىن ظوقذص بئرعلدع .مانا بذ ظذ خةتنعث نذسخعسعدذر( :بذ
خةت) اهلل نعث صةيغةمبعرع مذهةممةددعن قةيلعزعرذظةين ،مةظافعر ؤة هةمدان
قةبعلعرعنعث كاتتعللعرع بولغان شذرةهبعل ظعبنع ظابدذكعاللغا ؤة هارعس ظعبنع
ظابدذ كعاللغا يئزعلغاندذر .مةقسةتكة كةلسةك :هةقعقةتةن كعمكع بعر مأمعننع
هةقسعز ظألتىرضةن بولسا ،ظذنعثدعن قعساس ظئلعنعدذ .ظةمما ظألتىرىلضةن
ظادةمنعث ظعضة ـ حاقعلعرع قاتعلنع كةحىرؤةتسة( ،بذ هالدا قاتعلدعن قعساس
ظئلعنمايدذ) .بعر جاننعث دعيعتع ظىحىن  100تأضة بئرعلعدذ .ظةضةر بذرذننعث
هةممعسعضة زعيانكةشلعك قعلعنسا ،ظذنعث ظىحىن بعر دعيةت (يةنع  100تأضة)
تألةص بئرعلعدذ .تعل ظىحىن بعر دعيةت تألةص بئرعلعدذ .ظعككع كالصذك ظىحىن
بعر دعيةت تألةص بئرعلعدذ .ظعككع تاشاق ظىحىن بعر دعيةت تألةص بئرعلعدذ.
جعنسعي ظةزا ظىحىن بعر دعيةت تألةص بئرعلعدذ .ظذمذرتقا ظىحىن بعر دعيةت
تألةص بئرعلعدذ .ظعككع كأز ظىحىن بعر دعيةت تألةص بئرعلعدذ .بعر صذت ظىحىن
بعر دعيةتنعث يئرعمع تألةص بئرعلعدذ .باشنع معثعغا يئتعص بارغانغا قةدةر
يارعدار قعلغاندا بعر دعيةتنعث ظىحتعن بعرع بئرعلعدذ .قورساقنعث ظعحعضة
قةدةر يئتعص بارغان تعقعشتا بعر دعيةتنعث ظىحتعن بعرع بئرعلعدذ((( .سأثةكنع
سذندذرؤئتعشتا  15تأضة بئرعلعدذ .قولنعث ؤة صذتنعث هةر بعر بارمعقع ظىحىن
 10تأضة بئرعلعدذ .هةر بعر حعش ظىحىن  5تأضة بئرعلعدذ .تعرعنع تاكع سأثةك
كأرىنىص قالغذدةك دةرعجعدة تعلعؤئتعشتا  5تأضة بئرعلعدذ .ظةر كعشعدعن ظايال
(((
كشع ظىحىن قعساس ظئلعنعدذ».
مانا بذ ظةسةر تعلنعث دعيعتعنعث صىتىن بعر دعيةت ظعكةنلعكعنع كأرسعتعص
بئرعدذ .تعلنعث دعيعتعنعث صىتىن بعر دعيةت ظعكةنلعكع بعزنعث ظعماملعرعمعزنعث
تذتقان يولعدذر .ظعمام مذهةممةد (اهلل تاظاال ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!)
مذنداق دئدع :بعزضة ظعمام ظةبذهةنعفة (اهلل تةظاال ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!)
((( يةنع مةسعلةن :بعر ظادةم صعحاقنع بعر كعشعنعث قورسذقعغا تاكع قورساقنعث ظعحعضة قةدةر يئتعص بارغذحة تعققان بولسا ،ظذ
ظادةمنعث ظذ كعشع ظىحىن بعر دعيةتنعث ظىحتعن بعرعنع بئرعشع الزعم .ت.
((( بذ هةدعسنع ظعبنع هةببان ؤة هاكعم رعؤايةت قعلدع .هاكعم« :بذ توغرعلعق دةرعجعسعضة يةتكةن هةدعستذر» دئدع.
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هةممادنعث مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ« :ظعبراهعم تعل هةققعدة:
ظةضةر بعر ظادةمنعث تعلعنعث بعر قعسمع كئسعلضةن ؤة شذنعث بعلةن ظذ ظادةم
ضةص قعاللمايدعغان بولذص قالغان ،ياكع تعلع صىتىنلةي كئسعلضةن بولسا ،ظذنعث
ظىحىن صىتىن بعر دعيةت تألةص بئرعلعدذ» دئضةن .ظاندعن ظعمام مذهةممةد (اهلل
تاظاال ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!)« :بعز بذ سأزنع توغرا دةص قوبذل قعلعمعز.
بذ هةم ظعمام ظةبذهةنعفة (اهلل تةظاال ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!) نعث سأزعدذر».
ظةمما بعر كعشع ضةص قعاللمايدعغان ضاحا بعر ظادةمنعث تعلعنع كئسعؤةتكةن
بولسا ،ظذ كعشع هةققعدة مذسذلمان ظادعل بعر ظادةم هأكىم حعقعرعدذ( .يةنع ظذ
كعشع ظذ ظادةمنعث تعلعنع كئسعؤاتقانلعقع ظىحىن دعيةت تألةص بةرمةيدذ .ظةمما
ظادعل بعر ظادةم ظذ كعشعنعث ظذ ظادةم ظىحىن بعر ظاز نةرسة بئرعشكة هأكىم
(((
قعلعدذ).
بعر كعشع بعر ظادةمنعث بذرنعغا ظذنعث يذمذشعقع بعلةن قوشذص زعيانكةشلعك
قعلغان بولسا ،ظذ كعشعنعث ظذ ظادةم ظىحىن صىتىن بعر دعيةت تألةص بئرعشع الزعم.
ظةضةر ظذ كعشع ظذ ظادةمنعث بذرنعنع كئسعؤاتقان ؤة شذنعث بعلةن ظذ ظادةمنعث
صذراش ظعقتعدارع يوقاص كةتكةن بولسا ،ظذ كعشعنعث ظذ ظادةم ظىحىن ظعككع
دعيةت تألةص بئرعشع الزعم .حىنكع ،صذراش ظعقتعدارع باشقا نةرسة ،بذرذن باشقا
نةرسعدذر .شذثا بعرعنعث دعيعتع يةنة بعرعنعثكعضة كعرعص كةتمةيدذ .بذنعث
((( (((
هأكمع خذددع ظاثالش ظعقتعدارع بعلةن قذالقنعث هأكمعضة ظوخشاش .
بعز يذقعرعدا ضةص قعاللمايدعغان ضاحا ظادةمنعث تعلعنع كئسعؤاتقان كعشع
هةققعدة مذسذلمان ظادعل بعر ظادةم هأكىم حعقعرعدذ ،دةص بايان قعلعص ظأتتذق.
بذ ،ظةضةر ظذ كعشع ضاحا ظذ ظادةمنعث تعلعنع كئسعؤاتقان ،ظةمما ظذنعث تئتعش
ظعقتعدارع يوقاص كةتمعضةن بولسا ،ظةهؤال شذنداق بولعدذ .حىنكع ،تعلدعن
كأزدة تذتذلعدعغان نةرسة تعل ظارقعلعق ضةص قعلعشتذر .هةقعقةتتعمذ ضاحا ظادةم
تعلع ظارقعلعق ضةص قعاللمايتتع .شذثا ظذنعث تعلع خذددع قولع تذتماسنعث
قولعغا ،ظاختا ظادةمنعث جعنسعي ظةزاسعغا ،كأرنعث كأزعضة ،ظاقساقنعث صذتذغا
ؤة حعشع قارعداص كةتكةن ظادةمنعث حعشعغا ظوخشاش بار ،ظةمما ظأزعنعث
رولعنع ظادا قعاللمايدعغان نةرسعضة ظايلعنعص قالدع .بذ خعلدعكع كعشعلةر مةزكذر
((( «ظعظالظذسسىنةن» 18 ،ـ توم 180 ،ـ بةت.
((( يةنع بعر ظادةم بعر كعشعنعث قولعقعنع كئسعؤاتقان ؤة شذنعث بعلةن ظذنعث ظاثالش ظعقتعدارع يوقاص كةتكةن بولسا ،ظذ ظادةم ظذ
كعشع ظىحىن ظعككع دعيةت تألةص بئرعدذ .ت.
((( «رةددذلمذهتار» 5 ،ـ توم 369 ،ـ بةت.
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ظةزالعرعغا يةنع قولع تذتماسنعث قولعغا ،ظاختا ظادةمنعث جعنسعي ظةزاسعغا،
كأرنعث كأزعضة  . . .زعيانكةشلعك قعلغان ظادةم هةققعدعمذ ظادعل بعر كعشع
هأكىم حعقعراتتع .شذنعثدةك ضاحعنعث تعلعنع كئسعؤاتقان كعشع هةققعدعمذ
ظادعل بعر ظادةم هأكىم حعقعرعدذ .حىنكع ،بذ خعلدعكع كعشعلةرنعث مةزكذر
ظةزالعرعغا زعيانكةشلعك قعلغان ظذ ظةزاالرنعث رولعنع يوقذتعؤاتمايدذ ؤة ظذالردا
بولغان ضىزةللعكنعمذ يوقذتعؤةتمةيدذ.
بعر كعشع بعر ظادةمنعث ساقعلعنع حىشىرضةن ،ياكع يذلعؤاتقان ؤة شذنعث
بعلةن ظذ ظادةمنعث ساقعلع تةكرار ظىنمعضةن بولسا ،ظذ كعشعنعث ظذ ظادةم ظىحىن
بعر دعيةت تألةص بئرعشع الزعم .حىنكع ،ظذ كعشع ظذ ظادةمنعث ضىزةللعكعنع
صىتىنلةي يوقذتعؤاتقان هئسابلعنعدذ .ظذ ظادةمنعث ساقعلعنعث تةكرار ظىنىص
حعقعشع ظىحىن بعر يعل كأتىص تذرذلعدذ( .ظةضةر بعر عيلغعحة ظذ ظادةمنعث
ساقعلع تةكرار ظىنمعسة ،ظذ كعشع ظذ ظادةم ظىحىن بعر دعيةت تألةص بئرعدذ).
ظةضةر ساقعلع تةكرار ظىنمعضةن ظذ ظادةم بعر يعل تذشذشتعن بذرذن ظألىص كةتكةن
بولسا ،ظذنعث ساقعلعنع حىشىرؤةتكةن ،ياكع يذلعؤاتقان ظذ كعشع جعنايةتتعن
قذتذلغان بولعدذ ؤة بذ هالدا ظذ كعشعنعث ظذ ظادةم ظىحىن هئح نةرسة بئرعشع
الزعم ظةمةس .بذ ظعمام ظةبذهةنعفة (اهلل تةظاال ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!) نعث
كأز قارعشعدذر .ظةمما ظعمام ظةبذيىسىف ؤة ظعمام مذهةممةد (اهلل تاظاال ظذالرغا
رةهمةت قعلسذن!)« :ظذ كعشع هةققعدة ظادعل بعر ظادةم هأكىم حعقعرعدذ»
دئدع .ظةضةر ظذ كعشع ظذ ظادةمنعث ساقاللعرعنعث بعر قعسمعنع حىشىرؤةتكةن
ؤة شذنعث بعلةن ظذ قعسمع تةكرار حعقمعغان بولسا ،بذ هالدعمذ ظذ كعشعنعث
ظذ ظادةم ظىحىن صىتىن بعر دعيةت تألةص بئرعشع الزعم .حىنكع ،ساقعلعنعث بعر
قعسمع بار ؤة بعر قعسمع يوق ظادةم ساقعلع صىتىنلةي يوق ظادةمدعنمذ سةت
هالةتكة حىشىص قالعدذ.
بعر كعشع ظذ يةر ـ بذ يعرعدة بعر نةححة تال ساقعلع بار كذسا ظادةمنعث
ساقعلعنع حىشىرؤةتكةن ؤة شذنعث بعلةن ظذنعث ساقعلع تةكرار ظىنمعضةن بولسا،
ظذ كعشعضة ظذنعث ظىحىن هئح نةرسة تألةص بئرعش الزعم ظةمةس .حىنكع ،ظذ
يةر ـ بذ يةردعكع بعر نةححة تال ساقال ظذ ظادةمنع ضأزةللةشتىرىش ظةمةس
سةتلةشتىرعدذ .باشنعث تىكعنعث مةسعلعسعمذ بذنعثغا ظوخشاش .ظةضةر بعر
كعشع بعر ظادةمنعث بئشعنع حىشىرضةن ،شذنعث بعلةن ظذ ظادةمنعث بئشعنعث
تىكع تةكرار حعقمعغان ؤة صةينةك بولذص قالغان بولسا ،بذ ،ظذ ظادةم ظىحىن
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حوث بعر ظةيعب ظعش هئسابلعنعدذ .شذثا صةينةك ظادةم خذددع باشقا ظةيعبلعك
يةرلعرعنع يئصعشقا بذيرذلغانغا ظوخشاش بئشعنعمذ يئصعشقا بذيرذلعدذ .ظةضةر
ظذ ظادةمنعث بئشعنعث تىكع كئيعن ظىنىص حعقسا ،ظذنعث بئشعنعث تىكىنع
حىشىرؤةتكةن ظذ كعشع بعر ظاز ظةدةبلةص قويذلعدذ .حىنكع ،ظذ كعشع هاالل
بولمعغان بعر ظعشنع قعلغان».
ظةضةر بعر كعشع بعر ظادةمنعث جعنسعي ظةزاسعنع ظعككع تاشعقع بعلةن
قوشذص كئسعؤاتقان بولسا ،ظذ كعشعنعث ظذ ظادةم ظىحىن ظعككع دعيةت تألةص
بئرعشع الزعم .حىنكع ،ظذ كعشع ظذ ظادةمنعث ظعسصعرما حعقعرعص نةسعل
قالدذرذدعغان خذسذسعيعتعنع يوقاتقان بولدع.
ظايال كعشعنعث ظعككع ظةمحعكعنع صىتىنلةي كئسعؤاتقان ظادةمنعث ظذنعث
ظىحىن بعر دعيةت تألةص بئرعشع الزعم .ظةر كعشعنعث ظةمحعكعنع كئسعؤاتقان
كعشع هةققعدة ظادعل بعر ظادةم هأكىم حعقعرعدذ.
ظةضةر بعر كعشع بعر ظادةمنعث كأزلعرعنعث ظةتراصعدعكع تأت تعزعق
كعرصعكلةرنع يذلعؤاتقان ؤة شذنعث بعلةن ظذ كعرصعكلةر تةكرار ظىنمعضةن بولسا،
ظذ كعشعنعث ظذ ظادةم ظىحىن بعر دعيةت تألةص بئرعشع الزعم .هةر بعر تعزعق
كعرصعك ظىحىن بعر دعيةتنعث تأتتعن بعر قعسمع تألةص بئرعلعدذ .ظةضةر ظذ كعشع ظذ
ظادةمنعث كأزلعرعنع تأت تعزعق كعرصعكلعرع بعلةن قوشذص حعقعرؤةتكةن بولسا،
ظذ كعشعنعث ظذ ظادةمضة ،بعرعنع كأزضة هئسابالص يةنة بعرعنع كعرصعكلةرضة
هئسابالص ظعككع دعيةت تألةص بئرعشع الزعم .حىنكع ،خذددع قولالر ظايرعم
بعر نةرسة ،صذتالر ظايرعم بعر نةرسة بولغعنعدةك كأز ظايرعم بعر نةرسعدذر،
كعرصعكلةر ظايرعم بعر نةرسعدذر.
حعشالرغا ؤة بارماقالرغا ظأتكىزىلضةن جعنايةت ظىحىن
بئرعلعدعغان دعيةتنعث بايانع

ظةر كعشعنعث هةر بعر حعشعغا زعيانكةشلعك قعلغذحعغا بةش دانة تأضة
ياكع  50تعلال ياكع  500يامبذ بئرعش الزعم .حىنكع ،بذ هةقتة ظةمرع ظعبنع
شذظةيب حوث دادعسعدعن صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث مذنداق دئضةنلعكعنع
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رعؤايةت قعلعدذ« :حعشالر ظىحىن بةش دانة تأضة بئرعلعدذ(((».ظةمرع
ظعبنع شذظةيب حوث دادعسعدعن يةنة صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث مذنداق
دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ« :حعشالرنعث هةممعسع ظوخشاش( .هةر بعر
(((
حعش ظىحىن) بةش دانة ـ بةش دانة تأضة (بئرعش الزعم)».
مانا بذ هةدعسلةر مةيلع ظذدذل حعش بولسذن ،ياكع ظئغعز حعش
بولسذن ،ظعنساننعث حعشلعرعنعث دعيعتعنعث ظوخشاش ظعكةنلعكعنع ؤة هةر
بعر حعشنعث دعيعتعنعث بةش دانة تأضة ظعكةنلعكعنع كأرسعتعص بئرعدذ .بذ
هةنةفعي مةزهةصعدعكعلةرنعث كأز قارعشعدذر .هةر بعر حعش ظىحىن بةش دانة
تأضة بئرعش ظىحىن ظذ حعشنعث (حىرىص كةتكةن حعش بولماستعن) ساق حعش
بولذشع شةرت .ظةمما بعر ظادةمنعث حىرىص كئتعص قارعداص كةتكةن حعشعغا
(((
زعيانكةشلعك قعلغان كعشع هةققعدة ظادعل بعر ظادةم هأكىم حعقعرعدذ.
هةممعمعزضة مةلذم بولغعنعدةك ظعنساننعث حعشعنعث سانع  32دانعدذر.
(هةر بعر حعش ظىحىن  500يامبذ بئرعش الزعم بولسا) 32 ،دانة حعشقا
زعيانكةشلعك قعلغان ظادةم ظىحىن  16معث يامبذ بئرعش الزعم بولعدذ .هةممة
حعشنعث دعيعتع بعر جاننعث دعيعتعضة ؤة ظذنعث بةشتعن ظىحعضة تةث كئلعدذ.
حعشنعث دعيعتع جاننعث دعيعتعدعن كأص بولسعمذ ظذنعث هةممعسعنع بئرعش
الزعم .حىنكع ،حعشنعث دعيةتلعرعمذ هةدعس ظارقعلعق يولغا قويذلدع .ظعنسان
بةدعنعدة هةر قانداق بعر ظةزاغا بئرعلعدعغان دعيةت جانغا بئرعلعدعغان
دعيةتتعن ظارتذق ظةمةس .صةقةت حعشقا بئرعلعدعغان دعيةتال بذنعث سعرتعدا
بولذص ظذنعث ظومذمعي سانعغا ظذدذلالص بئرعلعدعغان دعيةت بعر جانغا
بئرعلعدعغان دعيةتنعث سانعدعن خعلعال ظارتذق.
ظايال كعشعنعث حعشع ظىحىن ظةرنعث حعشعغا بئرعلضةن دعيةتنعث يئرعمع
بئرعلعدذ.
ظةضةر بعر كعشع بعر ظادةمنعث حعشعنع يذلعؤاتقان ،ظاندعن ظذ ظادةم
حعشعنع ظورنعغا سئلعص قويغان ؤة حعش ظذ يةردة تذتذص قئلعص ظأزعنعث
بذرذنقع هالعتعضة قايتقان بولسا ،ظذ كعشعنعث ظذ ظادةم ظىحىن بعر نةرسة
بئرعشع الزعم ظةمةس .شذنعثدةك يةنة ظةضةر ظذ ظادةمنعث حعشع قايتعدعن
((( نةساظعي رعؤايعتع.
((( نةساظعي رعؤايعتع.
((( «ظعظالظذسسىنةن» 18 ،ـ توم 182 ،ـ بةت.

735

دىيەتلەرنىڭ بايانى

ظىنىص حعققان بولسعمذ يةنة ظذ كشعنعث ظذ ظادةم ظىحىن بعر نةرسة بئرعشع
الزعم ظةمةس .ظةضةر بعر كعشع بعر ظادةمنعث قذلذقعنع يذلعؤاتقان ،ظاندعن ظذ
ظادةم قذلذقعنع ظئلعص ظورنعغا حاصالص قويغان ؤة قذالق ظذ يةردة تذتذص قئلعص
ظأزعنعث بذرذنقع هالعتعضة قايتقان بولسا ،ظذ كعشعنعث ظذ ظادةم ظىحىن بعر
نةرسة بئرعشع الزعم ظةمةس.
كعحعك بعر باال باشقا بعر كعحعك بالعنعث حعشعغا ظذرغان ؤة شذنعث
بعلةن ظذ بالعنعث حعشع حىشىص كةتكةن بولسا ،ظذ كعحعك بالعنعث باالغةتكة
يئتعشع كأتىص تذرذلعدذ .ظةضةر ظذ كعحعك باال باالغةتكة يةتكةن ،ظةمما
ظذنعث حعشع تةكرار حعقمعغان بولسا ،ظذنعث حعشعغا ظذرغان كعحعك بالعنعث
جةمةتعدعكعلعرعنعث حعشع حىشىص كةتكةن كعحعك باال ظىحىن دعيةت تألةص
بئرعشع الزعم .ظةمما ظذ بالعنعث حعشع تةكرار حعققان بولسا ،ظذ بالعنعث
جةمةتعدعكعلعرعنعث حعشع حىشىص كةتكةن كعحعك باال ظىحىن بعر نةرسة
تألةص بئرعشع الزعم ظةمةس.
خذالسة شذكع ،حعشقا ظذرغان ؤة ظذ تةكرار حعققانغا ظوخشاش بعر
ظادةمضة قعلعنغان هةر بعر زعيانكةشلعكنعث ظةسعرع قالمعغان بولسا ،بذ
هالدا زعيانكةشلعك قعلغان كعشعنعث ظذ ظادةم ظىحىن بعر نةرسة تألةص بئرعشع
الزعم ظةمةس .بذ ظعمام ظةبذهةنعفة (اهلل تةظاال ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!)
نعث كأز قارعشعدذر .ظةمما ظعمام ظةبذيىسىف (اهلل تاظاال ظذنعثغا رةهمةت
قعلسذن!)« :ضةرحة بعر ظادةمضة زعيانكةشلعك قعلغان ،لئكعن ظذنعثدا
قعلعنغان زعيانكةشلعكنعث هئحبعر ظةسعرع قالمعغان بولسعمذ ،ظذنعثغا
زعيانكةشلعك قعلغان كعشع هةققعدة ظادعل بعر ظادةم هأكىم حعقعرعدذ»
دةيدذ .بذ هةقتة ظعمام مذهةممةد (اهلل تاظاال ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!):
«زعيانكةشلعك قعلغان كعشعنعث ظذ ظادةم ظىحىن دوختذرغا بةرضةن ظعش
هةققعضة ؤة دورا ظئلعش ظىحىن حعقعم قعلغان صذلغا ظوخشاش ظذ ظادةمنعث
ظأزعنع داؤاالش ظىحىن حعقعم قعلغان صذللعرعنع تألةص بئرعشع الزعم» دةيدذ.
بذ هةقتة مةزكذر ظعمامالرنعث ظعحعدعن ظعمام ظةبذهةنعفة (اهلل تةظاال ظذنعثغا
رةهمةت قعلسذن!) نعث كأز قارعشع توغرا دةص قارعلعدذ< .ظةلظذيذن> دئضةن
ظةسةردة مذنداق بايان قعلعنعدذ« :ظعمام ظةبذهةنعفة (اهلل تةظاال ظذنعثغا
رةهمةت قعلسذن!) :قعياسقا ظاساسةن ظذ كعشعنعث ظذ ظادةم ظىحىن بعر نةرسة
بئرعشع الزعم ظةمةس» دئدع .ظعمام ظةبذيىسىف بعلةن ظعمام مذهةممةد (اهلل
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تاظاال ظذالرغا رةهمةت قعلسذن!)« :ظعستعهسانغا ظاساسةن ظذ كعشعنعث ظذ
ظادةم ظىحىن دوختذرغا كةتكةن حعقعمالرنع بئرعشكة ظوخشاش ظذ ظادةمنعث
ظأزعنع داؤاالش ظىحىن كةتكةن صذلنع بئرعش ظىحىن ظذ كعشع هةققعدة ظادعل
بعر ظادةم هأكىم حعقعرعدذ» دئدع .شذنعثدةك يةنة ساقايغان هةر بعر
جاراهةتنعث هأكمعمذ شذنعثغا ظوخشاش((( .ظعمام ظةلساظعهانعي (اهلل تاظاال
ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!)« :مةن ظعككع ظعمامنعث سأزعنع كىحلىك دةص
قارايمةن ،حىنكع ،ظادةملةرنعث هةق ـ هوقذقع دةؤا ظىستعضة قذرذلغاندذر»
(((
دئدع.
ظةضةر بعر كعشع دىمحةك بعر ظادةمنعث دىمحعكعضة ظذرغان ؤة شذنعث
بعلةن ظذنعث دىمحعكع كعرعص كةتكةن بولسا ،ظذ كعشعنعث ظذ ظادةم ظىحىن
بعر نةرسة بئرعشع الزعم ظةمةس .بذ ظعمام ظةبذهةنعفة (اهلل تةظاال ظذنعثغا
رةهمةت قعلسذن!) نعث كأز قارعشعدذر .ظةمما ظعمام ظةبذيىسىف بعلةن ظعمام
مذهةممةد (اهلل تاظاال ظذالرغا رةهمةت قعلسذن!)« :ظذ كعشعنعث ظذ ظادةم ظىحىن
دوختذرنعث صذلعنع بئرعشع الزعم» دةيدذ .ظةضةر ظذ ظادةمدة تاياقنعث ظةسعرع
(((
قالغان بولسا ،بذ هالدا ظذ كعشع هةققعدة ظادعل بعر ظادةم هأكىم حعقعرعدذ.
بعر كعشع بعر ظادةمنعث بعر قولعنعث هةممة بارماقلعرعنع كئسعؤةتكةن
بولسا ،ظذ كعشعنعث ظذ ظادةم ظىحىن بعر دعيةتنعث يئرعمعنع تألةص بئرعشع
الزعم .شذنعثدةك يةنة ظذ كعشع ظذ ظادةمنعث بعر قولعنعث هةممة بارماقلعرعنع
ظالقان بعلةن بعللة قوشذص كئسعؤةتكةن بولسا ،بذ هالدعمذ ظذ كعشعنعث ظذ ظادةم
ظىحىن بعر دعيةتنعث يئرعمعنع تألةص بئرعشع الزعم .حىنكع ،ظالقان بارماقالر
بعلةن بعر تذتاشتذر.
ظةضةر بعر كعشع بعر ظادةمنعث قولعنع بعلعكعنعث يئرعمعدعن كئسعؤةتكةن
بولسا ،ظذ كعشعنعث ظذ ظادةم ظىحىن قولنعث بارماقلعرع ؤة ظالقان ظىحىن بعر
دعيةتنعث يئرعمعنع بئرعشع الزعم .بذنعث بعلةن بعرلعكتة يةنة ظذ كعشعنعث ظذ
ظادةمنعث بعلعكعنعث يئرعمع ظىحىن بعر نةرسة تألةص بئرعشع هةققعدة ظادعل
بعر ظادةم هأكىم حعقعرعدذ .شذنعثدةك يةنة ظةضةر ظذ كعشع ظذ ظادةمنعث قولعنع
((( يةنع ظعمام ظةبذهةنعفة (اهلل تةظاال ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!)« :ساقعيعص كةتكةن جاراهةت ظىحىن بعر نةرسة تألةص بئرعش
الزعم ظةمةس» دةيدذ .ظةمما ظعمام ظةبذيىسىف ؤة ظعمام مذهةممةد (اهلل تاظاال ظذالرغا رةهمةت قعلسذن!)« :ساقعيعص كةتكةن جاراهةت
هةققعدة ظادعل بعر ظادةم هأكىم حعقعرعدذ» دةيدذ .ت.
((( «رةددذلمذهتار» 5 ،ـ توم 376 ،ـ بةت.
((( «رةددذلمذهتار» 5 ،ـ توم 372 ،ـ بةت.
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بعلعكعنعث يئرعمعدعن ظةمةس بعلعكعنعث هةممعسعنع قوشذص كئسعؤةتكةن بولسا،
بذنعث هأكمعمذ يذقعرعدا بايان قعلعنغان مةسعلعنعث هأكمعضة ظوخشاش.
ظةضةر بعر كعشع بعر ظادةمنعث ظالقعنعنع كئسعؤةتكةن ؤة ظذ ظالقاندا صةقةت
بعر تالال بارماق بولغان بولسا ،ظذ كعشعنعث ظذ ظادةم ظىحىن بعر دعيةتنعث
ظوندعن بعرعنع بئرعشع الزعم .ظةضةر ظذ ظادةمنعث ظالقعنعدا ظعككع بارماق
بولغان بولسا ،ظذ كعشعنعث ظذ ظادةم ظىحىن بعر دعيةتنعث ظوندعن ظعككعنع
بئرعشع الزعم( .بذ صةقةت بارماق ظىحىنال بئرعلضةن دعيةتتذر) ؤة ظالقان ظىحىن
بعر نةرسة بئرعش الزعم ظةمةس .بذ ظعمام ظةبذهةنعفة (اهلل تةظاال ظذنعثغا
رةهمةت قعلسذن!) نعث كأز قارعشعدذر .ظةمما ظعككع ظعمام« :ظالقان بعلةن
بارماقالرنعث دعيةتلعرعضة قارعلعدذ .قايسعسعنعث دعيعتع حعق بولسا ،دعيعتع
ظاز بولغعنع دعيعتع حعق بولغعنعغا كعرعص كئتعدذ .مةسعلةن :بعر ظالقان
كئسعؤئتعلضةن ؤة ظذنعثدا ظىح دانة بارماق بولغان بولسا ،بذ هالدا صةقةت ظىح
بارماق ظىحىن بعر دعيةتنعث ظوندعن ظىحع تألةص بئرعلعدذ .ظةمما ظالقان ظىحىن
بعر نةرسة تألةص بئرعلمةيدذ .حىنكع ،ظالقان ظىحىن بئرعلعدعغان نةرسة بارماق
ظىحىن بئرعلعدعغان نةرسعدعن ظازدذر» دةيدذ.
ظةضةر بعر كعشع بعر ظادةمنعث بارمعقعنع ظذنعث بذغذمعدعن كئسعؤةتكةن ؤة
شذنعث بعلةن ظذ بارماقنعث قالغان قعسمع صةلةح بولذص قالغان ،ياكع ظذ كعشع
ظذ ظادةمنعث صىتىن بارماقلعرعنع كئسعؤةتكةن ؤة شذنعث بعلةن ظذ ظادةمنعث
ظالقعنع صةلةح بولذص قالغان بولسا ،بذ هالدا ظذ كعشعنعث ظذ ظادةم ظىحىن ظذنعث
صةقةت كئسعؤئتعلضةن بارماقلعرع ظىحىنال بعر نةرسة تألةص بئرعشع الزعم.
ظالقان ظىحىن بعر نةرسة تألةص بئرعش الزعم ظةمةس .حىنكع ،بعز يذقعرعدا
(((
بايان قعلعص ظأتكعنعمعزدةك بذ هةقتة ظالقان بارماققا تةؤة بولذص كئتعدذ.
ظادةمنعث باش تةرعصعنع يارعالندذرذشنعث هأكمع
ظادةمنعث باش تةرعصعنع يارعالندذرذش تأؤةندعكعدةك ظون خعل بولعدذ:
 1ـ سىركىلىص كةتكةن .بذنعثدعن تئرة سىركىلىص كةتكةن ،ظةمما
ظذنعثدعن قان حعقمعغان يارا كأزدة تذتذلعدذ.
((( «رةددذلمذهتار» 5 ،ـ توم 374 ،ـ بةت.

738

دىيەتلەرنىڭ بايانى

 2ـ قان كأرىنضةن يارا .بذنعثدعن يارعالنغان يةردة قان كأرىنضةن ،ظةمما
ظذ قان ظئقعص حىشمعضةن يارا كأزدة تذتذلعدذ.
 3ـ قان ظاققان يارا .بذنعثدعن يارعالنغان يةردعن قان ظئقعص حىشكةن يارا
كأزدة تذتذلعدذ.
 4ـ تئرة كئسعلضةن .بذنعثدعن ظادةمنعث بئشعنعث تئرعسعنع كئسعش
ظارقعلعق قعلعنغان يارا كأزدة تذتذلعدذ.
 5ـ ضأش تعتعؤئتعلضةن يارا .بذنعثدعن ضأش تعتعؤئتعلعش ياكع يذلذص
ظئلعؤئتعلعش ظارقعلعق قعلعنغان يارا كأزدة تذتذلعدذ.
 6ـ نعصعز تئرعضة يةتكةن يارا .بذنعثدعن بعر ظادةمنع ضأش بعلةن باشنعث
سأثىكعنعث ظارعسعدعكع نعصعز تئرعضة يعتعص بارغذدةك دةرعجعدة يارعالش
كأزدة تذتذلعدذ.
 7ـ سأثةك كأرىنىص قالغان يارا .بذنعثدعن بعر ظادةمنع هةتتا يارعالنغان
يةرنعث سأثةكلعرع كأرىنىص قالغعدةك دةرعجعدة يارعالندذرذش كأزدة
تذتذلعدذ.
 8ـ سأثعكع سذندذرذلغان يارا .بذنعثدعن بعر ظادةمنع هةتتا يارعالنغان
يةرنعث سأثةكلعرع سذنذص كةتكعدةك دةرعجعدة يارعالندذرذش كأزدة
تذتذلعدذ.
 9ـ سأثعكع يىرىشىص كةتكةن يارا .بذنعثدعن بعر ظادةمنع هةتتا
يارعالنغان يةرنعث سأثةكلعرع سذنذص كةتكةندعن كئيعن ظورنعدعن يىرىشىص
كةتكعدةك دةرعجعدة يارعالندذرذش كأزدة تذتذلعدذ.
 10ـ معثعغا يةتكةن يارا .بذنعثدعن بعر ظادةمنع هةتتا يارا ظذنعث
معثعسعضة يئتعص بارغعدةك دةرعجعدة يارعالندذرذش كأزدة تذتذلعدذ.
 11ـ معثعنع حعقعرؤئتعش .بذنعثدعن بعر ظادةمنع يارعالندذرذص ظذنعث
معثعسعنعث قئتعقعنع حعقعرؤئتعش كأزدة تذتذلعدذ .ظذ ظادةم ظادةتتة ظألىص
كئتعدذ .شذثا بذ بعر ظادةمنع يارعالش ظةمةس ظألتىرىش هئسابلعنعدذ.
بذالر ظادةمنعث يىزع قوشذلذص باش تةرعصعضة قعلعنغان زعيانكةشلعكلةرنعث
تىرلعرعدذر.
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ظةضةر بعر كعشع بعر ظادةمنع سةؤةنلعك بعلةن بئشعدعن سأثةك كأرىنىص
قالغعدةك دةرعجعدة يارعالندذرغان بولسا ،ظذ كعشعنعث ظذ ظادةم ظىحىن بعر
دعيةتنعث ظوندعن بعرعنعث يئرعمعنع (يةنع بةش تأضة) بئرعشع الزعم .ظةضةر ظذ
كعشع ظذ ظادةمنع قةستةن شذنداق يارعالندذرغان بولسا ،بذ هالدا ظذ كعشعدعن
قعساس ظئلعنعدذ .بذ ظةضةر يارعالنغان ظادةم حئحع حىشىص كةتكةن صةينةك
بولمعغان بولسا ،ظةهؤال شذنداق بولعدذ .ظةضةر يارعالنغان ظادةم صةينةك بولسا،
ظذنع يارعالندذرغان كعشع هةققعدة ظادعل بعر ظادةم هأكىم حعقعرعدذ .حىنكع،
حاح يوق باشنعث تئرعسع حاح بار باشنعث تئرعسعضة قارعغاندا حعرايلعقلعقتا
تأؤةن دةرعجعدة تذرعدذ .ظةضةر بعر كعشع بعر ظادةمنع هةتتا ظذنعث سأثعكع
سذندذرذلغان دةرعجعدة يارعالندذرغان بولسا ،ظذ كعشعنعث ظذ ظادةم ظىحىن بعر
دعيةتنعث ظوندعن بعرعنع بئرعشع الزعم.
ظةضةر بعر كعشع بعر ظادةمنع هةتتا يارعالنغان يةرنعث سأثةكلعرع سذنذص
كةتكةندعن كئيعن ظورنعدعن يىرىشىص كةتكعدةك دةرعجعدة يارعالندذرغان
بولسا ،ظذ كعشعنعث ظذ ظادةم ظىحىن بعر دعيةتنعث ظوندعن بعرعنع ؤة يئرعمعنع
(يةنع  15تأضة) بئرعشع الزعم.
ظةضةر بعر كعشع بعر ظادةمنع هةتتا يارا ظذنعث معثعسعضة يئتعص
بارغعدةك دةرعجعدة يارعالندذرغان بولسا ،ظذ كعشعنعث ظذ ظادةم ظىحىن بعر
دعيةتنعث ظىحتعن بعرعنع بئرعشع الزعم .شذنعثدةك يةنة ظةضةر ظذ كعشع
ظذ ظادةمنعث ظالدع ياكع كةينع تةرعصعدعن تعقعلغان نةرسة تاكع ظذنعث
قورسذقعنعث ظعحعضة يئتعص بارغعدةك دةرعجعدة تعققان بولسا ،ظذ كعشعنعث
ظذ ظادةم ظىحىن بعر دعيةتنعث ظىحتعن بعرعنع بئرعشع الزعم((( .ظةضةر ظذ
كعشع ظذ ظادةمنعث قورسذقعغا ظذ نةرسعنع ظذنعث ظالدعدعن بعر قئتعم ؤة
كةينعدعن بعر قئتعم تعققان بولسا ،بذ هالدا ظذ كعشعنعث ظذ ظادةم ظىحىن بعر
دعيةتنعث ظىحتعن ظعككعسعنع بئرعشع الزعم .حىنكع ،ظذ كعشع ظذ ظادةمنع
ظعككع قئتعم يارعالندذرغان هئسابلعنعدذ .شذثا ظذ كعشعنعث هةر بعر قئتعمدا
بعر دعيةتنعث ظىحتعن بعرعنع بئرعشع الزعم بولذص ظعككع قئتعمدا ظذنعث بعر
دعيةتنعث ظىحتعن ظعككعسعنع بئرعشع الزعم بولعدذ.
ظةضةر بعر كعشع بعر ظادةمنع ظذنعث بئشعنعث تئرعسع سىركىلىص
((( يةنع مةسعلةن :بعر ظادةم صعحاقنع بعر كعشعنعث قورسذقعغا تاكع قورساقنعث ظعحعضة قةدةر يئتعص بارغعحة تعققان بولسا ،ظذ
ظاةمنعث ظذ كعشع ظىحىن بعر دعيةتنعث ظىحتعن بعرعنع بئرعشع الزعم بولعدذ .ت.
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كةتكعدةك ،ظةمما ظذنعثدعن قان حعقمعغذدةك دةرعجعدة ياكع ظذنعثدعن قان
كأرىنضةن ظةمما ظذ قان ظئقعص حىشمعضعدةك دةرعجعدة ياكع ظذنعثدعن يارعالنغان
يةردعن قان ظئقعص حىشكعدةك دةرعجعدة ياكع ظذنع ظذنعث بئشعنعث تئرعسعنع
كئسعص يارعلعغان ياكع ظذنعث ضأشعنع تعتعؤئتعش ياكع يذلذص ظئلعؤئتعش
ظارقعلعق يارعالندذرغان ،ياكع ظذنعث ضأشع بعلةن بئشعنعث سأثعكعنعث
ظارعسعدعكع نعصعز تئرعضة يةتكعدةك دةرعجعدة يارعالندذرغان بولسا ،بذ
هالالردا ظذ كعشعنعث ظذ ظادةم ظىحىن قانحعلعك نةرسة بئرعشع هةققعدة ظادعل
بعر ظادةم هأكىم حعقعرعدذ .حىنكع ،بعر ظادةمنع مةزكذر خعلدعكع يارعالر
بعلةن يارعالندذرغان كعشع ظىحىن شةرعظةت ظئنعق جازا بةلضعلةص بةرمعدع.
بعر ظادةمنع بذ خعلدعكع يارعالر بعلةن يارعالندذرغان كعشعضة هئحبعر جازا
قويماي تاشالص قويذشقعمذ بولمايدذ .شذثا بعر ظادةمنع بذ خعلدعكع يارعالر
بعلةن يارعالندذرغان كعشع هةققعدة ظادعل بعر ظادةم هأكىم حعقعرعدذ .ظادعل
ظادةم مةزكذر خعلدعكع يارعالرنعث بعرةرسع بعلةن يارعالندذرغان ظادةمنعث
يارعسعنع ،مةزكذر يارعالرنعث ظعحعدعن دعيعتع ظةث ظاز بولغان (يةنع دعيعتع
ظوندعن بعرعنعث يئرعمع بولغان) <سأثةك كأرىنىص قالغعدةك يارعالندذرذش>
بعلةن يارعالندذرغان ظادةمنعث يارعسعغا قعياس قعلعص تذرذص ظذنعث يارعسعنعث
قانحعلعك دةرعجعدة ظعكةنلعكعنع ظألحةص حعقعدذ ؤة شذنعث بعلةن يارعدار ظادةم
ظىحىن بئرعلعدعغان نةرسعنعث <سأثةك كأرىنىص قالغعدةك يارعالندذرذش>
بعلةن يارعالنغان ظادةم ظىحىن بئرعلعدعغان ظوندعن بعرعنعث يئرعمع بولغان
دعيةتنعث قانحعلعك قعسمعغا توغرا كئلعدعغانلعقعنع بةلضعلةص حعقعدذ.
ظةضةر بعر كعشع بعر ظادةمنع يذقعرعدا بايان قعلعنغان ظون خعل يارعالرنعث
ظعحعدعن <سأثةك كأرىنىص قالغعدةك يارعالندذرذش> دعن باشقا يارعالندذرذش
بعلةن قةستةن يارعالندذرغان بولسا ،ظذ ظادةم ظىحىن ظذ كعشعدعن قعساس ظئلعص
بئرعلمةيدذ .ظةمما ظذ كعشع ظذ ظادةمنع قةستةن <سأثةك كأرىنىص قالغعدةك
يارعالندذرذش> بعلةن يارعالندذرغان بولسا ،ظذ ظادةم ظىحىن ظذ كعشعدعن
قعساس ظئلعص بئرعلعدذ .بذ ،ظةضةر ظذ كعشع ظذ ظادةمنع <سأثةك كأرىنىص
قالغعدةك يارعالندذرذش> بعلةن يارعالندذرغان ؤاقتعدا ،بذ يارعالندذرذش ظذ
ظادةمنعث باشقا ظةزاسعنعمذ يارعالندذرمعغان بولسا ،ظةهؤال شذنداق بولعدذ.
ظةضةر ظذ كعشع ظذ ظادةمنع <سأثةك كأرىنىص قالغعدةك يارعالندذرذش> بعلةن
يارعالندذرغان ؤة شذنعث بعلةن ظذنعث كأزع قويذلذص كةتكةن بولسا ،ظذ ظادةم
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ظىحىن ظذ كعشعدعن قعساس ظئلعص بئرعلمةيدذ .ظذ كعشعنعث ظذ ظادةم ظىحىن
ظذنع يارعالندذرغانلعقنعث دعيعتع بعلةن كأزنعث دعيعتعنع بئرعشع الزعم .بذ
ظعمام ظةبذهةنعفة (اهلل تةظاال ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!) نعث كأز قارعشعدذر.
ظةمما ظعككع ظعمام (اهلل تاظاال ظذالرغا رةهمةت قعلسذن!)« :ظذ كعشعنعث ظذ
ظادةمنع <سأثةك كأرىنىص قالغعدةك يارعالندذرذش> بعلةن يارعالندذرغانلعقع
ظىحىن ظذ كعشعدعن قعساس ظئلعنعدذ ؤة ظذنعث كأزعنع قويذؤةتكةنلعكع ظىحىن
ظذنعثدعن دعيةت ظئلعص بئرعلعدذ» دئدع.
مةزكذر يارعالرنعث ظعحعدعن بعر ظادةمنع قعساس كةلمةيدعغان يارعدعن
باشقا يارعالر بعلةن قةستةن يارعالندذرغانلعق بعلةن سةؤةنلعك بعلةن
يارعالندذرغانلعقنعث ظارعسعدا هئحقانداق صةرق يوق .يةنع هةر ظعككعسع
ظىحىن بئرعش الزعم بولغان نةرسة ظوخشاشتذر .لئكعن ،هةنةفعي مةزهةصعضة
دعققةت قعلعص قارايدعغان بولسا ،مةزكذر خعلدعكع يارعالرنعث ظعحعدعن بعر
نةححة خعل يارعالردعن باشقا خعلدعكع يارعالردا ،قةستةنلعك بعلةن قعلعنغان
يارعالر ظىحىن قعساس ظئلعنعدعغانلعقعنعث كىحلىك هأكىم ظعكةنلعكعنع
كأرىؤاالاليمعز .حىنكع ،اهلل تاظاال(» :كعشعنع) قانداق يارعدار قعلغان بولسا
شذنداق يارعدار قعلعنعش بعلةن قعساس ظئلعنعدذ(((« دئضةن .يةنة كئلعص ظذ
يارعالرنعث تعضعنعث قانحعلعك ظعكةنلعكعنع ظألحةش ظارقعلعق بعر ظادةمنع
ظذ يارعالرنعث بعرةرسع بعلةن يارعالندذرغان كعشعدعن ظوخشاش قعساس
ظئلعش مذمكعن بولعدذ .مةزكذر خعلدعكع يارعالرنعث ظعحعدة قةستةنلعك بعلةن
بولسعمذ قعساس ظئلعنمايدعغان بعر نةححة خعل يارعالر بولسا تأؤةندعكعلةردعن
ظعبارةتتذر:
 1ـ بارلعق ظعمامالرنعث بعرلعككة كةلضةن قارعشعغا ظاساسةن بعر
ظادةمنع ضأش بعلةن باشنعث سأثعكعنعث ظارعسعدعكع نعصعز تئرعضة يةتكعدةك
دةرعجعدة قةستةن بولسعمذ يارعالندذرغان كعشعدعن قعساس ظئلعنمايدذ .حىنكع،
بذخعلدعكع يارعدا ظذ كعشعنع ظوخشاش شةكعلدة يارعالندذرذش مذمكعن
ظةمةس .شذثا يارعالندذرغان ظذ كعشعدعن قعساس ظئلعنمايدذ.
 2ـ بارلعق ظعمامالرنعث بعرلعككة كةلضةن قارعشعغا ظاساسةن بعر ظادةمنع
يارعالندذرغان يةرنعث سأثةكلعرع سذنذص كةتكعدةك دةرعجعدة قةستةن بولسعمذ
((( سىرة ماظعدة  45ـ ظايةتنعث بعر قعسمع.
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يارعالندذرغان كعشعدعن قعساس ظئلعنمايدذ .حىنكع ،بذخعلدعكع يارعدا ظذ
كعشعنع ظوخشاش شةكعلدة يارعالندذرذش مذمكعن ظةمةس .شذثا ظذ كعشعدعن
قعساس ظئلعنمايدذ.
 3ـ بارلعق ظعمامالرنعث بعرلعككة كةلضةن قارعشعغا ظاساسةن بعر
ظادةمنع يارعالندذرغان يةرنعث سأثةكلعرع سذنذص كةتكةندعن كئيعن ظورنعدعن
يىرىشىص كةتكعدةك دةرعجعدة قةستةن بولسعمذ يارعالندذرغان كعشعدعن
قعساس ظئلعنمايدذ .حىنكع ،بذ خعلدعكع يارعدا ظذ كعشعنع ظوخشاش شةكعلدة
يارعالندذرذش مذمكعن ظةمةس .شذثا ظذ كعشعدعن قعساس ظئلعنمايدذ( .ظةمما
مةزكذر يارعالر ظىحىن معقدارع يذقعرعدا بايان قعلعنغان شةكعل بويعحة دعيةت
ظئلعنعدذ).
ظةضةر بعر كعشع بعر ظادةمنعث كاحعتعغا ظذرغان ياكع ظالقعنع بعلةن ظذ
ظادةمنعث بةدعنعنعث بعرةر يعرعضة ظذرغان ياكع مذشتذ بعلةن ظذرغان ،ياكع
قولع بعلةن ظذرغان بولسا ،ظذ كعشعدعن قعساس ظئلعنمايدذ .ظةمما ظذ كعشعضة
ظةدةصلةش يىزعسعدعن بئرعلعدعغان جازا بئرعلعدذ.
ظةضةر بعر كعشع بعر ظادةمنعث يىزعنعث تئرعسعنع سويذؤاتقان بولسا،
ظذ كعشعنعث ظذ ظادةم ظىحىن صىتىن بعر دعيةت بئرعشع الزعم .حىنكع،
يىزنعث تئرعسعنع سويذؤئتعش ظادةمنعث ضأزةللعكعنع صىتىنلةي يوقذتعؤئتعش
هئسابلعنعدذ.
ظةضةر بعر كعشع بعر ظادةمنع <سأثةك كأرىنىص قالغعدةك يارعالندذرذش>
بعلةن يارعالندذرغان ؤة شذنعث بعلةن ظذ ظادةم ظةقلعدعن كئتعص ساراث بولذص
قالغان ،ياكع ظذنعث بئشعنعث تىكع تأكىلةص كئتعص صةينةك بولذص قالغان
بولسا ،ظذ ظادةمنع ظذ شةكعلدة يارعدار قعلغانلعق ظىحىن بئرعلعدعغان دعيةت
ظذنعث ظةقلعنع يوقذتذؤئتعص ساراث قعلعص قويغانلعق ياكع بئشعنعث تىكعنع
تأكىؤئتعص صةينةك قعلعص قويغانلعق ظىحىن بئرعش الزعم بولغان دعيةتنعث
ظعحعضة كعرعص كئتعدذ .مةسعلةن بذ خذددع بعر ظادةمنعث بعر تال بارمعقع
كئسعؤئتعلضةن ؤة شذنعث بعلةن ظذ ظادةمنعث بعر قولع تذتماس بولذص قالغانلعق
مةسعلعسعضة ظوخشاش .بذ هالدا ظذ ظادةمنعث بعر تال بارمعقعنع كئسعؤاتقان
كعشع بعر قولنعث دعيعتعنع بةرسة ،ظذنعثدعن بعر تال بارماقنعث دعيعتع
سىرىشتة قعلعنمايدذ .شذنعثدةك بعر ظادةمنع <سأثةك كأرىنىص قالغعدةك
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يارعالندذرذش> بعلةن يارعالندذرغان ؤة شذنعث بعلةن ظذ ظادةم ظةقلعدعن كئتعص
ساراث بولذص قالغان ،ياكع ظذنعث بئشعنعث تىكع تأكىلةص كئتعص صةينةك
بولذص قالغان هالةتتعمذ ظذنع يارعالندذرغان كعشع ظذ ظادةمنعث ساراث بولذص
قالغانلعقع ،ياكع ظذنعث بئشعنعث تىكعنعث تأكىلىص كةتكةنلعكع ظىحىن دعيةت
تألعسة ،ظذ كعشعنعث ظذ ظادةمنع <سأثةك كأرىنىص قالغعدةك يارعالندذرذش>
بعلةن يارعالندذرغانلعقع ظىحىن دعيةت تألةص بئرعشع الزعم بولمايدذ .حىنكع،
كعحعك دعيةت حوث دعيةتنعث ظعحعضة كعرعص كئتعدذ.
ظةضةر بعر كعشع بعر ظادةمنع <سأثةك كأرىنىص قالغعدةك يارعالندذرذش>
بعلةن يارعالندذرغان ؤة شذنعث بعلةن ظذ ظادةمنعث ظاثالش ياكع كأرىش ،ياكع
سأزلةش ظعقتعدارع يوقاص كةتكةن بولسا ،ظذنع مةزكذر يارعالندذرذش بعلةن
يارعالندذرغانلعقنعث دعيعتع بعلةن ظذنعث مةزكذر ظعقتعدارعنعث بعرةرسعنع
يوقذتذؤةتكةنلعكنعث دعيعتع بعر ـ بعرعضة كعرعص كةتمةيدذ .يةنع ظذ كعشعضة
ظذ ظادةمنع يارعالندذرغانلعقنعث دعيعتعنع ؤة ظذنعث ظاثالش ياكع كأرىش،
ياكع سأزلةش ظعقتعدارعنع يوقذتذؤةتكةنلعكنعث دعيعتعنع تألةص بئرعش الزعم
بولعدذ.
ظةضةر بعر كعشع بعر ظادةمنعث قولعدعكع بةش بارماقتعن ظارتذق
بارماقالرنع كئسعؤةتكةن بولسا ،ظذ كعشع هةققعدة ظادعل بعر ظادةم
هأكىم حعقعرعدذ .حىنكع ،قولنعث ضأزةللعكع ظارتذق بارماقالر بعلةن
مذناسعؤةتسعزدذر .شذنعثدةك يةنة كعحعك بالعنعث كأرىدعغانلعقع ظئنعق
بعلعنمعضةن كأزعنع قويذؤةتكةن ياكع ظذنعث سأز قعالاليدعغانلعقع ظئنعق
بعلعنمعضةن تعلعنع كئسعؤةتكةن ،ياكع ظذنعث هةرعكةت قعلعدعغانلعقع ظئنعق
بعلعنمعضةن جعنسعي ظةزاسعنع كئسعؤةتكةن كعشع هةققعدعمذ ظادعل بعر ظادةم
هأكىم حعقعرعدذ .كعحعك بالعنعث تذغذلغان ؤاقتعدا يعغلعغانلعقع ظذنعث ضةص
قعلغانلعقع هئسابالنمايدذ .يعغالش صةقةت ظاؤازدعن ظعبارةت بعر نةرسعدذر.
بعر قعسعم ظالعمالر« :كعحعك بالعنعث تذغذلغان ؤاقتعدا يعغلعغانلعقع ظذنعث
ضةص قعلغانلعقع هئسابلعنعدذ .شذثا ظذنعث تعلعنع كئسعؤةتكةن ظادةمنعث
(((
ظذنعث ظىحىن دعيةت تألةص بئرعشع الزعم» دةيدذ.
ظةضةر بعر كعشع بعر ظادةمنع<سأثةك كأرىنىص قالغعدةك يارعالندذرذش>
((( «رةددذلمذهتار» 5 ،ـ توم 374 ،ـ بةت.
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بعلةن يارعالندذرغان ؤة شذنعث بعلةن ظذنعث كأزع قويذلذص كةتكةن بولسا،
ظذ ظادةم ظىحىن ظذ كعشعدعن قعساس ظئلعص بئرعلمةيدذ .ظذ كعشعنعث ظذ
ظادةم ظىحىن ظذنع يارعالندذرغانلعقنعث دعيعتع بعلةن كأزنعث دعيعتعنع بئرعشع
الزعم .بذ ظعمام ظةبذهةنعفة (اهلل تةظاال ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!) نعث كأز
قارعشعدذر .ظةمما ظعككع ظعمام (اهلل تاظاال ظذالرغا رةهمةت قعلسذن!)« :ظذ
كعشعنعث ظذ ظادةمنع <سأثةك كأرىنىص قالغعدةك يارعالندذرذش> بعلةن
يارعالندذرغانلعقع ظىحىن ظذ كعشعدعن قعساس ظئلعنعدذ ؤة ظذنعث كأزعنع
قويذؤةتكةنلعكع ظىحىن ظذنعثدعن دعيةت ظئلعص بئرعلعدذ» دئدع .شذنعثدةك
يةنة ظةضةر بعر كعشع بعر ظادةمنعث بعر بارمعقعنع كئسعؤةتكةن ؤة شذنعث
بعلةن ظذ ظادةمنعث كئسعؤئتعلضةن بارماقنعث يئنعدعكع بارماق تذتماس بولذص
قالغان بولسا ،ظذ كعشعدعن قعساس ظئلعنمايدذ .ظذ كعشعنعث ظذ ظادةم ظىحىن
دعيةت تألةص بئرعشع الزعم .بذ ظعمام ظةبذهةنعفة (اهلل تةظاال ظذنعثغا رةهمةت
قعلسذن!) نعث كأز قارعشعدذر .ظةمما ظعككع ظعمام (اهلل تاظاال ظذالرغا رةهمةت
قعلسذن!)« :ظذ ظادةم ظىحىن ظذ كعشعدعن قعساس ظئلعش ظىحىن ظذ كعشعنعث
بعر بارمعقع كئسعلعدذ ؤة تذتماس بولذص قالغان بارمعقع ظىحىن ظذ كعشعدعن
دعيةت ظئلعص بئرعلعدذ» دئدع.
ظةخمةقلةرنع كعشعلةرضة زعيانكةشلعك قعلعشتعن توسذش ؤة ظذالرنعث
كعشعلةرضة سالغان زعيانلعرعنعث ظورنعنع تولدذرذش ظىحىن يارعالندذرذص
ساقايغان هةر بعر يةر ظىحىن ظذ يةرنع يارعالندذرغان كعشع هةققعدة ظادعل
بعر ظادةم هأكىم حعقعرعدذ.
يارعالنغان يةر ظىحىن ظذ يةر ساقعيعص بولغاندعن كئيعن ظذ يةرنع
يارعالندذرغان كعشعدعن قعساس ظئلعنعدذ .بذ هةنةفعي مةزهةصعدعكعلةرنعث
كأز قارعشعدذر .ظةمما ظعمام شافعظعي (اهلل تاظاال ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!):
«ظذ كعشعدعن ظذ يةر ساقعيعشتعن بذرذن قعساس ظئلعنعدذ» دئدع .هةنةفعي
مةزهةصعدعكعلةرنعث دةلعل ـ صاكعتع بولسا ،صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث
بعرةر يعرع يارعالندذرذلغان ظادةمنع ظذ يارا ساقعيعشتعن بذرذن ظذ يارا ظىحىن
(ظذنع يارعالندذرغان كعشعدعن) قعساس ظئلعشتعن توسقانلعقعدذر (((.حىنكع،
يارعالنغان ظورذننعث ظةث ظاخعرقع ظةهؤالع ظئتعبارغا ظئلعنعدذ .يارعالنغان
ظادةمنعث يارعسع ظئغعرلعشعص ظألىص كئتعشعمذ مذمكعن .ظةضةر يارعالنغان
((( بذ هةدعسنع ظعمام ظةهمةد ؤة دارع قذتنعي رعؤايةت قعلدع.
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ظادةمنعث يارعسع ظئغعرلعشعص ظألىص كةتسة ،ظذ كعشع ظذنع يارعالندذرغان
ظةمةس ظألتىرضةن هئسابلعنعدذ .شذثا بعر يةرنعث يارعالندذرغانلعقع ظذ
يةر ساقعيعص بولغاندعن كئيعن بعلعنعدذ( .ظاندعن ظذ يةرنع يارعالندذرغان
كعشعدعن ظذ يةرنع يارعالندذرغانلعقنعث قعساسع ظئلعنعدذ).
تأرةلمعنعث هأكىملعرع
مةيلع ظوغذل بولسذن ،مةيلع قعز بولسذن تعرناققا ؤة حاحقا ظوخشاش
بةزع ظةزالعرع يارعتعلعص بولغان باال ياتقذدعكع بالعغا <تأرةلمة>
دئيعلعدذ.
ظعسالم شةرعظةتع تىرةلمعنعث هاياتعغا هأرمةت قعلعدذ ؤة ظذنعث هةق ـ
هوقذقلعرعنع قوغدايدذ .شذثا ظذنعثغا زعيانكةشلعك قعلعشنع هارام قعلعص
حةكلعدع .مةسعلةن :بعر ظادةم قورساق كأتىرؤاتقان ظايالنعث قورسذقعغا ياكع
دىمبعسعضة ،ياكع بئقعنعغا ظذرغان ؤة شذنعث بعلةن ظذ ظايالنعث قورسذقعدعكع
باال ظألىك هالةتتة حىشىص كةتكةن بولسا ،ظذنعث قورسذقعغا ظذرغان ظادةم
ظذنعث ظئرع بولغان تةقدعردعمذ ،ظذ ظادةمنعث جةمةتعدعكعلعرعنعث ظذ
باال ظىحىن ظذ ظايالغا مةيلع ظةر بولسذن ،مةيلع ظايال بولسذن ،صذلع ظةر
كعشعنعث دعيعتعنعث ظوندعن بعرعنعث يئرعمعضة تةث كئلعدعغان بعر قذل
بئرعشع الزعم .ظةضةر ظذنع كأمىش سذندذرذشقا توغرا كةلسة ،ظذ 500
يامبذغا تةثدذر .ظةضةر ظذنع ظالتذنغا سذندذرذشقا توغرا كةلسة ،ظذ 50
تعلالغا تةثدذر .حىشىص كةتكةن باال ظىحىن تألةص بئرعلعدعغان نةرسعنع،
ظايالنعث قورسذقعغا ظذرغان ظادةمنعث جةمةتعدعكعلعرع بالعنعث ظانعسعغا
بعر يعل ظعحعدة تألةص بئرعشع الزعم .بذ هةنةفعي مةزهةصعدعكعلةرنعث
كأز قارعشعدذر .ظعمام شافعظعي (اهلل تاظاال ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!):
«ظايالنعث قورسذقعغا ظذرغان ظادةمنعث جةمةتعدعكعلعرع ظذ نةرسعنع
بالعنعث ظانعسعغا خذددع دعيةتكة ظوخشاش ظىح يعل ظعحعدة تألةص بةرسة
بولعدذ» دةيدذ .ظعمام مالعك (اهلل تاظاال ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!):
«حىشىص كةتكةن باال ظىحىن تألةص بئرعلعدعغان نةرسعنع (ظايالنعث
قورسذقعغا ظذرغان ظادةمنعث جةمةتعدعكعلعرع ظةمةس) ظذرغان ظادةمنعث
ظأزع تألةص بئرعدذ» دئدع.
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حىشىص كةتكةن باال ظىحىن بعر نةرسة تألةص بئرعشنعث الزعملعقعنعث
دةلعل ـ صاكعتع بولسا تأؤةندعكع هةدعستذر:
ظةبذهىرةيرة (اهلل تاظاال ظذنعثدعن رازع بولسذن!) مذنداق دةيدذ:
«صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم بالعسع ظألىك هالدا حىشىص كةتكةن
بةنذلعهيانلعق ظايالنعث بالعسعغا بعر قذل تألةم تألةتتع .بذ ظايالنع
ظذرذص بالعسعنع حىشىرىؤةتكةن ظايال ظألىص قالغان ظعدع .صةيغةمبةر
ظةلةيهعسساالم ظألىص قالغان ظايالنعث معراسعنع ظئرع ؤة بالعسعغا ،ظذ
(((
ظايال تألةيدعغان دعيةتنع تذغقانلعرعنعث تألعشعنع بذيرعغان».
بعز يذقعرعدا بايان قعلعص ظأتكعنعمعزدةك بعر ظادةمنعث قورساق
كأتىرؤاتقان ظايالنعث قورسذقعغا ظذرغانلعق سةؤةبع بعلةن ظذنعث
قورسذقعدعن ظألىك هالةتتة حىشىص كةتكةن باال ظىحىن تألةص بئرعدعغان
نةرسعسع (مةيلع ظةر قذل بولسذن ،مةيلع ظايال قذل بولسذن) ظالتذن
(((
هئسابعدا  50تعلالغا ،كأمىش هئسابعدا  500يامبذغا تةثدذر.
بذ يةردة شذنع بايان قعلعص ظأتىشكة توغرا كئلعدذكع ،ظةضةر
قورسذقعغا ظذرذلذص بالعسعنع ظألىك هالةتتة حىشىرؤةتكةن ظايال يةهذدعي
ياكع خعرعستعيان ،ياكع ظوتصةرةس ظايال بولسعمذ ظذنعث قورسذقعغا
ظذرغان ظادةمنعث ظذ ظايال ظىحىن تألةص بئرعدعغان نةرسعنع تألةص بئرعشع
الزعم.
ظةضةر بعر ظادةم قورساق كأتىرؤاتقان بعر ظايالنعث قورسذقعغا
ظذرغان ،ظذ ظايالنعث قورسذقعدعكع باال تعرعك هالةتتة حىشكةن ،ظاندعن
ظألىص قالغان بولسا ،بذ هالدا ظذ ظادةمنعث ظذ باال ظىحىن صىتىن بعر
دعيةت تألةص بئرعشع الزعم .ظةضةر ظذ ظايالنعث قورسذقعدعكع باال ظألىك
هالةتتة حىشكةن ؤة كةينعدعن ظذ ظايالمذ ظألىص كةتكةن بولسا ،بذ هالدا ظذ
ظادةمنعث ظايال ظىحىن ظايالنعث ظعضة ـ حاقعلعرعغا صىتىن بعر دعيةت ؤة باال
ظىحىن (مةيلع ظةر بولسذن ،مةيلع ظايال بولسذن) بعر قذل تألةص بئرعشع
الزعم .حىنكع ،بذ هةقتة صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث شذنداق هأكىم
قعلغانلعقعنع يذقعرعدا بايان قعلعص ظأتتذق .يةنة كئلعص بعر جعنايةت ظذ
((( ظعمام بذخارع رعؤايعتع.
((( «ظعظالظذسسىنةن» 18 ،ـ توم 225 ،ـ بةت.
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جعنايةتنعث ظةسعرعنعث بعر نةححة بولذشع بعلةن ظذمذ بعر نةححة جعنايةت
دةص ظئتعبارغا ظئلعنعدذ.
قورساقتعن حىشىص كةتكةن بالعنعث هايات ظعكةنلعكع ،حىشكةن
ؤاقتعدا ظذنعث يعغلعشعغا ياكع ظئمعشعضة ياكع نةصةس ظئلعشعغا ،ياكع
حىشكىرشعضة ظوخشاش ظعشالر بعلةن بعلعنعدذ .ظةمما باال حىشكةن ؤاقتعدا
ظذنعث بعرةر ظةزاسعنعث معدعرلعغانلعقع ظذنعث هايات ظعكةنلعكعنع
كأرسعتعص بةرمةيدذ .حىنكع ،ظذ ظةزانعث هةرعكةتلعنعشع (ظذ بالعنعث
يةرضة ظأرذلذص) حىشكةنلعكعنعث ياكع تار يةردعن حعققانلعق سةؤةبع
(((
بعلةن بولذشع مذمكعن.
ظةضةر بعر ظادةم قورساق كأتىرؤاتقان بعر ظايالنع ظذرغان ؤة شذنعث
بعلةن ظذ ظايال ظألىص قالغان ،ظاندعن ظذنعث قورسذقعدعكع باال حىشىص
كةتكةن بولسا ،بذ هالدا ظذ ظادةمنعث صةقةت ظذ ظايالنعث دعيعتعنعال بئرعشع
الزعم( .ظذنعث باال ظىحىن بعر نةرسة بئرعشع الزعم ظةمةس) .حىنكع،
بالعنعث ظألىص كئتعشع ظانعنعث ظألىص كةتكةنلعكعنعث سةؤةبع بعلةن
بولذشع كىحلىك ظئهتعمالدذر .حىنكع ،بالعنعث هاياتع ظانعنعث هاياتعغا ؤة
بالعنعث نةصةس ظئلعشع ظانعنعث نةصةس ظئلعشعغا قاراشلعقتذر .شذثا ظانا
ظألىص كةتسة ،بالعمذ ظألىص كئتعدذ .ظةضةر ظذ باال ظانعسع ظألىص كئتعص
بولغاندعن كئيعن تعرعك هالةتتة حىشكةن ،ظاندعن ظألىص كةتكةن بولسا،
ظذ ظادةم باال ظىحىن ؤة بالعنعث ظانعسع ظىحىن بولذص ظعككع دعيةت تألةص
بئرعشع الزعم .يةنع باال ظىحىن مةيلع ظةر بولسذن ،مةيلع ظايال بولسذن
بعر قذل تألةص بئرعدذ ،بالعنعث ظانعسع ظىحىن بعر دعيةت تألةص بئرعدذ.
ظألىك هالةتتة توغذلغان باال ظىحىن تألةص بئرعلضةن قذلغا ياكع
تعرعك هالةتتة توغذلذص كئيعن ظألىص قالغان باال ظىحىن بئرعلضةن
دعيةتكة بالعنعث ظانعسع معراسخور بولعدذ .ظةضةر ظذ بالعنعث ظانعسعنعث
قورسذقعغا ظذرغان ظادةم ظذ ظايالنعث ظذرذغ ـ تذغقانلعرع ياكع ظئرع بولسا،
ظايالنعث قورسذقعغا ظذرغان ظادةم قذلنع ياكع دعيةتنع ظذ ظايالدعن ياكع
ظذ ظايال معراس قعلعص قالدذرذص قويغان باشقا كعشعدعن معراس قعلعص
ظااللمايدذ .حىنكع ،ظايالنعث قورسذقعغا ظذرغان ظادةم ظذ بالعنعث قاتعلع
((( «رةددذلمذهتار» 5 ،ـ توم 377 ،ـ بةت.
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هئسابلعنعدذ .ظةضةر بعر ظادةم ظايالعنعث قورسذقعغا ظذرغان ؤة شذنعث
بعلةن ظذ ظايالنعث قورسذقعدعكع باال ظألىك هالةتتة تذغذلغان بولسا ،ظذ
ظادةمنعث جةمةتعدعكعلعرع ظايالغا ظذ باال ظىحىن بعر قذل تألةص بئرعشع
الزعم .ظذ ظادةم ظذ قذلنع ظذ ظايالدعن معراس قعلعص ظااللمايدذ .حىنكع ،ظذ
ظادةم ظذ بالعنعث قاتعلع هئسابلعنعدذ.
بعر ظايالنعث قورسذقعغا ظذرذش ظارقعلعق ظذنعث قورسذقعدعكع بالعنع
ظألىك هالةتتة حىشىرؤةتكةن ظادةمنعث ظذنع ظألىك هالةتتة حىشىرؤةتكةنلعكع
ظىحىن كاففارةت بئرعشع صةرز ظةمةس بةلكع مذستةهةصتذر .ظةضةر باال
تعرعك هالةتتة تذغذلذص ظاندعن ظألىص كةتكةن بولسا ،بذ هالدا ظذ ظادةمنعث
كاففارةت بئرعشع صةرز .حىنكع ،باال تعرعك حىشىص كئيعن ظألىص كةتكةن
حاغدا ،ظذ ظادةمنعث باال ظىحىن صىتىن بعر دعيةت تألةص بئرعشع الزعم.
شذثا ظذنعث بعلةن بعرلعكتة ظذ باال ظىحىن كاففارةت بئرعشع الزعم.
ظةضةر حىشىص كةتكةن تأرةلمعنعث تعرناقلعرعغا ؤة حاحلعرعغا ظوخشاش
بةزع ظةزالعرع يارعتعلعص بولغان بولسا ،ظذ تأرةلمعنعث هأكمع نعفاس ؤة
ظعددةت هةققعدة خذددع هةممة ظةزالعرع يارعتعلعص بولغان بالعنعث هأكمعضة
ظوخشاش .يةنع قورسذقعدعن تعرناقلعرعغا ؤة حاحلعرعغا ظوخشاش بةزع
ظةزالعرع يارعتعلعص بولغان بعر تأرةلمة حىشىص كةتكةن ظايال ،ظةضةر
ظئرعدعن ظايرعلعص كئتعص ظعددةت تذتذؤاتقان ظايال بولسا ،ظذ تأرةلمعنعث
حىشىص كئتعشع بعلةن ظذ ظايال ظعددةتتعن حعققان هئسابلعنعدذ ؤة ظذ
تأرةلمعنعث كةينعدعن كةلضةن قان نعفاس قئنع هئسابلعنعدذ .بعز بذ هةقتة
هةيز ؤة نعفاس هأكىملعرعنع بايان قعلغان ؤاقعتتا تةصسعلعي توختذلذص
ظأتتذق.
ظةضةر بعر ظايال ظأزعنعث قورسذقعدعكع تأرةلمعنع هئحقانداق
سةؤةبسعز حىشىرؤةتسة ،ظذ ظايالغا ظذ تأرةلمعنع ظألتىرؤةتكةنلعكنعث
ضذناهع بولمايدذ .لئكعن ،ظذ ظايال تةنقعد قعلعنعدذ .بذ ظايال خذددع ظوؤ
هايؤعنعنعث تذخذمعنع حعقعؤةتكةن ظعهرامنعث ظعحعدعكع ظادةمضة ظوخشاش.
(ضةرحة بذ ظادةمضة ظوؤ ظوؤلعغانلعقنعث ضذناهع بولمعسعمذ ،لئكعن ظذ ظادةم
تةنقعد قعلعنعدذ) .حىنكع ،ظوؤلعنعدعغان قذش تذخذمدعن تأرىلعدذ .بذ ظةضةر
ظايال حىشىرؤةتكةن تىرةلمعنعث بةزع ظةزالعرع تئخع يارعتعلمعغان بولسا،
ظةهؤال شذنداق بولعدذ .ظةمما ظذ تأرةلمعنعث بةزع ظةزالعرع يارعتعلعص
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بولغان ؤة ظذ تأرةلمة ظذ ظايالنعث سةؤةبع بعلةن ظألىص كةتكةن بولسا ،بذ
هالدا ظذ ظايالغا ظذنع ظألتىرؤةتكةنلعكنعث ضذناهع بولذشعدا شةك يوق.
بعز حىشىص كةتكةن تأرةلمعنعث هأكىملعرعنع بايان قعلعص ظأتكةن يةردة
بعر بالعنعث ظانعسعنعث قورسعقعدا قانداق يارعتعلعدعغانلعقع هةققعدة
ظعمام مذسلعمدعن رعؤايةت قعلعنغان هةدعسنعث تاشقعرع مةنعسعنعث
بعر ظايال قورساق كأتىرىص قعرعق كىنضة يئقعن كىندعن كئيعن ظذنعث
قورسعقعدعكع بالعنعث شةكعللعنعشكة قاراص ماثعدعغانلعقعنع ظعصادعلةص
بئرعدعغانلعقعنع بايان قعلعص ظأتتذق .بذ هةقتة كةلضةن هةدعسلةرنعث
قاتارعدعن يةنة ظعمام مذسلعم هذزةيفة ظعبنع ظذسةيد ظةلغةفارعيدعن رعؤايةت
قعلغان صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث« :ظةضةر بعر تامحة مةنعنعث (باال
ياتقذغا حىشكةنلعكعضة)  42كئحة ظأتسة ،ظذنع شةكعلضة كعرضىزىش ظىحىن
اهلل تةظاال بعر صةرعشتعنع ظةؤةتعدذ .صةرعشتة بالعنعث قذلذقعنع ،كأزعنع،
تئرعسعنع ،ضأشعنع ؤة سذثعكعنع يارعتعدذ» دئضةن هةدعسعدذر.
ظةضةر بعر ظايال قورسذقعدعكع تأرةلمعنع دورا يئيعش ظارقعلعق ياكع قورسذقعغا
ظذرغانغا ،ياكع تأرةلمعنع حىشىرؤئتعش نعيعتع بعلةن ظئرعنعث رذخسعتعنع ظالغاندعن
كئيعن ظئغعر بعر نةرسة كأتىرضةنضة ظوخشاش بعرةر ظعشنع قعلعش ظارقعلعق
حىشىرؤةتكةن بولسا ،ظذ ظايالنعث بذ تأرةلمة ظىحىن بعر قذل تألةص بئرعشع الزعم
ظةمةس .ظةضةر ظذ ظايال ظذ تأرةلمعنع ظذرذص حىشىرؤئتعش ظىحىن بعر ظايالنع
(قورسذقعغا ظذرذشقا بذيرذغان) ؤة ظذ ظايال ظذنعث قورسذقعغا ظذرذص تأرةلمعنع
حىشىرؤةتكةن بولسا ،ظذ ظايالنعث قورسذقعغا ظذرذشقا بذيرذلغان ظايالنعث ظذنع
(((
حىشىرؤةتكةنلعكع ظىحىن بعر نةرسة تألةص بئرعشع الزعم ظةمةس.
ظةضةر بعر ظادةم ظايالعنعث قورسذقعغا قئلعح بعلةن ظذرغان ،قئلعح ظذنعث
قورسذقعنع كئسعؤةتكةن ؤة شذنعث بعلةن ظايالنعث قورسذقعدعن بعرع تعرعك ؤة
بعرع ظألىك بولذص ظعككع باال حىشكةن ،ظةمما ظألىك حىشكةن بالعنعث تعنعدا
قئلعحنعث ظعزع بولغان ،ظاندعن ظذ ظايال ظألىص كةتكةن بولسا ،بذ هالدا ظذ
ظايال ظىحىن ظذ ظادةمدعن قعساس ظئلعنعدذ .حىنكع ،ظذ ظادةم ظذنع قةستةن
ظألتىرضةن هئسابلعنعدذ .ظةضةر تعرعك حىشكةن باال كئيعن ظألىص قالسا ،ظذنعث
دعيعتعنع ظذ ظادةمنعث جةمةتعدعكعلعرع تألةص بئرعدذ ؤة ظألىك حىشكةن باال
ظىحىن بعر قذل تألةص بئرعش الزعم بولعدذ.
((( <ظةددذررذلمذختار> 5 ،ـ توم 379 ،ـ بةت.
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يولغا صةيدا قعلعنعدعغان ظعشالرنعث هأكىملعرع ؤة ظذالرنعث ظادةم
ظألىشلعرعضة سةؤةب بولذشعنعث هأكىملعرعنعث بايانع

يول ظومذمعي يول ؤة خذسذسعي يول بولذص ظعككع تىرلىك بولعدذ.
ظومذمعي يولدعن شةهةرلةرنعث ؤة كةنتعلةرنعث ظعحعدعكع يولالر،
شةهةر بعلةن شةهةرنعث ،كةنتة بعلةن كةنتعنعث ؤة كةنتة بعلةن شةهةرنعث
ظارعسعدعكع يولالر كأزدة تذتذلعدذ.
ظومذمعي يولالردا هةممة ظادةمنعث مئثعش هةققع بار .هئحبعر
ظادةمنعث ظومذمعي يولالردا خةلقكة زةرةر بئرعدعغان ؤة يولدعن ظأتىشكة
تذسالغذ بولعدعغان بعرةر نةرسة صةيدا قعلعش هةققع يوق .ظةمما ظومذمعي
يول ظىستعضة صةيدا قعلعنغان نةرسة خةلقكة زةرةر بةرمعسة ،ياكع يولدعن
ظأتىشكة تذسالغذ بولمعسا ،بذ هالدا ظذ نةرسعنع يول ظىستعضة صةيدا
قعلعشقا باشلعق رذخسةت قعلسا ،ظذ نةرسعنع صةيدا قعلعش توغرعدذر.
شذثا فعقهعشذناسالر مذنداق دةيدذ:
«ظةضةر بعر ظادةم ظومذمعي يول ظىستعضة تةرةتخانا ياكع مذنحاخانا
ياكع دذكان سالماقحع ياكع يولنعث ظىستعدعن سذ نورع ظأتكىزمةكحع ياكع
ظولتذرذش ظىحىن ساراي صةيدا قعلماقحع ،ياكع ظىستعدة سذ قاحعلعرعنع
قويذص قويذش ؤة ضىللةرنع تعزعص قويذش ظىحىن ياغاح قويماقحع بولسا،
ظذ ظادةمنعث صةيدا قعلماقحع بولغان نةرسعسع ظومذمغا زةرةر بةرمةيدعغان
ؤة دألةت باشلعقع تةرعصعدعن حةكلةنمةيدعغان نةرسة بولسا ،ظذ ظادةمنعث
ظذ نةرسعنع صةيدا قعلعشع توغرعدذر .ظةضةر ظذ ظادةمنعث ظذ نةرسعنع صةيدا
قعلعشع باشلعق تةرعصعدعن حةكلةنضةن بولسا ،ظذ ظادةمنعث ظذ نةرسعنع
صةيدا قعلعشع توغرا ظةمةس .ظةضةر ظذ نةرسة ظومذمغا زةرةر بئرعدعغان
نةرسة ،بذ هالدعمذ ظذ ظادةمنعث ظذ نةرسعنع صةيدا قعلعشع توغرا ظةمةس.
حىنكع ،صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم(« :ظعسالم دعنعدا باشقعالرغا) زةرةر
بئرعش ؤة زةرةر بئرعشعش يوق»((( دئضةن.
يول ظىستعضة ظومذمغا زةرةر بئرعدعغان بعرةر نةرسة صةيدا قعلماقحع
بولغان ظادةمنع شذ مةهةللعدة ،ياكع شذ شةهةردة ياشايدعغان هةر بعر
((( بذ هةدعسنع ظعمام مالعك ،هاكعم ،بةيهةقعي ،دارع قذتنعي ؤة ظعبنع ماجة قاتارلعقالر رعؤايةت قعلدع.
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كعشعنعث توسذش هةققع بار .هةتتا ظذنع شذ شةهةردة (ظعسالم دألعتع
بعلةن كئلعشعم تىزىص ظعسالم دألعتعدة) ياشايدعغان كاصعرنعثمذ توسذش
هةققع بار .حىنكع ،ظذنعثمذ يولدعن مئثعش هةققع بار .ظةضةر يول ظىستعدة
ظومذمغا زةرةر بئرعدعغان ظذ نةرسة صةيدا قعلعنسا ،ظومذمنعث ظذ نةرسعنع
يعقتذرؤئتعش ؤة ظذنع يوق قعلعؤئتعش هةققع بار .حىنكع ،كعشعلةرضة
زةرةر بئرعدعغان نةرسعنعث يوقعتعؤئتعلعشع ظعسالم دعنعنعث ظومذمعي
قاظعدعلعرعدعندذر .بذ ظةضةر ظذ ظادةمضة ظذ نةرسعنع سئلعشقا باشلعق
رذخسةت بةرمعضةن بولسا ،ظةهؤال شذنداق بولعدذ .ظةمما باشلعق ظةضةر
ظذ ظادةمضة ظذ نةرسعنع يول ظىستعضة سئلعشقا رذخسةت بةرضةن بولسا ،بذ
هالدا هئحبعر ظادةمنعث ظذ نةرسعنع يئقعؤئتعشقا ؤة بذ هةقتة ظذ ظادةمنعث
دةؤا قعلعشعشقا هةققع يوق .حىنكع ،بذنداق قعلعش مذسذلمان باشلعققا
قارشع هةرعكةت قعلغانلعق بولعدذ .لئكعن ،مذسذلمان باشلعقنعث بعرةر
كعشعضعمذ يول ظىستعضة ظومذمغا زةرةر بئرعدعغان بعرةر نةرسة سئلعشقا
رذخسةت بئرعشع توغرا ظةمةس .ظةضةر رذخسةت بئرعص سالغان بولسا،
ظذنع ظالدذرؤئتعشع الزعم .باشلعق مةيلع رذخسةت قعلسذن ،مةيلع رذخسةت
قعلمعسذن ،يول ظىستعضة ظومذمغا زةرةر بئرعدعغان بعرةر نةرسة سالغان
ظادةمنعث ظذ نةرسعدعن صايدعلعنعشع توغرا ظةمةس.
بذ هةقتة ظعمام ظةبذهةنعفة (اهلل تةظاال ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!)
مذنداق دةيدذ« :باشلعقنعث رذخسعتعسعز (يول ظىستعضة) بعر نةرسة
سالماقحع بولغان ظادةمنع ظومذمنعث توسذشع الزعم .ظةضةر ظذ ظادةم ظذ
نةرسعنع سئلعص بولغان بولسا ،ظذ نةرسة ظومذمغا مةيلع زةرةر بةرسذن،
مةيلع زةرةر بةرمعسذن ،سالغذحعنع ظذنع ظئلعؤئتعشقا بذيرذشع الزعم.
حىنكع ،ظومذمغا ظاالقعدار ظعشالرنع تةرتعصكة سئلعشنعث باشلعققا تةؤة
بولعشعنعث الزعملعقع (ظذ ظعشالر هةققعدة ظومذمنعث ظارعسعدا حعقعدعغان)
صعتنة ـ صاسادنعث ظالدعنع ظئلعش ظىحىندذر .شذثا بعرةر نةرسعنع
باشلعقنعث رذخسعتعسعز صةيدا قعلغان ظادةم باشلعققا قارشع هةرعكةت
قعلغان هئسابلعنعدذ .شذنعث ظىحىن هةر بعر كعشعنعث ظذ ظادةمضة قارشع
(((
تذرذشع الزعم.
((( «رةددذلمذهتار» 5 ،ـ توم 380 ،ـ بةت.
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يول قاظعدعلعرعضة رعظاية قعلعشنعث الزعم ظعكةنلعكعنعث بايانع
يذقعرعدا بايان قعلعص ظأتىلضةنلةرضة ظاساسةن كعشعلةرنعث ،هأكىمدارالر
تةرعصعدعن يولغا قويذلغان يول قاظعدعلعرعضة رعظاية قعلعشنعث الزعم
ظعكةنلعكعنع كأرىؤاالاليمعز .اهلل تاظاال مذسذلمان هأكذمدارالرغا بويسذنذشقا
بذيرذص مذنداق دئدع» :ظع مأمعنلةر! اهلل غا ،صةيغةمبةرضة ؤة ظأزةثالردعن
بولغان ظعش ظىستعدعكعلةرضة ظعتاظةت قعلعثالر ،ظةضةر سعلةر بعر شةيظعدة
ظعختعالص قعلعشعص قالساثالر ،بذ توغرعدا اهلل غا ؤة صةيغةمبةرضة مذراجعظةت
قعلعثالر ،ظةضةر سعلةر اهلل غا ؤة ظاخعرةت كىنعضة (هةقعقعي) ظعشعنعدعغان
بولساثالر ،بذ (يةنع اهلل نعث كعتابعغا ؤة صةيغةمبعرعنعث سىننعتعضة مذراجعظةت
قعلعش) سعلةر ظىحىن صايدعلعقتذر ،نةتعجة ظئتعبارع بعلةن ضىزةلدذر(((«
كىنىمعزدة يول قاظعدعلعرعنعث ؤة تىزىملعرعنعث ظعشع ،ظعش
ظىستعدعكعلةرضة قاراشلعق ظةث مذهعم ؤة ظئغعر ظعشالرغا ظايلعنعص قالدع.
بذنداق بولذشنعث سةؤةبع بولسا ،قاتناش قذراللعرعنعث كأصلعكع ،تىرلعرعنعث
كأصلعكع ،هادعسعلةرنعث ؤة ظألىملةرنعث كأص يىز بئرعشلعرعدذر .خذسذسةن
ظادةم زعح ظولتذراقالشقان حوث شةهةرلةردة يىز بةرضةن هادعسعلةردة كأص
ظادةملةر ظألىص كئتعدذ ياكع ظئغعر دةرعجعدة يارعلعنعدذ .بعز اهلل تاظاالدعن
تعنح ـ ظامانلعقنع ؤة ساق ـ ساالمةتلعكنع تعلةيمعز.
ظومذمعي يول هةققعدة بايان قعلعص ظأتىلضةن يذقعرعدعكع هأكىملةرنعث
هةممعسع خذسذسعي يولالرنعمذ ظأز ظعحعضة ظالعدذ .بذنعث بعلةن بعرضة يةنة
خذسذسعي يولغا قاراشلعق كعشعلةرضة مةيلع زةرةر بةرسذن ،مةيلع زةرةر
بةرمعسذن ،ظذ يول ظىستعضة ظذنعثغا قاراشلعق كعشعلةردعن هئحبعر ظادةمنعث
ظذ يولغا قاراشلعق باشقا كعشعلةرنعث رذخسعتعسعز بعر نةرسة صةيدا قعلعش
هةققع يوق .حىنكع ،خذسذسعي يول ظذنعثغا قاراشلعق كعشعلةرنعث خذددع
خذسذسعي مال ـ مىلكعضة ظوخشاش .لئكعن ،ظذالرنعث يول ظىستعدة يولدعن
كعشعلةر ظأتكعدةك بوش يةر تاشالص قويذص ظادةتتة هةممة ظادةم قعلعدعغان
بةزع ظعشالرنع قعلعشعغا بولعدذ .مةسعلةن :يولغا قاراشلعق ظادةملةرنعث
هةر بعرع ظأيعنعث ظالدعغا ظعشةك باغاليدعغان ياغاح ظورناتسا ؤة ظعشكعنعث
((( سىرة نعسا  59ـ ظايةت.
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ظالدعدا تاهارةت ظالعدعغان يةر قعلسا بولعدذ .ظةضةر بعرةرسع (ظعشةك
باغاليدعغان ياغاحقا ظىسىص بئرعص ياكع تاهارةت ظالعدعغان يةرضة حىشىص
كئتعص) ظألىص كةتسة ،ظأي ظعضعسع ظذنعث ظىحىن بعر نةرسة تألةص بةرمةيدذ.
ظةضةر ظأي ظعضعسع (ظأيعنعث ظالدعدعكع خذسذسعي يولغا) ظأي سالغان
ياكع قذدذق كولعغان ،ظاندعن بعرةرسع ظذنعثغا ظىسىص كئتعص ياكع قذدذققا
حىشىص كئتعص ظألىص كةتكةن بولسا ،بذ هالدا ظأينعث ظعضعسع ظذنعث ظىحىن
بعر نةرسة تألةص بئرعدذ( .حىنكع ،ظادةتتة ظأينعث ظالدعدعكع يولغا قذدذق
كوالنمايدذ).
ظةضةر بعر ظادةم ظأيعنعث ظالدعدعكع يولدا توصعغا ياكع سئغعزغا ظوخشاش
بعر نةرسة حىشىرمةكحع بولسا ،يولدعن كعشعلةر ظأتكعدةك بوش يةر تاشالص
قويذش ؤة حىشىرضةن نةرسعنع تعز ظئلعؤئتعش شةرتع بعلةن حىشىرسة
بولعدذ.
ظةضةر خذسذسعي يولغا قاراشلعق كعشعلةردعن بعر ظادةم ظذنعثغا ياغاح
حىشىرضةن ياكع ظذنعثدا نةرسة ـ كئرةكلعرعنع قويغان ،ياكع ظذنعثغا تاش
حىشىرضةن ؤة بعر كعشع (يولدعكع ظذ نةرسعضة صذتلذشذص كئتعص) ظألىص
كةتكةن بولسا ،ظذ ظادةمنعث ظذ كعشع ظىحىن بعر نةرسة تألةص بئرعشع الزعم
ظةمةس .ظةضةر ظذ ظادةم بذ ظعشالرنع باشلعقنعث رذخسعتعسعز ظومذمعي يولدا
قعلغان ؤة بعر كعشع (يولدعكع ظذ نةرسعضة صذتلذشذص كئتعص) ظألىص كةتكةن
بولسا ،ظذ ظادةم ظذ كعشع ظىحىن دعيةت تألةص بئرعدذ .ظةضةر ظذ ظادةم بذ
ظعشالرنع باشلعقنعث رذخسعتع بعلةن قعلغان بولسا ،ظذ ظادةمنعث ظذ كعشع
ظىحىن بعر نةرسة تألةص بئرعشع الزعم ظةمةس .حىنكع ،ظذ ظادةم ظذ كعشعضة
زعيانكةشلعك قعلغان هئسابالنمايدذ .حىنكع ،باشلعقنعث خالعغان ظادةمضة
يولنع ظعشلعتعشكة رذخسةت بئرعش هوقذقع بار.
ظةضةر بعر ظادةم يولغا قذدذق كولعغان ،ظاندعن ظذنعثغا بعر كعشع حىشىص
كةتكةن ؤة ظذ كعشع ظذنعثدا ظاحلعقتعن ياكع ظذسسذزلذقتعن ،ياكع غةمدعن
ظألىص كةتكةن بولسا ،قذدذقنع كولعغان ظادةمنعث ظذ كعشع ظىحىن بعر نةرسة
تألةص بئرعشع الزعم ظةمةس .حىنكع ،ظذ كعشع قذدذققا حىشىص كةتكةنلعك
سةؤةبع بعلةن ظةمةس باشقا بعر سةؤةب بعلةن ظألىص كةتتع .ظةضةر ظذ كعشع
قذدذققا حىشىص كةتكةنلعك سةؤةبع بعلةن ظألىص كةتكةن بولسا ،بذ هالدا ظذ
ظادةمنعث ظذ كعشع ظىحىن بعر نةرسة تألةص بئرعشع الزعم ظعدع .ظةمما ظعمام
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مذهةممةد (اهلل تاظاال ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!)« :ظذ ظادةمنعث ظذ كعشع
ظىحىن بعر نةرسة تألةص بئرعشع الزعم» دةيدذ.
ظةضةر يولنعث ظىستعدعن ظأتكىزىلضةن سذ نورع حىشىص كةتكةن ؤة
شذنعث بعلةن ظذنعث قورذنعث ظعحع تةرعصعدعكع قعسمع بعر ظادةمنعث ظىستعضة
حىشىص كئتعص ظذنع ظألتىرىص قويغان بولسا ،بذ هالدا نورنعث ظعضعسعنعث
ظذ ظادةم ظىحىن بعر نةرسة تألةص بئرعشع الزعم ظةمةس .حىنكع ،نونعث ظذ
ظادةمضة حىشىص كةتكةن تةرعصع ظأزىضة تةؤة يةردعدذر .شذثا نورنعث ظعضعسع
ظذ ظادةمضة زعيانكةشلعك قعلغان هئسابالنمايدذ .ظةضةر ظذ ظادةمنعث ظىستعضة
نورنعث قورذنعث تئشعدعكع قعسمع حىشىص كةتكةن ؤة شذنعث بعلةن ظذ ظادةم
ظألىص كةتكةن بولسا ،بذ هالدا نورنعث ظعضعسع ظذ ظادةم ظىحىن بعر نةرسة
تألةص بئرعشع الزعم .حىنكع ،بذ هالدا نورنعث ظعضعسع يولنعث ظىستعدعن
سذ نورعنع ظأتكىزىص يولنعث بوشلعقعنع ظعشلعتعش ظارقعلعق ظذ ظادةمضة
زعيانكةشلعك قعلغان هئسابلعنعدذ .ظةضةر حىشىص كةتكةن نورنعث هةر ظعككع
تةرعصع ظذ ظادةمضة تعضعص كةتكةن ؤة نورنعث ظعضعسع ظذ ظادةمضة نورنعث هةر
ظعككع تةرعصعنعث تعضعص كةتكةنلعكعنع بعلضةن بولسا ،نورنعث ظعضعسعنعث
ظذ ظادةمضة (ظذ ظادةم ظىحىن تألةص بئرعش الزعم بولغان نةرسعنعث) يئرعمعنع
تألةص بئرعدذ ؤة يئرعمعنع تألةص بةرمةيدذ .ظةضةر نورنعث ظعضعسع ظذ ظادةمضة
نورنعث قايسع تةرعصعنعث تعضعص كةتكةنلعكعنع ظئنعق بعلمعسة ،بذ هالدعمذ
نورنعث ظعضعسع ظعستعهسانغا ظاساسةن ظذ ظادةمضة (ظذ ظادةم ظىحىن تألةص
بئرعش الزعم بولغان نةرسعنعث) يئرعمعنع تألةص بئرعدذ .حىنكع ،نورنعث
ظعضعسع بعر تةرةصتعن ظذ ظادةمضة ظذ نةرسعنعث هةممعسعنع تألةص بئرعدعغان
هالةتتة ،يةنة بعر تةرةصتعن ظذ ظادةمضة هئحقانداق نةرسة تألةص بةرمةيدعغان
هالةتتة ،شذثا نورنعث ظعضعسع ظعستعهسانغا ظاساسةن ظذ ظادةمضة (ظذ ظادةم
ظىحىن تألةص بئرعش الزعم بولغان نةرسعنعث) يئرعمعنع تألةص بئرعدذ.
ظةضةر بعر ظادةم بعر كعشع بعر يةرضة قويذص قويغان تاشنع ظورنعدعن باشقا
يةرضة يأتكةص قويغان ؤة ظذ يةردة ظذ تاشقا بعر ظادةم صذتلذشذص كئتعص ظألىص
كةتكةن بولسا ،ظذ ظادةمضة تألةص بئرعدعغان نةرسعنع (بذرذن تاشنع قويغان
كعشع ظةمةس) تاشنع بذرذنقع ظورنعدعن باشقا يةرضة يأتكةص قويغان ظادةم تألةص
بئرعدذ .حىنكع ،ظذ ظادةمنعث تاشنع ظورنعدعن باشقا يةرضة يأتكةص قويذشع بعلةن
بذرذن تاشنع ظذ يةرضة قويغان كعشع مةسظذلعيةتلعكتعن حعقعص كئتعدذ.
755

يول قائىدىلىرىگە رىئايە قىلىشنىڭ الزىم ئىكەنلىكىنىڭ بايانى

بعر ظادةم يولدا بئشعدا ياكع ظذححعسعدا بعر نةرسة كأتىرىص ماثغان
ؤة ظذ نةرسة بعر كعشعنعث ظىستعضة حىشىص كةتكةن ؤة شذنعث بعلةن ظذ
كعشع ظألىص كةتكةن ،ياكع ظذ نةرسة يولدا حىشىص قئلعص ظذنعثغا بعر كعشع
صذتلذشذص كئتعص ظألىص قالغان بولسا ،يولدا بئشعدا ياكع ظذححعسعدا بعر
نةرسة كأتىرىص ماثغان ظادةم ظذ كعشع ظىحىن بعر نةرسة تألةص بئرعدذ.
حىنكع بعر نةرسعنع يولدا ،باشقعالرغا زةرةر بةرمعضةن هالةتتة بئشعدا ،ياكع
ظذححعدا كأتىرىص مئثعشقا بولعدذ .بذ خذددع نعشانغا ،ياكع ظوؤ هايؤعنعغا
قارعتعص ظوق ظاتقانغا ظوخشاش .يةنع باشقعالرغا زةرةر بةرمعضةن هالةتتة
نعشانغا ياكع ظوؤ هايؤعنعغا قارعتعص ظوق ظئتعشقا بولعدذ.
بذ مةسعلعدعن بعز ماشعنعدعن حىشىص قالغان نةرسعنعث هأكمعنعث
قانداق بولعدعغانلعقعنع بعلعؤاالاليمعز .بعر كعشعنعث ظىستعدعكع كعيعؤاتقان
كعيعم ـ كعحعكع بعر ظادةمنعث ظىستعضة حىشىص كةتكةن ؤة شذنعث بعلةن
ظذ ظادةم ظألىص قالغان ياكع ظذ كعيعم يولدا حىشىص قالغان ؤة ظذنعثغا بعر
ظادةم صذتلذشذص كئتعص ظألىص قالغان بولسا ،كعيعم ـ كعحةكنعث ظعضعسعنعث
ظألىص قالغان ظادةمضة بعر نةرسة تألةص بئرعشع الزعم ظةمةس .بئشعدا ياكع
ظذححعدا كأتىرىص ماثغان نةرسة بعلةن كعيعم ـ كعحةكنعث ظارعسعدعكع صةرق
بولسا ،بئشعدا ياكع ظذححعدا نةرسة كأتىرىص ماثغان ظادةم ظذ نةرسة بعلةن
باشقعالرغا زةرةر بةرمةي ظذنع ياخشع ساقالص ظئلعص مئثعشنع نعيةت قعلعص
ماثعدذ .شذثا ظذ ظادةمضة ظذ نةرسعنع بئشعدا ياكع ظذححعدا كأتىرىص مئثعش
ظىحىن باشقعالرغا زةرةر بةرمةي ظذ نةرسعنع ساق ـ ساالمةت ظئلعص مئثعش،
دئضةن شةرتع قويذش خاتا ظةمةس .ظةمما ظىستعدة كعيعم ـ كعحةك بار ظادةم،
مةن بذ كعيعم بعلةن بعرةر كعشعضة ظةزعيةت بئرعص قويماي ،مةن بذنع ياخشع
ساقالص ماثاي ،دةص نعيةت قعلمايدذ .شذثا ظذنعثغا كعيعم ـ كعحةك بعلةن
باشقعالرغا زةرةر بةرمةي ظذنع ياخشع ساقالص ظئلعص مئثعش ،دئضةن شةرتع
قويذش خاتا .ظعمام مذهةممةد (اهلل تاظاال ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!)« :ظةضةر
بعر ظادةم ظادةتتة كةيمةيدعغان بعر نةرسة كةيضةن ،ظذ نةرسة يولدا حىشىص
قالغان ؤة ظذنعثغا صذتلذشذص كئتعص ظادةم ظألىص قالغان بولسا ،بذنعث هأكمع
خذددع بئشعدا ياكع ظذححعدا نةرسة كأتىرىص ماثغان ظادةمنعث هأكمعضة
ظوخشاش .حىنكع ،ظذ ظادةمنعث ظادةتتة كةيمةيدعغان بعر نةرسعنع كعيعشكة
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هئحبعر هاجةت يوق» دةيدذ.

(((

بذ يةردة شذنع بايان قعلعص ظأتىشكة توغرا كئلعدذكع ،بعر كعشع ناماز
ظوقذشقا ياكع قذرظان ظوقذشقا ياكع فعقهع ياكع هةدعس ظعلمع ظوقذشقا،
ياكع ظئتعكاص قعلعشقا ظوخشاش مةسحعتتة قعلعنعدعغان بعرةر ظعش ظىحىن
مةسحعتتة ظولتذرغان ،ظذنعثغا بعر ظادةم كئلعص صذتلذشذص كةتكةن ؤة
شذنعث بعلةن ظذ ظادةم ظألىص كةتكةن بولسا ،بذ هالدا مةسحعتتة ظولتذرغان
ظذ كعشعنعث ظذ ظادةم ظىحىن بعر نةرسة تألةص بئرعشع الزعم ظةمةس .ظةمما
ظذ كعشع مةسحعتتة صاراثلعشعش ياكع ظوخالش ظىحىن ظولتذرغان ،ظاندعن
ظذنعثغا بعر ظادةم كئلعص صذتلذشذص كةتكةن ؤة شذنعث بعلةن ظذ ظادةم ظألىص
كةتكةن بولسا ،بذ هالدا مةسحعتتة ظولتذرغان ظذ كعشعنعث ظذ ظادةم ظىحىن
تألةص بئرعدعغان نةرسعنع تألةص بئرعشع الزعم.
ظةضةر بعر كعشع بعر ظادةمنع ظأي سئلعش ياكع دذكان ،ياكع قورذسعنعث
يئنعغا ظورا كوالش ظىحىن ظعجارعضة ظالغان ؤة ظذ ظادةم ظذ يةردة بعر نةرسعنع
بذزذؤاتقان بولسا ،بذ هالدا ظذ ظادةم ظذ نةرسعنع بذزذؤاتقان ؤاقعت ،تئخع
ظعشنع تأضعتعص بولمعغان ؤاقعت بولسا ،ظذ نةرسعنع ظذ ظادةم تألةيدذ .ظةضةر
ظذ ظادةم ظذ نةرسعنع بذزذؤاتقان ؤاقعت ،ظعشنع تأضعتعص بولغاندعن كئيعن
بولغان بولسا ،ظذ نةرسعنع (ظذ ظادةم ظةمةس ظذنع ظعجارعضة ظالغان) كعشع
تألةيدذ.
ظةضةر ظذ كعشع ظذ ظادةمنع (ظأزعنعث دذكعنعنعث ياكع قورذسعنعث يئنعغا
ظةمةس) باشقعالرنعث يعرعضة ظورا كوالش ظىحىن ظعجارعضة ظالغان ؤة ظذ ظادةم ظذ
يةردة بعر نةرسعنع بذزذؤاتقان بولسا ،بذ هالدا ظةضةر ظذ ظادةم ظورا كواليدعغان
يةرنعث باشقعالرغا تةؤة يةر ظعكةنلعكعنع بعلمعضةن بولسا ،ظذ نةرسعنع ظذنع
ظعجارعضة ظالغان كعشع تألةيدذ .حىنكع ،ظذ ظادةم ظورا كولعؤاتقان يةرنعث
باشقعالرغا تةؤة يةر ظعكةنلعكعنع بعلمعضةنلعكع ظىحىن ظذنعث ظذ يةردة قعلغان
هةممة ظعشعنعث مةسظذلعيعتع ظذنع ظذ يةردة ظورا كوالشقا بذيرذغان كعشعنعث
ظىستعضة يىكلعنعدذ .حىنكع ،ظذ كعشع ظذ ظادةمنع ظالدعغان .ظةضةر ظذ ظادةم
ظورا كولعؤاتقان يةرنعث باشقعالرغا تةؤة يةر ظعكةنلعكعنع بعلضةن بولسا ،بذ
هالدا بذزذلذص كةتكةن نةرسعنع ظذ ظادةم تألةص بئرعدذ .حىنكع ،ظذ ظادةم
((( «رةددذلمذهتار» 3 ،ـ توم 53 ،ـ بةت.
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ظالدانغان هئسابالنمايدذ .شذثا ظذ يةردة يىز بةرضةن ظعشالرنعث مةسظذلعيعتع
ظذ ظادةمنعث ظأزعضة يىكلعنعدذ.
ظةضةر بعر كعشع بعر ظادةمنع ظأينعث لةمصعسعنع سئلعشقا ظعجارعضة
ظالغان ،ظذ لةمصة بعر ظعنساننعث ظىستعضة حىشىص كةتكةن ؤة شذنعث بعلةن ظذ
ظعنسان ظألىص قالغان بولسا ،لةمصة ظذ ظعنساننعث ظىستعضة مةيلع ظعجارعضة
ظئلعنغان ظادةم ظعشعنع تأضعتعص بولذشتعن ظعلضعرع حىشىص كةتسذن ،مةيلع
كئيعن حىشىص كةتسذن ظذ ظعنسانغا تألةص بئرعدعغان نةرسعنع ظعجارعضة
ظئلعنغذحع ظادةم تألةص بئرعدذ .ظورا كوالش بعلةن بذ مةسعلعنعث ظارعسعدعكع
صةرق بولسا ،ظورا كوالش مةسعلعسعدة ،ظورا كولعغان ظادةمنع ظعجارعضة
ظالغان كعشع ظذ يةردة بذزذلذص كةتكةن نةرسعنعث بذزذلذص كئتعشعضة سةؤةب
بولغان هئسابلعنعدذ .شذثا ظذ كعشع نعيعتعدة باشقعالرغا زعيانكةشلعك قعلعش
بولسا ،ظذ كعشع ظذ يةردة بذزذلغان نةرسعنع تألةص بئرعدذ .ظةمما لةمصة
سئلعش ظعشعغا كةلسةك ،لةمصة سئلعش ظىحىن ظعجارعضة ظئلعنغان ظادةم بذ
يةردة كأرىلضةن ؤةقةضة بعر ؤاسعتة قول تعققان هئسابلعنعدذ .شذثا بعر ظعشقا
بعر ؤاسعتة قول تعققان ظادةم نعيتعدة مةيلع باشقعالرغا زعيانكةشلعك قعلعش
بولسذن ،مةيلع زعيانكةشلعك قعلعش بولمعسذن ،ظذ ظادةم كأرىلضةن ؤةقةنعث
مةسظذلعيعتعنع ظأز ظىستعضة ظالعدذ.
ظةضةر بعر كعشع يول ظىستعضة ياغاح قويذص قويغان ،بعر ظادةم ياغاحنعث
ظىستعدعن ظأتىشنع نعيةت قعلعص ظأتكةن ؤة شذنعث بعلةن ظألىص قالغان
بولسا ،بذ هالدا ظذ ياغاحنع قويذص قويغان كعشعضة ظذنعث ظىحىن بعر نةرسة
تألةص بئرعش الزعم ظةمةس .حىنكع ،ظذ كعشع ظذ ظادةمنعث ظألىص كئتعشعضة
سةؤةبحع بولغان .ظةمما ظذ ظادةم ظأزعنعث ظألىص كئتعشعضة ظأزع ؤاسعتة
بولغان هئسابلعنعدذ .شذثا ظذ ظادةمنعث ظألىص كئتعشعنعث مةسظذلعيعتع
سةؤةب بولغان كعشعضة ظةمةس ؤاسعتة بولغان ظأزعضة يىكلعنعدذ.
ظةضةر بعر ظادةم باشلعقنعث بذيرذقع بعلةن يولغا (ظئرعققا ظوخشاش) سذ
ظأتعدعغان بعر ظئغعز كولعغان ياكع ظذنع ظأزعضة تةؤة يةرضة كولعغان ياكع
يولغا ياغاح قويذص قويغان ياكع كأرىك سالغان ياكع بعر يةرضة دةرةخ تعككةن
ياكع قار حىشىرضةن ،ياكع بعر نةرسة سئتعش ظىحىن يولدا ظولتذرغان ؤة ظذنعث
قعلغان بذ ظعشلعرع تىصةيلعدعن بعر قازا يىز بةرضةن بولسا ،ظةضةر ظذ ظادةم
بذالرنع باشلعقنعث ياكع شذ يةردعكع ظةمةلدارالرنعث بذيرذقع بعلةن قعلغان
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بولسا ،ظذ ظادةم ظذ يةردة يىز بةرضةن قازاغا مةسظذل ظةمةس .ظةضةر ظذ ظادةم
بذالرنع باشلعقنعث بذيرذقعسعز قعلغان بولسا ،ظذ ظادةم ظذ يةردة كأرىلضةن
قازاغا ظأزع مةسظذل بولعدذ.
ظةضةر بعر كعشع شةهةردعن ؤة يولدعن يعراق يةرلةرضة ظورا كولعغان ؤة ظذ
ظورذغا ظادةم حىشىص كئتعص ظألىص قالغان بولسا ،ظذ كعشع ظذ ظادةم ظىحىن بعر
نةرسة تألةص بةرمةيدذ .حىنكع ،ظذ كعشع ظذ ظادةمضة زعيانكةشلعك قعلغان
هئسابالنمايدذ .حىنكع ،ظذ كعشعنعث ظذ يةرضة كئلعص ظذلذغعنع باغالص قويغانغا
ؤة ظذ يةرضة حئدعر تعككةنضة ظوخشاش ظعشالر بعلةن ظذ يةردعن صايدعلعنعش
هةققع بار .ظذ كعشعنعث شذنداق قعلعشع ظىحىن ظذنعث باشقعالرغا زةرةر
بةرمةسلعكع شةرت ظةمةس .حىنكع ،ظةضةر ظذ كعشع بذ يةرضة كئلعص شذنداق
ظعشالرنع قعلسا ،ظذ باشقعالرنعث يولدعن ظأتىشعضة توسالغذ بولمايدذ .شذثا
(ظةضةر ظذ يةردة بعرةر ؤةقة يىز بئرعص بعرةر ظادةم زعيانكةشلعككة ظذحرعسا)،
ظذ كعشع ظذ ظادةمضة زعيانكةشلعك قعلغان هئسابالنمايدذ .شذنعثدةك يةنة
ماشعنعسعنع يولنعث ظعككع تةرعصعدعكع ماشعنا توختذتذص قويعدعغان يةردة
توختذتذص قويغان ؤة ظذنعث سةؤةبع بعلةن بعرةر قازا يىز بةرضةن بولسا،
ماشعنعنعث ظعضعسع ظذ يةردة يىز بةرضةن قازاغا مةسظذل ظةمةس.
ظةضةر بعر كعشع قذدذق كوالش ظىحىن تأت ظادةمنع ظعجارعضة ظالغان ،ظذالر
قذدذقنع كوالشنع باشلعغان ؤة شذنعث بعلةن قذدذق ظذالرنعث ظىستعضة حىشىص
كةتكةن ؤة ظذالرنعث ظعحعدعن صةقةت بعرسع ظألىص كةتكةن بولسا ،قالغان ظىح
ظادةمنعث هةر بعرعنعث ظألىص كةتكةن ظادةم ظىحىن ظذنعث دعيعتعنعث تأتتعن
بعرعنع تألةص بئرعشع الزعم( .ظةضةر ظىح ظادةمنعث هةر بعرع ظذنعث دعيعتعنعث
تأتتعن بعرعنع تألةص بةرسة ،ظذنعث دعيعتعنعث تأتتعن ظىح قعسمع توصالنغان
ؤة صةقةت تأتتعن بعر قعسمعال قالغان بولعدذ) ،قالغان تأتتعن بعر قعسمعنع
ظذالرنعث تألةص بئرعشع الزعم ظةمةس .حىنكع ،قذدذقنعث حىشىص كئتعشعدة ظذ
تأت ظادةمنعث هةممعسعنعث قولع بار .ظذالرنعث هةممعسع قذدذقنع كولعؤاتقان
ظادةملةردذر .ظألىص كةتكةن ظادةممذ ظذالرنعث ظعحعدة بار( .شذثا دعيةتنعث
قالغان تأتتعن بعر قعسمع ظألىص قالغان ظادةمنعث ظىستعضة يىكلعنعدذ).
ظةضةر ظذالرنعث هةممعسع (قذدذقنعث ظعحعضة كعرعص ظألىص قالغان ظادةمنعث
بعلةن بعللة قذدذقنع كولعماي) سعرتتا تذرذص ياردةملعشعص بةرضةن بولسعمذ،
ظةهؤال بذرذنقعغا ظوخشاش بولعدذ .ظةمما قذدذقنع كولعغان ظادةم بعرال ظادةم
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بولغان ؤة قذدذق ظذنعث ظىستعضة حىشىص كةتكةن بولسا ،بذ هالدا هئحكعمنعث
(((
ظذ ظادةمضة بعر نةرسة تألةص بئرعشع الزعم ظةمةس.
يولغا يانتذ بولذص قالغان تامنعث هأكمع
بذنعثدعن ظومذمعي يولغا يانتذ بولذص قالغان ؤة يعقعلعص كةتكعلع ظاز
قالغان تام كأزدة تذتذلعدذ .ظةضةر بعرةر تام يعقعلعص كةتكعلع ظاز قالغان،
مةيلع مذسذلمان بولسذن ،مةيلع (ظعسالم دألعتع بعلةن كئلعشعم تىزىص ظعسالم
دألعتعدة) ياشايدعغان كاصعر بولسذن ،مةيلع تةسةررذص قعلعشقا رذخسةت
بئرعلضةن كعحعك باال بولسذن ،تامنعث ظعضعسعضة« :تئمعث خةتةرلعك ظعكةن
ياكع يعقعلعص كئتةي دةص قاصتذ ،تئمعث يعقعلعص كئتعص بعرةر ؤةقة يىز
بئرعص قالمعسذن ،شذثا سةن تئمعثنع يعقعؤةتكعن» دئضةن ؤة ظارعلعقتا ظذ
تامنع يعقعتعص بولغعدةك مذددةت ظأتكةن ،ظذ ظادةم ظذ مذددةت ظعحعدة تئمعنع
يعقمعغان شذنعث بعلةن تام بعرةر ظادةمنعث ياكع بعرةر هايؤاننعث ظىستعضة
يعقعلعص ظذنع ظألتىرىص قويغان ياكع باشقعالرنعث نةرسة ـ كئرةكلعرعنعث
ظىستعضة يعقعلعص ظذنع بذزذؤةتكةن بولسا ،تامنعث ظعضعسع تامنعث يعقعلعص
كئتعشعدعن حعققان زعياننع تألةص بئرعدذ .ظةضةر ظارعلعقتا ظذ تامنع يعققذدةك
مذددةت ظأتمعضةن بولسا ،مةسعلةن :تامنعث ظعضعسعدعن تامنع يعقعؤئتعش
تةلةص قعلعنغاندعن كئيعنال تامنعث ظعضعسع تامنع يعقعؤئتعش ظىحىن ظادةم
حاقعرغعلع كةتكةن ؤة بذ ظارعلعقتا تام يعقعلعص حىشىص كئتعص مةزكذر قازا
يىز بةرضةن بولسا ،تامنعث ظعضعسع تامنعث يعقعلعص كئتعشعدعن حعققان
زعياننع تألةص بةرمةيدذ .حىنكع ،تامنع يعقعؤئتعش ظىحىن ظادةم حاقعرعص
كئلعش ظىحىن كةتكةن مذددةت (تامنع يعقعؤئتعش ظىحىن كئتعدعغان مذددةتنعث
ظعحعضة) كعرمةيدذ .ظذ يةر ـ بذ يةرلعرع حاك كةتكةن هةر قانداق بعر بعنانعث
هأكمعمذ بذ تامنعث هأكمعضة ظوخشاش.
ظةضةر ظذ تام ؤةقصة قعلعنغان ظأينعث تئمع ياكع كعحعك بالعغا تةؤة
ظأينعث تئمع بولسا ،ظذ ظأينع ؤةقصة قعلغان ظادةمضة ياكع ظذنعثغا قارايدعغان
ظادةمضة ؤة كعحعك بالعنعث مال ـ مىلكعضة قارايدعغان ظادةمضة ظوخشاش
بعر نةرسعنعث هأكمةن ظعضعسع خذددع ظذ نةرسعنعث هةقعقعي ظعضعسعضة
((( «رةددذلمذهتار» 5 ،ـ توم 383 ،ـ بةت.
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ظوخشاشتذر .مةسعلةن :باالغةتكة يةتمعضةن كعحعك بالعغا تةؤة بعر تام
يعقعلعص كةتكعلع قوصقان ،ظاندعن كعشعلةر ظذ بالعنعث مال ـ مىلكعضة
قارايدعغان ظادةمدعن ظذ تامنع يعقعؤئتعشنع تةلةص قعلغان ؤة (ظارعلعقتا ظذ
تامنع يعقعؤةتكىدةك بعر مذددةت ظأتكةن) ،ظاندعن ظذ تام يعقعلعص حىشكةن
بولسا ،بذ هالدا تامنعث يعقعلعص كئتعشعدعن حعققان زعيان كعحعك بالعنعث
مال ـ مىلكعدعن تألةص بئرعلعدذ .ظةضةر كعشعلةر ظذ بالعنعث مال ـ مىلكعضة
قارايدعغان ظادةمدعن ظذ تامنع يعقعؤئتعشنع تةلةص قعلغاندعن كئيعن ظذ باال
باالغةتكة يةتكةن ،ياكع ظذ ظادةم ظألىص كةتكةن ،ظاندعن ظذ تام يعقعلعص
حىشكةن بولسا ،بذ هالدا تامنعث يعقعلعص كئتعشعدعن حعققان زعيان كعحعك
بالعنعث مال ـ مىلكعدعن تألةص بئرعلمةيدذ.
شذنعثدةك يةنة ظةضةر يعقعلعص كئتةي دةص قالغان تام ظعككع ظادةمنعث
ظارعسعدا شئرعك بولغان ،كعشعلةر شئرعكلةرنعث بعرعدعن ظذ تامنع
يعقعؤئتعشنع تةلةص قعلغان ؤة (ظارعلعقتا ظذ تامنع يئقعؤةتكىدةك بعر مذددةت
ظأتكةن) ،ظاندعن ظذ تام يعقعلعص حىشكةن بولسا ،ظعستعهسانغا ظاساسةن
ظذ شئرعك تامنعث يعقعلعص كئتعشعدعن حعققان زعياننعث ظأزعضة تئضعشلعك
بولغان قعسمعنع تألةص بئرعدذ .حىنكع ،ظذ شئرعك مةسعلعنع قازعغا يةتكىزىش
ظارقعلعق ظأزعنعث قالغان شئرعكلعرعدعنمذ تامنع يعقعؤئتعشنع تةلةص قعلعص
تامنع يعقتذرؤئتعشع مذمكعن ظعدع .لئكعن ظذ ،ظذنداق قعلمعدع .شذثا ظذ،
بذ هةقتة سةل قارعغان هئسابلعنعدذ .شذنعث ظىحىن ظذ شئرعك ظعستعهسانغا
ظاساسةن تامنعث يعقعلعص كئتعشعدعن حعققان زعياننعث ظأزعضة تئضعشلعك
بولغان قعسمعنع تألةص بئرعدذ .ظذ شئرعك قعياسقا ظاساسةن بعر نةرسة
تألةص بةرمةيدذ .حىنكع ظذ ،باشقا شئرعكلةر يوق ظأزع يالغذز ظذ تامنع
يعقعؤةتةلمةيدذ.
بعر كعشع ظألىص كةتكةن ظادةمضة تةؤة قورذنعث تئمعنعث يعقعلعص
كئتعشكة ظاز قالغانلعقعنع ،ظذ ظادةمنعث معراسخورلعرعنعث بعرعضة خةؤةر
بةرضةنلعكع هةققعدة ضذؤاهلعق بةرسة ،ظذنعث ضذؤاهلعقع توغرا ،دةص قوبذل
قعلعنمايدذ .حىنكع ،قورذ ظألىص كةتكةن ظادةمضة تةؤةدذر .شذثا ظألىص كةتكةن
ظادةمنعث ظةضةر قةرزع بولسا ،قورذ سئتعلعص ظذنعث قةرزع ظادا قعلعنعدذ.
معراسخورلعرع ظذنعث ظورذنباسارعدذر .ظةمما ظألىص كةتكةن ظادةمنعث صةقةت
بعرال معراسخورع بولسا ،بذ هالدا ظذ كعشعنعث قورذنعث تئمعنعث يعقعلعص
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كئتةي ،دةص قالغانلعقعنع ،ظذ ظادةمنعث معراسخورعغا خةؤةر بةرضةنلعكع
هةققعدة بةرضةن ضذؤاهلعقع توغرا ،دةص قوبذل قعلعنعدذ .حىنكع ،معراسخور
بعرال ظادةم بولغانلعقع ظىحىن ظذ معراسخور قورذنع ظأزع ظئلعص قئلعص قةرز
ظعضعسعنعث قةرزعنع ظأزعنعث مال ـ مىلكعدعن بئرعؤةتسعمذ بولعدذ.
يعقعلعص كئتعص باشقعالرغا زعيان سالغان تامنعث ظعضعسعنع ،تامنعث
يعقعلعص كئتعشعدعن حعققان زعياننع تألةتكىزىش بولسا ،ظومذمغا كئلعدعغان
زعياننعث ظالدعنع ظئلعشنعث الزعم ظعكةنلعكعنعث سةؤةبعدعندذر .ظةضةر تامنعث
يعقعلعص كئتعشعدعن حعققان زعياننع تامنعث ظعضعسعضة تألةتتىرمعسةك،
تامنعث ظعضعسع يعقعلعص كئتةي ،دةص قوصقان تئمعنعمذ يعققعلع ،ياكع ظذنع
ظذثشاشقعمذ ظذنعمايدذ( .يعقعلعص كئتةي دئضةن تامنع يعقعؤئتعش ضةرحة ظذنعث
ظعضعسع ظىحىن زعياندةك تذرسعمذ ،لئكعن بذنعث سةؤةبع بعلةن ظومذمغا
زعيان كئلعشنعث ظالدع ظئلعنعدذ) .ظومذمغا كئلعدعغان زعياننعث ظالدعنع
ظئلعش ظىحىن نذرغذنلعغان خذسذسعي زعياننع كأتىرىشكة توغرا كئلعدذ.
تامنعث يعقعلعص كئتعشعدعن حعققان زعياننع تامنعث ظعضعسعنعث تألةص
بئرعشع ظىحىن بعر ظادةمنعث ظذنعث توغرعسعدا تأؤةندعكع ظىح خعل ظعش
هةققعدة ضذؤاهلعق بئرعشع الزعم:
 1ـ بعر ظادةم ظأزعنعث يعقعلعص كعتةي ،دئضةن تامنع ياكع ظأينع يئقعشقا
كىحع يعتعدعغان كعشعضة ظذ تامنع ياكع ظأينع يئقعؤئتعشنع تةلةص قعلغانلعقع
هةققعدة ضذؤاهلعق بئرعدذ.
 2ـ تامنعث بعر ظادةمنعث ظىستعضة حىشكةن ؤة ظذ ظادةمنعث ظألىص
كئتعش سةؤةبع ظذنعث ظىستعضة هةقعقةتةن تامنعث حىشىص كةتكةنلعكع بعلةن
بولغانلعقع هةققعدة ضذؤاهلعق بئرعدذ.
 3ـ تامنعث هةقعقةتةن ظذ ظادةمضة تةؤة ظعكةنلعكع ،تامنعث حىشىص
كئتةي دةص قالغانلعقع هةققعدة ظادةمضة خةؤةر بةرضةن ؤاقتعدعن تارتعص تاكع
تام حىشىص كةتكةنضة قةدةر تامنعث ظذ ظادةمنعث قولعدا تذرغانلعقع توغرعسعدا
ضذؤاهلعق بئرعدذ.
شذنعث ظىحىن بعر كعشع ظأينعث تئمعنعث يئقعلعص كئتةي دئضةنلعكعنع،
ظأينع ظعجارعضة ظئلعص ظولتذرغان ظادةمضة ياكع ظولتذرؤئلعشنع تةلةص قعلعص
ظولتذرغان ظادةمضة ياكع ظأينع ضأرىضة ظئلعؤالغان ظادةمضة ،ياكع ظأي ظامانةت
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قويذص قويذلغان ظادةمضة ظوخشاش ظأينعث تئمعنع يعقعؤعتةلمةيدعغان بعرةر
ظادةمضة ،دةص قويغانلعقع هةققعدة ضذؤاهلعق بةرضةن بولسا ،ظذ كعشعنعث
بذ ضذؤاهلعقع توغرا ضذؤاهلعق دةص ظئتعبارغا ظئلعنمايدذ .حىنكع ،مةزكذر
ظادةملةرنعث ظأينعث تئمعنع يعقعؤئتعشقا كىحع يةتمةيدذ .بذ هالدا ظةضةر ظذ
ظأينعث تئمع يعقعلعص حىشىص بعرةر جانغا ياكع مالغا زعيان سالغان بولسا،
مةيلع ظأيدة ظولتذرؤاتقان ظادةم بولسذن ،مةيلع ظأينعث ظعضعسع بولسذن ظذ
زعياننع تألةص بةرمةيدذ.
ظةضةر بعر كعشع بعر تامنعث يعقعلعص كئتةي دةص قالغانلعقعنع
تامنعث ظعضعسعضة خةؤةر بةرضةن ،شذنعث بعلةن تامنعث ظعضعسع تامنع
باشقا بعر كعشعضة سئتعص بةرضةن ،ياكع سوؤغا قعلعص بئرعؤئتعص تامنع
قولعدعن حعقعرؤةتكةن ،ظاندعن تام يعقعلعص حىشىص زعيان سالغان بولسا،
تامنعث يعقعلعص كئتعشعدعن حعققان زعياننع تامنعث بذرذنقع ظعضعسع تألةص
بةرمةيدذ .حىنكع ،تام ظذنعث قولعدعن حعقعص كةتكةندذر .ظةضةر تام بذرذنقع
ظعضعسعضة قايتذرذص بئرعلضةن ،ظاندعن يعقعلعص حىشىص زعيان سالغان بولسا،
بذ هالدعمذ تامنعث يعقعلعص كئتعشعدعن حعققان زعياننع تامنعث ظعضعسع
تألةص بةرمةيدذ .لئكعن تام ظةضةر ظذ ظادةمنعث قولعغا قايتذرذص بئرعلضةندعن
كئيعن ظذ كعشعدعن تامنع يعقعؤئتعش قايتا تةلةص قعلعنغان ،تامنعث ظعضعسع
تامنع يعقمعغان ،ظاندعن تام يعقعلعص حىشىص زعيان سالغان بولسا ،بذ هالدا
تامنعث يعقعلعص كئتعشعدعن حعققان زعياننع تامنعث ظعضعسع تألةص بئرعدذ.
شذنعثدةك يةنة ظةضةر بعر ظادةم تئمعنعث يعقعلعص كئتةي دةص
قالغانلعقعنعث خةؤعرعنع ظالغاندعن كئيعن صىتىنلةي ساراث بولذص قالغان،
ياكع ظعسالم دعنعدعن يئنعؤئلعص كاصعرالرنعث دألعتعضة قئحعص كةتكةن ،ظاندعن
ساراثلعقعدعن ظوثشالغان ،ياكع مذسذلمان بولذص كاصعر دألعتعدعن قايتعص
حعققان ،ظاندعن تام يعقعلعص حىشىص زعيان سالغان بولسا ،بذ هالدعمذ تامنعث
يعقعلعص كئتعشعدعن حعققان زعياننع تامنعث ظعضعسع تألةص بةرمةيدذ .لئكعن
ظذ ظادةم ظةضةر ساراثلعقتعن ظوثشالغاندعن ،ياكع كاصعر دألعتعدعن قايتعص
حعققاندعن كئيعن ظذ كعشعدعن تامنع يعقعؤئتعش قايتا تةلةص قعلعنغان ،ظذ كعشع
تامنع يعقمعغان ،ظاندعن تام يعقعلعص حىشىص زعيان سالغان بولسا ،تامنعث
يعقعلعص كئتعشعدعن حعققان زعياننع تامنعث ظذ كعشع تألةص بئرعدذ.
ظةضةر تام بعر قورذنعث ظعحع تةرعصعضة ياتنذ بولذص قالغان ،قورذدا ياكع
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ظذنعث ظعضعسع ياكع ظعجارعضة ظئلعص ظولتذرؤاتقان ظادةم ،ياكع ظولتذرؤئلعشنع
تةلةص قعلعص ظولتذرؤاتقان ظادةم ظولتذرؤاتقان بولسا ،تامنعث ظعضعسعدعن
تامنع يعقعؤئتعشنع تةلةص قعلعش هوقذقع قورذنعث ظعضعسعنعث ياكع ظذنعثدا
ظولتذرؤاتقان ظادةمنعثدذر .بذالرنعث يةنة تامنعث ظعضعسعضة تامنع كئحعكعص
يعقعشقا رذخسةت بئرعش هةققعمذ بار .شذنعثدةك يةنة ظةضةر تام يعقعلعص حىشىص
بعرةر زعيان كةلتىرسة ،ظذالرنعث ظذ زعياندعن ظأتىؤئتعش هةققعمذ بار .ظةضةر
ظذ تام يول تةرةصكة يانتذ بولذص قالغان ،ظاندعن قازع ياكع تامنع يعقعؤئتعشنع
تةلةص قعلغان ظادةم تامنعث ظعضعسعضة تامنع كئحعكعص يعقعشقا رذخسةت
بةرضةن ،ظاندعن (ظذ تام يعقعلعص حىشىص بعرةر زعيان كةلتىرضةن بولسا)،
بذ هالدا قازعنعث ياكع تامنع يعقعؤئتعشنع تةلةص قعلغان ظادةمنعث تامنعث
ظعضعسعضة بةرضةن رذخسعتع تامنعث ظعضعسعنع (تامنعث سالغان زعيعنعدعن)
قوتذلدذرذص قااللمايدذ .مةيلع قازع بولسذن ،مةيلع تامنع يعقعؤئتعشنع تةلةص
قعلغان ظادةم بولسذن ،تامنعث ظعضعسعضة رذخسةت بئرعش ظارقعلعق ظومذمغا
تةؤة بعر هةق ظىستعدة تةسةررذص قعلغان بولدع .قازعنعث ظومذمغا تةؤة هةق
ظىستعدة تةسةررذص قعلعشع ظومذمغا زعيانلعق ظعشالردا ظةمةس صايدعلعق
ظعشالردا كىحكة ظعضة بولعدذ .ظةمما قورذنعث ظعحعدة ظولتذرؤاتقان ظادةمنعث
تامنعث ظعضعسعضة تامنع كئحعكعص يعقعشقا رذخسةت بئرعشع بذ مةسعلعضة
ظوخشعمايدذ.
ظةضةر تامنعث بعر قعسمع يول تةرةصكة يةنة بعر قعسمع قوشنعسعنعث
قورذسعنعث ظعحعضة يانتذ بولغان بولسا ،تامنع يعقعش ياكع ظذثشاش هةققعدة
قايسع تةرةصتعن بذرذن تةلةص كةلسة ،ظذ تةلةص (هةر ظعككع تةرةص ظىحىن)
ظئتعبارغا ظئلعنعدذ .حىنكع ،بعر تةرةص ظىحىن ظئتعبارغا ظعضة تةلةص يةنة بعر
تةرةص ظىحىنمذ ظئتعبارغا ظعضعدذر.
ظةضةر بعر ظادةم تامنع دةسلةص سالغان ؤاقعتتا ،ظذنع يولغا يانتذ هالةتتة
سالغان بولسا ،بذ هالدا بعرةر كعشع تامنع يعقعؤئتعشنع تةلةص قعلمعسعمذ
ظةضةر تام يعقعلعص كةتكةن ؤة ظذنعث سةؤةبع بعلةن زعيان كأرىلضةن بولسا،
تامنعث ظعضعسع ظذ زعياننع تألةص بئرعدذ .حىنكع ،ظذ تامنعث ظعضعسع بذنداق
قعلعش ظارقعلعق باشقعالرغا زعيانكةشلعك قعلعشنع كأزدة تذتقان هئسابلعنعدذ.
بذ خذددع ظأينعث لةمصعسعضة ؤة سذ نورعغا ظوخشاش نةرسعنع يولغا يانتذ
هالةتتة قورعغانغا ظوخشاش.
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بةش ظادةمنعث ظارعسعدا شئرعك بعر تام يعقعلعص حىشةي دئضةن ؤة ظذالرنعث
بعرعضة تامنعث يعقعلعص حىشةي دئضةنلعكع هةققعدة خةؤةر بئرعلضةن ،ظاندعن
تام يعقعلعص حىشىص كةتكةن بولسا ،خةؤةر بئرعلضةن ظذ ظادةم تامنعث يعقعلعص
كئتعشعدعن حعققان ظومذمعي زعياننعث بةشتعن بعر قعسمعنع تألةص بئرعدذ.
حىنكع ،ظذ ظادةمنعث ظةهؤالعنع قازعغا خةؤةر بئرعص تامنع ظوثشذؤئلعشع
مذمكعن ظعدع.
بعر تامنعث يعقعلعص حىشىص كئتةي ،دةص قالغانلعقع هةققعدة خةؤةر
بئرعش ظذ تامدعن يعقعلعص حىشكةن تامنعث صارحعلعرع هةققعدعمذ خةؤةر
بئرعش هئسابلعنعدذ .شذثا بعر تامنعث يعقعلعص حىشةي ،دةص قالغانلعقع
هةققعدة ظذنعث ظعضعسعضة خةؤةر بئرعص بولغاندعن كئيعن ظذ تام يعقعلعص
حىشىص كةتكةن ؤة تامنعث صارحعلعرعغا بعر ظادةم صذتلذشذص كئتعص ظألىص
قالغان بولسا ،تامنعث ظعضعسعنعث ظذ ظادةمنعث دعيعتعنع تألةص بئرعشع
الزعم .حىنكع ،تامدعن حىشكةن تامنعث صارحعلعرعمذ تامنعث ظعضعسعنعث
مىلكع هئسابلعنعدذ .شذثا ظذ صارحعالرنع تازعالش ؤة ظذنع يولدعن ظئلعؤئتعش
تامنعث ظعضعسعنعث ظعشعدذر.
ظعككع تام بولغان ظذنعث بعرع يانتذ ،يةنة بعرع تىز بولغان بولسا،
يانتذ تامنعث حىشىص كئتةي دئضةنلعكع هةققعدة ظذنعث ظعضعسعضة خةؤةر
بئرعلضةن ،ظاندعن (يانتذ ظةمةس) تىز تذرغان تام حىشىص كةتكةن ؤة شذنعث
(((
بعلةن بعرةر زعيان حعققان بولسا ،حعققان ظذ زعيان تألةص بئرعلمةيدذ.
هايؤانالرنعث سالغان زعيانكةشلعكعنعث ؤة هايؤانالرغا زعيانكةشلعك
قعلعشنعث هأكىملعرع

يولدا ظذلذغعغا مئنعص كعتعص بارغان ظادةم ،ظذلذغع دةسسعؤاتقان مةيلع
ظالدع صذتع بعلةن بولسذن ،مةيلع كةينع صذتع بعلةن بولسذن ،صذتع ياكع
بئشع ،ياكع حعشع ظارقعلعق بذزعؤاتقان نةرسعلةرنع تألةص بئرعدذ .حىنكع هةر
بعر ظادةمنعث ،ساقلعنعشقا بولعدعغان ظعشالردا باشقعالرغا ظةزعيةت ؤة زةرةر
بةرمةسلعك شةرتع بعلةن يولدا مئثعش هةققع بار .ظذالغ ظىستعدعكع ظادةمنعث
((( «رةددذلمذهتار» 5 ،ـ توم 386 ،ـ بةت.
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ظذلذغعنع ،ظذنعث بعرةر نةرسعنع دةسسةص سئلعشعدعن ياكع صذتع ياكع بئشع،
ياكع حعشع ظارقعلعق بعرةر نةرسعنع بذزذؤئتعص سئلعشعدعن ساقالص قئلعشع
مذمكعن .شذثا مذمكعن بولمايدعغان ظعشالردا ظذالغنعث ظعضعسع مةسظذل
ظةمةس .مةسعلةن :يولدا ظذلذغعغا مئنعص كعتعص بارغان ظادةمنعث ظذلذغع
ظارقا صذتع بعلةن بعر كعشعنع تةصكةن ياكع قذيرذقع بعلةن بعر كعشعنعث
كأزعضة ظذرذص ظذنعث كأزعنع قويذؤةتكةن بولسا ،بذ هالدا ظذالغنعث ظعضعسع
زعيانكةشلعككة ظذحرعغان كعشعضة بعر نةرسة تألةص بةرمةيدذ .حىنكع بذ
ظعشالر ،ساقلعنعش مذمكعن بولعدعغان ظعشالردعن ظةمةس.
بذ هةقتعكع ظةسلع قاظعدة بولسا ،ظةضةر ظذالغ بعلةن باققذحع ياكع ظذنع
هةيدعضذحع ياكع ظذنع يعتعلعضىحع بولمعغان ،ظاندعن ظذ ظذالغ (بعرسعضة)
زعيان يةتكىزضةن بولسا ،ظذ ظذالغنعث سالغان زعيعنعغا تألةم كةلمةيدذ ،دئضةن
سأزدذر .ظةضةر ظذ ظذالغ بعلةن بعللة باققذحع ياكع ظذنع هةيدعضذحع ،ياكع
ظذنع يعتعلعضىحع بولغان ،ظاندعن ظذ ظذالغ (بعرسعضة) زعيان يةتكىزضةن
بولسا ،بذ هالدا ظذالغنعث يئنعدعكع ظادةم ظذالغنعث سالغان زعيعنعنع تألةص
بئرعدذ .حىنكع ،ظذالغنعث سالغان زعيعنع ظذ ظادةمنعث ظذالغنع ياخشع
ساقلعمعغانلعقتعن كئلعص حعققان هئسابلعنعدذ .شذثا ظذ زعيان ظذ ظادةمضة
يىكلعنعدذ .بذ هةقتة ظةبذهىرةيرة (اهلل تاظاال ظذنعثدعن رازع بولسذن!)
صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ« :تأت
صذتلذق هايؤانالر جاراهةتلةندىرسة ،ظعضعسعضة تألةم كةلمةيدذ ،بعر ظادةم
قذدذققا حىشىص كةتسة ،بذنعثغا تألةم كةلمةيدذ ،بعر ظادةم قئزعلعؤاتقان كانغا
حىشىص كةتسة ،كان قازغذحعغا تألةم كةلمةيدذ ؤة كأمىص قويغان بايلعقتعن
بةشتعن بعرع (سةدعقة ظىحىن) ظايرعلعدذ (((».تعرمعزعي (اهلل تاظاال ظذنعثغا
رةهمةت قعلسذن!) مذنداق دةيدذ« :ظالعمالر هةدعستعكع <تأت صذتلذق
هايؤانالر> دعن بذشذنذص ظعضعسعنعث قولعدعن قئحعص كئتعص باشقعالرنع
جاراهةتلةندىرضةن هايؤانالر كأزدة تذتذلعدذ ،دئضةن ».يةنع بعر هايؤان
بذشذنذص ظعضعسعنعث قولعدعن قئحعص كئتعص باشقعالرنع جاراهةتلةندىرضةن
بولسا ،ظذنعث ظعضعسعنعث جاراهةتلةنضةن ظادةم ظىحىن بعر نةرسة تألةص
بئرعشع الزعم ظةمةس.
ظةبذداؤذدمذ بذ هةدعسنع رعؤايةت قعلعص بولغاندعن كئيعن« :ظذ
((( ظعمام بذخارع رعؤايعتع.
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هايؤانالردعن قئشعدا بعرةر كعشع يوق ،بذشذنذص ظعضعسعنعث قولعدعن قئحعص
حعقعص كةتكةن هايؤانالر كأزدة تذتذلعدذ» دئضةن.
مةزكذر هةدعستعكع< :بعر ظادةم قذدذققا حىشىص كةتسة ،بذنعثغا تألةم
كةلمةيدذ> دئضةن سأزدعن حأللةردعكع ؤة شةهةردعن يعراق يةرلةردعكع
ظعضعسعنعث كعم ظعكةنلعكع بعلعنمعضةن كونا قذدذقالر كأزدة تذتذلعدذ .ظةضةر
بذ قذدذقالرغا ظادةم ياكع هايؤان حىشىص كئتعص ظألىص قالغان ،ياكع باشقا
بعرةر ظعش يىز بةرضةن بولسا ،بذنعث ظىحىن هئحكعمنعث تألةم تألةص بئرعشع
الزعم ظةمةس .شذنعثدةك يةنة ظةضةر بعر كعشع ظأزعضة تةؤة يةرضة ياكع
هئحكعمضة تةؤة ظةمةس بعر يةرضة قذدذق كولعغان ،ظاندعن ظذنعثغا ظادةم
ياكع هايؤان حىشىص كئتعص ظألىص قالغان بولسا ،بذ هالدا ظةضةر قذدذقنعث
ظعضعسع ظذ ظادةمنعث قذدذققا حىشىص كئتعشعضة سةؤةبحع بولمعغان ،ياكع
ظذنع ظالدعمعغان بولسا ،قذدذقنعث ظعضعسعنعث ظذ ظادةم ظىحىن بعر نةرسة
تألةص بئرعشع الزعم ظةمةس .شذنعثدةك يةنة ظةضةر بعر كعشع قذدذق كوالش
ظىحىن بعر ظادةمنع ظعجارعضة ظالغان ؤة قذدذق ظذ ظادةمنعث ظىستعضة حىشىص
كئتعص ظذ ظادةم ظألىص قالغان بولسا ،بذ هالدعمذ ظذ ظادةمنع ظعجارعضة ظالغان
كعشعنعث ظذنعث ظىحىن دعيةت تألةص بئرعشع الزعم ظةمةس.
ظةمما بعر كعشع ظومذمعي يولغا قذدذق كولعغان ،ياكع باشقا ظادةمضة
تةؤة يةرضة قذدذق كولعغان ،ظاندعن ظذنعثغا ظادةم حىشىص كئتعص ظألىص قالغان
بولسا ،ظذ ظادةمنعث دعيعتعنع قذدذقنع كولعغان كعشعنعث جةمةتعدعكعلعرع
بئرعدذ ؤة بذنعث ظىحىن كاففارةتنع قذدذقنع كولعغان كعشع ظأز مال ـ مىلكعدعن
بئرعدذ .ظةضةر ظذ قذدذققا هايؤان حىشىص كئتعص ظألىص قالغان بولسا ،بذ هالدا
هايؤان ظىحىن تألةص بئرعلعدعغان نةرسة صةقةت قذدذقنع كولعغان كعشعنعث
مال ـ مىلكعدعن بئرعلعدذ.
قئزعلعؤاتقان كانغا حىشىص كةتكةن ظادةمنعث هأكمعمذ قذدذققا حىشىص
كةتكةن ظادةمنعث هأكمعضة ظوخشاش .مةسعلةن :بعر كعشع ظأزعضة تةؤة يةرضة
ياكع هئحكعمضة تةؤة ظةمةس بعر يةرضة كان كولعغان ،ظاندعن ظذنعثغا ظادةم
ياكع هايؤان حىشىص كئتعص ظألىص قالغان بولسا ،كاننعث ظعضعسعنعث ظذ ظادةم
ياكع هايؤان ظىحىن بعر نةرسة تألةص بئرعشع الزعم ظةمةس .بذالردعن باشقا
ظعش ظىحىن ظعجارعضة ظئلعنغان ظادةمنعث هأكمعمذ خذددع قذدذق كوالش ياكع
كان قئزعش ظىحىن ظعجارعضة ظئلعنغان ظادةمنعث هأكمعضة ظوخشاش .مةسعلةن:
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بعر ظادةم خورما ياغعحعنعث ياكع ياغاحنعث ظىستعضة حعقعش ظىحىن ظعجارعضة
ظئلعنغان ،ظاندعن ظذ ظادةم ياغاحنعث ظىستعدعن يعقعلعص حىشىص كئتعص ظألىص
قالغان بولسا ،ظذنعث ظىحىن ياغاحنعث ظعضعسعنعث تألةم تألةص بئرعشع الزعم
ظةمةس.
مةزكذر هةدعستعكع صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث< :كأمىص قويغان
بايلعقتعن بةشتعن بعرع (سةدعقة ظىحىن) ظايرعلعدذ >.دئضةن سأزعضة كةلسةك،
ظالعمالر صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث بذ سأزعدعن مةقسةت قعلعنعدعغان مةنا
هةققعدة ظعختعالص قعلعشعص قالدع .كأص ساندعكع ظالعمالر« :صةيغةمبةر
ظةلةيهعسساالمنعث مةزكذر سأزعدعن كأمىص قويذلغان مال ـ مىلىكلةر كأزدة
تذتذلعدذ» دئدع .لئكعن ،شافعظعي مةزهةصعدعكعلةر« :بذنعثدعن صةقةت
بعرةر ظادةمضعمذ تةؤة بولمعغان تاشالندذق يةرلةرضة كأمىص قويذلغان مال ـ
مىلىك كأزدة تذتذلعدذ .ظةمما ظعشلعتعلعؤاتقان يولغا ياكع مةسحعتكة كأمىص
قويذلغان مال ـ مىلىك <كأمىص قويذلغان بايلعق> ظةمةس حىشىص قالغان مال
ـ مىلىك هئسابلعنعدذ» دئدع .ظةضةر كأمىص قويذلغان بايلعق بعر ظادةمضة
تةؤة يةردة تئصعلغان ،ظذنع تئصعؤالغان ظادةم ظذ يةرنعث ظعضعسع بولغان بولسا،
بايلعق ظذ ظادةمضة تةؤة بولذص كئتعدذ .ظةضةر ظذنع تئصعؤالغان ظادةم ظذ يةرنعث
ظعضعسع ظةمةس باشقا ظادةم بولغان ؤة يةرنعث ظعضعسع ظذ بايلعقنعث ظأزعنعث
ظعكةنلعكعنع دةؤا قعلغان بولسا ،بايلعق ظذنعث بولعدذ .ظةضةر يةرنعث ظعضعسع
ظذ بايلعقنعث ظأزعنعث ظعكةنلعكعنع دةؤا قعلمعسا ،ظذ بايلعق يةرنعث ظعضعسع
يةرنع (سئتعؤئلعش يولع بعلةن بولسذن ،ياكع باشقا يول بعلةن بولسذن)،
تاصشذرذص ظالغان ظادةمضة تةؤة بولعدذ( .ظةضةر ظذ ظادةممذ ظذنعث ظأزعنعث
ظعكةنلعكعنع دئمعسة ،ظذ بايلعق يةرنعث ظذ ظادةمدعن بذرذنقع ظعضعسعضة
تةؤة بولعدذ .ظةضةر بذمذ ظذنعث ظأزعنعث ظعكةنلعكعنع دئمعسة ،ظذ بايلعق
يةرنعث ظذ ظادةمدعن بذرذنقع ظعضعسعضة تةؤة بولعدذ) ،بذ ظعش بذ شةكعلدة
داؤام قعلعص هةتتا يةرنع ظةث دةسلةص تعرعلدىرضةن (يةنع يةرنع زعراظةت
تئرعلعدعغان هالةتكة كةلتىرضةن) ظادةمضة بارعدذ.
شةيخ تةقعييذددعن ظعبنع دةقعق ظعيدع (اهلل تاظاال ظذنعثغا رةهمةت
قعلسذن!)« :فعقهعشذناسالردعن كأمىص قويذلغان بايلعقتا ياكع مذتالق
هالةتتة ياكع كأصعنحع هالةتتة بةشتعن بعرع (سةدعقة ظىحىن) ظايرعلعدذ،
دئضةنلةر هةدعسكة ظةث ظذيغذن كئلعدعغان سأز قعلغانالر هئسابلعنعدذ»
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دئدع .ظعمام شافعظعي (اهلل تاظاال ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!)« :ظةضةر كأمىص
قويذلغان بايلعق صةقةت ظالتذن ياكع كأمىش بولسا ،بذنعثدعن بةشتعن بعرع
(سةدعقة ظىحىن) ظايرعلعدذ( ،ظةضةر ظالتذن ياكع كأمىشتعن باشقا نةرسة
بولسا بذنعثدعن بةشتعن بعرع سةدعقة ظىحىن ظايرعلمايدذ)» دئدع .ظةمما
كأص ساندعكع ظالعمالر« :كأمىص قويذلغان بايلعقتعن بةشتعن بعرعنع (سةدعقة
ظىحىن) بئرعش ظىحىن ظذنعث ظالتذن ياكع كأمىش بولذشع شةرت ظةمةس»
دةيدذ .كأص ساندعكع ظالعمالرنعث بذ قارعشعنع ظعبنع ظةلمذنزعر (اهلل تاظاال
ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!) توغرا دةص قارعدع .ظالعمالر يةنة كأمىص قويذلغان
بايلعقتعن (سةدعقة ظىحىن) ظايرعلغان قعسعمنعث كعمضة بئرعلعدعغانلعقع
هةققعدعمذ ظعختعالص قعلعشعص قالدع .ظعمام ظعمام ظةبذهةنعفة ،ظعمام مالعك ؤة
كأص ساندعكع ظالعمالر (اهلل تةظاال ظذالرغا رةهمةت قعلسذن!)« :كأمىص قويذلغان
بايلعقتعن ظايرعلغان قعسعم غةنعمةتلةر بئرعلعدعغان كشعلةرضة بئرعلعدذ»
دئدع((( .بذ قاراشنع (شافعظعي مةزهةصعدعكعلةردعن) ظعمام ظةلمذزةنعي (اهلل
تاظاال ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!) توغرا دةص قارعدع .ظةمما ظعمام شافعظعي (اهلل
تاظاال ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!)« :كأمىص قويذلغان بايلعقتعن ظايرعلغان
سةدعقة ظادةتتة زاكات بئرعلعدعغان كعشعلةر ظىحىن بئرعلعدذ» دئدع((( .بذ
ظعمام شافعظعينعث ظةث توغرا دةص قارالغان سأزعدذر.
بذ هةقتة ظعمام ظةهمةددعن ظعككع خعل رعؤايةت بايان قعلعنغان.
ظةضةر ظذ بايلعقنع (ظعسالم دألعتع بعلةن كئلعشعم تىزىص ظعسالم دألعتعدة)
ياشايدعغان كاصعر تئصعؤالغان بولسا ،كأص ساندعكع ظالعمالرنعث كأز قارعشعحة:
ظذ كاصعر ظذ بايلعقتعن بةشتعن بعرعنع ظايرعدذ .ظةمما ظعمام شافعظعينعث كأز
قارعشعحة :ظذ كاصعر ظذ بايلعقتعن هئحنةرسة ظايرعمايدذ .بارلعق ظالعمالر
كأمىص قويذلغان بايلعقنع تئصعؤالغان ظادةمنعث ظذنعثدعن بةشتعن بعرعنع
ظايرعش ظىحىن ظذ بايلعقنعث تئصعلغعنعغا بعر يعل ظأتىش شةرت ظةمةسلعكع
ؤة ظذ ظادةم بايلعقنع تئعصعؤالغان ؤاقعتنعث ظأزعدة ظذنعثدعن بةشتعن بعرعنع
((( بذ كعشعلةر بولسا ،اهلل تاظاالنعث بذ ظايعتعدة بايان قعلغان كعشعلةردذر » :اللة صةيغةمبعرعضة غةنعمةت قعلعص بةرضةن ظةهلع قذرا
(يةنع قذرةيزة ،نةزعر ،صةدةك ؤة خةيبةر كذففارلعرع)نعث ماللعرعنع ،ظعحعثالردعكع بايالر ظارعسعدا قولدعن قولغا ظأتىص يىرمةسلعكع
ظىحىن ،اللةغا ،صةيغةمبةرضة ،صةيغةمبةرنعث خعش  -ظةقرعبالعرعغا ،يئتعملةرضة ،معسكعنلةرضة ،ظعبن سةبعللةرضة خاس قعلدع« سىرة
هةشعر  6ـ ظايةتنعث بعر قعسمع .ت.
((( ظادةتتة زاكات بئرعلعدعغان كعشعلةر بولسا ،اهلل تاظاالنعث بذ ظايعتعدة بايان قعلعنغان كعشعلةردذر» :زاكات صةقةت صئقعرالرغا،
معسكعنلةرضة ،زاكات خادعملعرعغا ،دعللعرعنع ظعسالمغا مايعل قعلعش كأزدة تذتذلغانالرغا ،قذلالرنع ظازات قعلعشقا ،قةرزدارالرغا ،اهلل
نعث يولعغا ،ظعبن سةبعللةرضة بئرعلعدذ« سىرة تةؤبة  60ـ ظايةتنعث بعر قعسمع .ت.
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ظايرعدعغانلعقع هةققعدة بعر صعكعرضة كةلدع.

(((

اهلل تاظاال غةنعمةت بئرعلعدعغان كعشعلةرنع بايان قعلعص مذنداق دئدع:
»اللة صةيغةمبعرعضة غةنعمةت قعلعص بةرضةن ظةهلع قذرا (يةنع قذرةيزة ،نةزعر،
صةدةك ؤة خةيبةر كذففارلعرع) نعث ماللعرعنع ،ظعحعثالردعكع بايالر ظارعسعدا
قولدعن قولغا ظأتىص يىرمةسلعكع ظىحىن ،اللةغا ،صةيغةمبةرضة ،صةيغةمبةرنعث
خعش  -ظةقرعبالعرعغا ،يئتعملةرضة ،معسكعنلةرضة ،ظعبن سةبعللةرضة خاس
قعلدع(((«
ظةضةر هايؤان ،يذقعرعدا بايان قعلعنغان بذزغذنحعلعقالرنع (يةنع صذتع بعلةن
بعر نةرسعنع دةسسةص ياكع حعشع بعلةن بعر نةرسعنع حعشلةص بذزذؤئتعشنع)
هايؤاننعث ظعضعسعضة تةؤة ،ياكع هايؤاننعث ظعضعسعنعث شئرعكعضة تةؤة بعر
يةردة قعلغان بولسا ،هايؤاننعث ظعضعسع هايؤاننعث سالغان زعيعنع ظىحىن
بعر نةرسة تألةص بةرمةيدذ .حىنكع ،هايؤاننعث ظعضعسعنعث هايؤاننع ظأزعضة
تةؤة ياكع شئرعكعضة تةؤة بعر يةردة توختذتذص قويذش ؤة ماثدذرذش هةققع
بار .شذنعثدةك يةنة ظةضةر هايؤاننعث ظعضعسع هايؤاننع باشقا بعرسعضة تةؤة
يةرضة ظذنعث رذخسعتع بعلةن ظئلعص كعرضةن ؤة هايؤان ظذ يةردة بعر ظادةمضة
زعيان سالغان بولسا ،بذ هالدعمذ هايؤاننعث ظعضعسع هايؤاننعث ظذ ظادةمضة
سالغان زعيعنع ظىحىن ظذنعثغا بعر نةرسة تألةص بةرمةيدذ .حىنكع ،ظذ يةرمذ
(هايؤاننعث ظعضعسع هايؤاننع ظذ يةرضة ،يةرنعث ظعضعسعنعث رذخسعتع بعلةن
ظئلعص كعرضةنلعكع ظىحىن) ظذنعث يعرعنعث ظورنعدا هئسابلعنعدذ .ظةضةر
هايؤاننعث ظعضعسع هايؤاننع ظذ يةرضة ،يةرنعث ظعضعسعنعث رذخسعتعسعز
ظئلعص كعرضةن ؤة ظذ يةردة هايؤان بعر ظادةمضة زعيان سالغان بولسا ،هايؤاننعث
ظعضعسع هايؤاننعث ظذ ظادةمضة سالغان زعيعنع ظىحىن بعر نةرسة تألةص بئرعدذ.
حىنكع ،هايؤاننعث ظعضعسعنعث هايؤعنعنع باشقعالرغا تةؤة يةردة توختذتذش ؤة
ماثدذرذش هةققع يوق.
ظةضةر هايؤان مةيلع كعتعص بئرعص تئزةكلعسذن ياكع سعيسذن ياكع
توختاص تذرذص تئزةكلعسذن ،ياكع سعيسذن ،ظاندعن يولدعكع تئزةككة ،ياكع
سىيدىككة بعر ظادةم تئيعلعص كعتعص ظألىص قالغان ،ياكع يارعالنغان بولسا،
هايؤاننعث ظعضعسعنعث ظذ ظادةم ظىحىن بعر نةرسة تألةص بئرعشع الزعم ظةمةس.
((( «فةتهذلبارع» 3 ،ـ توم 365 ،ـ بةت.
((( سىرة هةشعر  6ـ ظايةتنعث بعر قعسمع.
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حىنكع ،هايؤاننعث يولدا سعيعشعنعث ؤة تئزةكلعشعنعث ظالدعنع ظئلعش
مذمكعن ظةمةس .شذثا بذ سةؤةبتعن حعققان ؤةقةلةر ظئتعبارغا ظئلعنمايدذ.
ظةضةر هايؤاننعث ظعضعسع هايؤاننع يولدا (سةؤةبسعز) توختاتقان ،شذنعث
بعلةن هايؤان يولغا سعيضةن ياكع تئزةكلعضةن ،ظاندعن يولدعكع تئزةككة ،ياكع
سىيدىككة بعر ظادةم تئيعلعص كعتعص ظألىص قالغان ،ياكع يارعالنغان بولسا،
هايؤاننعث ظعضعسعنعث ظذ ظادةم ظىحىن كئرةكلعك نةرسعنع تألةص بئرعشع
الزعم .بذ هالدا هايؤاننعث ظعضعسع ظذنعثغا قةستةن زعيانكةشلعك قعلغان
هئسابلعنعدذ .حىنكع ،ظذنعث ظومذمنعث يولعدا هايؤعنعنع سةؤةبسعز توختذتذص
تذرذش هةققع يوق .ظةضةر ظذنعث هايؤاننع يولدا تذختذتذص تذرذشعنعث سةؤةبع
مةسعلةن :يولنعث بئسعق بولغعنعغا ظوخشاش بعرةر سةؤةب يىزعسعدعن بولسا،
بذ هالدا هايؤاننعث ظعضعسع ظذ ظادةم ظىحىن بعر نةرسة تألةص بةرمةيدذ .ظةضةر
هايؤاننعث ظعضعسع هايؤعنعنع مةسعلةن :هايؤان بازعرعدا تذتذص تذرغانغا
ظوخشاش باشلعق هايؤان توختذتذص تذرذش ظىحىن كأرسعتعص بةرضةن يةردة
توختذتذص تذرغان ؤة هايؤان بذ يةردة بعر ظادةمضة زعيان يةتكىزضةن بولسا،
هايؤان ظعضعسع ظذ ظادةم ظىحىن بعر نةرسة تألةص بةرمةيدذ .مةسحعتنعث
ظعشكعنعث ظالدعدا هايؤاننع توختذتذص تذرذشنعث هأكمعمذ يولدا هايؤاننع
توختذتذص تذرذشنعث هأكمع بعلةن ظوخشاش .لئكعن ،مةسظذللةر مةسحعتنعث
ظعشكعنعث ظالدعدا هايؤان توختذتذص تذرذش ظىحىن ظايرعم بعر يةر ظايرعغان
بولسا ،هايؤاننع مةخسذس ظايرعلغان ظذ يةردة توختذتذشقا بولعدذ.
ظةضةر هايؤان ظالدع صذتع ياكع كةينع صذتع بعلةن توصا ظأرلةتكةن ياكع
شئغعل ياكع ظىكحة ،ياكع كعحعك تاش ظأرلةتكةن ،ظأرلىتعلضةن ظذ نةرسة بئرعص
بعرةر كعشعنعث كأزعنع قويذؤةتكةن ،ياكع كعيعم ـ كعحعكعنع بذزذؤةتكةن
بولسا ،هايؤاننعث ظعضعسع ظذنعثدعن كعلعص حعققان زعياننع تألةص بةرمةيدذ.
حىنكع ،ظذنعثدعن ساقلعنعش مذمكعن ظةمةس .بذ ،ظةضةر هايؤاننعث ظعضعسع
هايؤاننعث بئقعنعغا (تعز ماثدذرذش ظىحىن) بعر نةرسة تعقمعغان ياكع ظذنع
ظىركىتمعضةن بولسا ،ظةهؤال شذنداق بولعدذ .ظةضةر هايؤاننعث ظعضعسع
هايؤاننعث بئقعنعغا (تعز ماثدذرذش ظىحىن) بعر نةرسة تعققان ياكع ظذنع
ظىركىتكةن ،ظاندعن هايؤان ظالدع صذتع ياكع كةينع صذتع بعلةن توصا ظأرلةتكةن
ياكع شئغعل ياكع ظىكحة ،ياكع كعحعك تاش ظأرلةتكةن ؤة ظذ بئرعص بعرةر
كعشعنعث كأزعنع قويذؤةتكةن ياكع كعيعم ـ كعحعكعنع بذزذؤةتكةن بولسا ،بذ
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هالدا هايؤاننعث ظعضعسع بذ زعياننع تألةص بئرعدذ .شذنعثدةك يةنة ظةضةر
هايؤاننعث ظأرلةتكةن تئشع حوث تاش بولسا ،بذ هالدعمذ هايؤاننعث ظعضعسع
ظذ حوث تاش حاشراشتعن كةلضةن سالغان زعياننع تألةص بئرعدذ.
هايؤانغا معنعص كئتعؤاتقان ظادةم (هايؤان سالغان زعياننع) تألةص
بئرعدعغان ظةهؤالالردا هايؤاننعث كةينعدعن هةيدعضةن ياكع ظالدعدعن يعتعلعضةن
ظادةممذ (هايؤان سالغان زعياننع) تألةص بئرعدذ.
ظةضةر بعر ظادةم هايؤاننعث ظىستعدة كةينعضة بعر ظادةمنع معندىرىص
كئتعؤاتقان ؤة هايؤان بعر كعشعنع دةسسةص ظألتىرىص قويغان بولسا ،هايؤاننع
هةيدعضةن ظادةم ؤة ظذنعث كةينعدة ظولتذرغان ظادةم ظئغعرلعقلعرع بعلةن
هةقعقةتتة ظذ كعشعنع ظألتىرضةن هئسابلعنعدذ .شذثا ظذ ظعككع ظادةمضة
كاففارةت بئرعش الزعم بولعدذ ؤة ظذ ظعككعسع (ظةضةر ظألضةن كعشع ظذالرنعث
ظذرذغ ـ تذغقانلعرع بولسا) ظذ كعشعدعن معراس ظااللمايدذ .بذالرنعث هأكمع
ظذخالؤئتعص ظأرىلىص كئتعص بعر ظادةمنعث ظىستعضة حىشكةن ؤة شذنعث بعلةن
ظذ ظادةم ظألىص كةتكةن كعشعنعث هأكمعضة ظوخشاش.
ظذالغقا معنضةن ظادةم ،ظذنع هةيدعضةن ظادةم ،ظذنع يعتعلعضةن ظادةم ؤة
ظذالغنعث ظارقعسعغا معنعؤالغان ظادةم ،ظذالر مةيلع ظأزلعرع يالغوز بولسذن
مةيلع بعرلعكتة بولسذن((( ظذالغ سالغان زعياننع تألةشتة ظوخشاشتذر .ظةضةر
ظذالر (مةسعلةن :ظذالغنعث يئنعدا ظذنع هةيدةص ماثغان ،ظذنعثغا معنضةن،
ظذنع يعتعلةص ماثغان ظادةم بولغانغا ظوخشاش) بعرلعكتة بولغان ؤاقعتتا،
ظذالغ بعلةن ظادةمنع دةسسعتعص ظألتىرىص قويغان ظادةم ضةرحة ظذالغقا
معنعؤاتقان ظادةم بولسعمذ ،لئكعن ظألتىرىلضةن ظادةمضة تألةيدعغان نةرسعنع
ظذالرنعث هةممعسع ظوخشاش تألةيدذ .بذ ،بذ هةقتة توغرا دةص قارالغان
قاراشتذر .بذ يةردة ظئتعبارغا ظئلعنعدعغعنع ظذ ظادةمنع ظألتىرضةنلعكعدذر.
شذثا ظذنع ظألتىرؤئتعشقا سةؤةبحع بولغان ظعشنعث يئنعدا بار هةر كعشع
ظذنع ظألتىرؤةتكةن هئسابلعنعدذ.

(((

ظةضةر بعر ظادةم« :بعر ظادةمنعث ظألىص كئتعشعضة سةؤةبحع بولغان
كعشع بعلةن ظذنعث ظألىص كئتعشعضة بعؤاستة قول تعققان كعشع بعر يةرضة
((( يةنع مةسعلةن :بعر ظذالغنعث يئنعدا صةقةت ظذنع يعتعلةص ماثغان ياكع هةيدةص ماثغان ظادةم بولغانغا ظوخشاش .ت.
((( يةنع مةسعلةن :ظذالغنعث يئنعدا ظذنع هةيدةص ماثغان ،ظذنعثغا معنضةن ،ظذنع يعتعلةص ماثغان ظادةم بولغانغا ظوخشاش .ت.
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كةلسة ،ظألىص كةتكةن ظادةم ظىحىن تألةص بئرعلعدعغان دعيةتنع ظذنعث ظألىص
كئتعشعضة بعؤاستة قول تعققان كعشع ظأز ظىستعضة ظاالتتع ،ظةمما ظذالغنعث
مةسعلعسعدة ظذالغنعث يئنعدا ظذنع هةيدةص ماثغان ،ظذنعثغا معنضةن ،ظذنع
يعتعلةص ماثغان ظادةم بولغانغا ظوخشاش ،بعر نةححة ظادةم بعرلعكتة بولغان
ؤاقعتتا ،ظذالغ بعلةن ظادةمنع دةسسعتعص ظألتىرىص قويغان ظادةم ضةرحة ظذالغقا
معنعؤاتقان ظادةم بولسعمذ ،لئكعن ظألتىرىلضةن ظادةمضة تألةيدعغان نةرسعنع
ظذالرنعث هةممعسع ظوخشاش تألةمدذ؟ دةص سوظال سورعسا ،ظذ ظادةمضة
بئرعلعدعغان جاؤاب تأؤةندعكعدعن ظعبارةتتذر:
بعر ظادةمنعث ظألىص كئتعشعضة سةؤةبحع بولغان بعر دعن كأص سةؤةب
بولغان ،بعر ظادةم ظذ سةؤةبلةرنعث صةقةت بعرعنعال قعلغان ؤة بذ سةؤةب ظأزع
يالغذزال ظذ ظادةمنع ظألتىرةلمةيدعغان بولسا ،بذ هالدا ظادةمنع ظألتىرةلمةيدعغان
سةؤةبنع قعلغان ظادةمنعث ،ظألىص كةتكةن ظادةم ظىحىن بعر نةرسة تألةص
بئرعشع الزعم ظةمةس .مةسعلةن :بعر ظادةم ظورا كولعغان يةنة بعر ظادةم ظذ
ظورعغا بعر كعشعنع تاشالص كأمىص ظألتىرؤةتكةن بولسا ،ظذ كعشع ظىحىن
صةقةت ظذنع ظورعغا تاشالص كأمىص ظألتىرؤةتكةن ظادةمال دعيةت تألةيدذ .حىنكع،
ظورعنع كوالش ظعشع (ظذ كعشعنع ظألتىرىش ظىحىن قولالنغان سةؤةبلةرنعث
بعرع بولسعمذ) ،لئكعن ظذ ظعش ظذنعثغا ظذ كعشعنع ظئلعص كعلعص تاشالش
بولماستعن ظذ كعشعنع ظألتىرىش ظىحىن يئتةرلعك سةؤةب ظةمةس .ظةمما
بعر ظادةمنع ظألتىرىش ظىحىن قولالنغان سةؤةبلةرنعث هةر بعرع ظأز ظالدعغا
ظذنع ظألتىرىش ظىحىن يئتةرلعك بولسا ،بذ هالدا ظذ سةؤةبلةرنع قعلغان هةر
بعر كعشع ظألتىرىلضةن ظادةم ظىحىن تألعنعدعغان دعيةتنع ظوخشاش تألةيدذ.
ظذالغنعث مةسعلعسع بذ خعلدعكع مةسعلعدعندذر .مةسعلةن :يولدا كةينعدعن
بعر كعشع هةيدةص كعتعص بارغان ظذالغنعث ظىستعدة هئحكعم بولمعسعمذ،
ظةضةر ظذ ظذالغ بعر ظادةمنع دةسسةص ظألتىرىص قويسا ،ظذنعث دعيعتعنع
ظذالغنع هةيدةص ماثغان كعشع بئرعدذ .ظةضةر ظذ كعشع (ظذالغنع هةيدةص
ماثماي) ظذنع يعتعلةص ماثغان بولسعمذ يةنة نةتعجة ظوخشاشتذر( .بذنعثدعن
بعز بعر ظادةمنع دةسسةص ظألتىرىص قويغان ظذالغنع هةيدةص مئثعشنعث ،ظذنع
يعتعلةص مئثعشنعث ،ظذنعثغا معنعص مئثعشنعث ،هةر بعرعنعث ظذ ظادةمنع
ظألتىرىش ظىحىن يئتةرلعك بعر سةؤةب بوالاليدعغانلعقعنع كأرىؤاالاليمعز .شذثا
بعر كعشعنع دةسسةص ظألتىرىص قويغان بعر ظذالغنعث يئنعدا ،ظذنع هةيدةص
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ماثغان ظادةمضة ،ظذنع يئتعلةص ماثغان ظادةمضة ؤة ظذنعثغا معنعص ماثغان
ظادةمضة ظوخشاش بعر نةححة ظادةم بولغان بولسا ،ظذ كعشع ظىحىن تألةص
بئرعلعدعغان دعيةتنع ظذالرنعث هةممعسع ظوخشاش تألةيدذ) .ظةمما ظادةمنع
بئسعص ظألتىرىص قويغان ماشعنعنعث مةسعلعسعضة كةلسةك ،ظذ ظادةم ظىحىن
دعيةتنع ماشعنعدا ظولتذرغانالر ظةمةس ظذنع هةيدةص ماثغان كعشع تألةيدذ.
ظذالغقا معنعص كعلعؤاتقان بعر كعشع ،ظالدعدا ظذالغقا معنعص كئتعؤاتقان
بعر كعشعضة ظىسكةن بولسا ،بذ هالدا ظةضةر كةينعدعن كةلضةن ظذالغنعث
ظىستعدعكع كعشع ظألىص قالغان بولسا ،ظذنعث ظىحىن ظالدعدعكع ظذالغنعث
ظىستعدعكع كعشعنعث بعر نةرسة تألةص بئرعشع الزعم ظةمةس .ظةضةر ظألضةن
كعشع ظالدعدعكع ظذالغقا معنعص كئتعؤاتقان كعشع بولسا ،كةينعدعن كعلعص
ظىسكةن ظذالغنعث ظىستعدعكع كعشعنعث ظألضةن كعشع ظىحىن دعيعتعنع تألةص
بئرعشع الزعم .بعرع كةينع تةرةصتعن كعلعص ظالدع تةرةصتعكعضة ظىسكةن
ظعككع كئمعنعث ياكع ظعككع ماشعنعنعث هأكمعمذ ظىسىشكةن ظعككع ظذالغنعث
هأكمع بعلةن ظوخشاش.
ظةضةر ظذالغقا معنعص كئتعؤاتقان ظعككع ظادةم بعر ـ بعرع بعلةن ظالدع
تةرةصتعن ظىسىشكةن ،هةر ظعككعسع يةرضة ظذثدعسعغا يئقعلغان ؤة شذنعث
بعلةن هةر ظعككعسع ظألضةن بولسا ،هةر بعرعنعث دعيعتعنع يةنة بعرعنعث
جةمةتعدعكعلعرع تألةيدذ .ظةضةر ظذالر يةرضة يىزع بعلةن يعقعلغان ؤة ظذالر
بعر ـ بعرع بعلةن قةستةن ظىسىشكةن بولسا ،هةر بعرعنعث جةمةتعنعث يةنة
بعرع ظىحىن ظذنعث دعيعتعنعث يئرعمعنع بئرعشع الزعم .حىنكع ،بذ يةردعكع
قةستةنلعك سةؤةنلعكنعث ظورنعدعدذر .حىنكع ،بذ ظىسىشىش قةستةنضة
ظوخشعشعص كةتكةن ظىسىشىشتذر .حىنكع ،ظذالرنعث هةر بعرع يةنة بعرعنع
ظألتىرىشنع ظةمةس ظذنعث بعلةن ظىسىشىشنع مةقسةت قعلغان .ظةضةر ظذالر
بعر ـ بعرع بعلةن قةستةن ظىسىشكةن بولسا ،ظذالرنعث هةر بعرعنعث جةمةتعنعث
يةنة بعرع ظىحىن ظذنعث دعيعتعنعث يئرعمعنع بئرعشع الزعم بولعدذ .ظةمما ظذالر
بعر ـ بعرع بعلةن سةؤةنلعك بعلةن ظىسىشكةن ؤاقعتتا ،هةر بعرعنعث دعيعتعنع
يةنة بعرعنعث جةمةتعدعكعلعرعنعث تولذق تألةص بئرعشع الزعم بولعدذ .حىنكع،
سةؤةنلعك بعلةن ظىسىشكةن ؤاقعتتا ،ظذالرنعث هةر ظعككعسع قعلسا بولعدعغان
ظعشنع قعلعؤاتاتتع .ظذ بولسعمذ يولدا مئثعش .يولدا مئثعش هةر ظعككعسع
ظىحىن رذخسةت قعلعنغان ظعشتذر .شذثا يولدا مئثعش دعيةت تألةشتة هةر
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بعرعنعث ظأزع ظىحىن ظئتعبارغا ظئلعنمايدذ .ظةمما قارشع تةرةصتعكع ظادةم
ظىحىن ظئتعبارغا ظئلعنعدذ .ظذ بولسعمذ ظذنعث يولدا باشقعالرغا ظةزعيةت
بةرمةستعن مئثعشعدذر .بذنعث مةسعلعسع خذددع يولدا كئتعص بئرعص يولنعث
ظىستعدعكع قذدذققا حىشىص كةتكةن ظادةمنعث مةسعلعسعضة ظوخشاش .ظةضةر
ظذ ظادةم يولدا ماثمعغان بولسا ،قذدذققا حىشىص كةتمةيتتع .ظةمما قةستةنلعك
بعلةن ظىسىشىص قئلعشتا ،ظذالرنعث هةر ظعككعسع قعلسا بولعدعغان ظعشنع
قعلمايؤاتاتتع .شذثا يولدا مئثعش دعيةت تألةشتة هةر بعرعنعث ظأزع ظىحىنمذ
ظئتعبارغا ظئلعنعدذ .شذنعث ظىحىن قةستةنلعك بعلةن ظىسىشىص ظألىص قالغان
ظادةم ظأزعنع ،هةم ظأزعنعث قعلمعشع ؤة هةم قارشع تةرةصنعث قعلمعشع بعلةن
ظألتىرضةن هئسابلعنعدذ .ظذ ظادةمضة ظأزعنعث قعلمعشع ظىحىن ظأزعضة بعر
نةرسة تألةش الزعم ظةمةس .ظذنعثغا قارشع تةرةصنعث قعلمعشع ظىحىن قارشع
تةرةصنعث جةمةتعدعكعلعرعنعث بعر نةرسة تألةص بئرعشع الزعم( .شذثا ظذنعثغا
دعيعتعنعث يئرعمع بئرعلعدذ).
ظةضةر ظعككع كعشع ظارغامحا تارتعشقان ؤة ظارغامحا ظأزىلىص كئتعص
هةر ظعككعسع يةرضة ظذثدعسعغا يعقعلعص حىشىص ظألضةن بولسا ،ظذالرنعث
هةر ظعككعسع ظىحىن بعر نةرسة تألةص بئرعش الزعم ظةمةس .حىنكع،
ظذالرنعث هةر بعرع ظأزعنعث كىحعنعث سةؤةبع بعلةن ظألضةن هئسابلعنعدذ.
ظةضةر ظذالر يةرضة يىزع بعلةن يعقعلعص حىشىص ظألضةن بولسا ،هةر بعرعنعث
دعيعتعنع يةنة بعرعنعث جةمةتعدعكعلعرع تألةيدذ .حىنكع ،ظذالرنعث هةر بعرع
يةنة بعرعنعث كىحعنعث سةؤةبع بعلةن ظألضةن هئسابلعنعدذ .ظةضةر ظذالرنعث
بعرع يةرضة يىزع بعلةن يةنة بعرع ظذثدعسعغا يعقعلغان ؤة هةر ظعككعسع
ظألضةن بولسا ،يةرضة ظذثدعسعغا يعقعلغان تةرةصنعث جةمةتعدعكعلعرعنعث
يةرضة يىزعحة يعقعلغان تةرةصنعث دعيعتعنع بئرعشع الزعم .حىنكع ،يةرضة
يىزعحة يعقعلغان تةرةص قارشع تةرةصنعث كىحعنعث سةؤةبع بعلةن ظألضةن
هئسابلعنعدذ .يةرضة ظذثدعسعغا يعقعلغان تةرةص ظىحىن دعيةت تألةص بئرعش
الزعم ظةمةس .حىنكع ظذ ،ظأزعنعث كىحعنعث سةؤةبع بعلةن يعقعلغان
هئسابلعنعدذ .ظةضةر ظعككع ظادةم ظارغامحا تارتعشعؤاتقان حاغدا ،بعر كعشع
كعلعص ظارغامحعنعث ظوتتذرسعدعن كئسعؤةتكةن ؤة ظذالرنعث هةر ظعككعسع
يةرضة ظوثدعسعغا يعقعلعص ظألضةن بولسا ،ظذالرنعث دعيعتعنع ظارغامحعنع
كئسعؤةتكةن كعشعنعث جةمةتعدعكعلعرع تألةيدذ .حىنكع ،ظذالرنعث ظألىص
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كئتعشعضة سةؤةبحع بولغعنع ظارغامحعنع كةسكةن ظذ كعشعدذر.
ظذالغنعث ظىستعضة ظارتقان نةرسعلةردعن بعرةر نةرسة حىشىص قالسا،
ظذنع ظذالغنع هةيدةص ماثغان ظادةم تألةص بئرعدذ .حىنكع ،ظذ نةرسعنعث
حىشىص قئلعشقا ظذ ظادةم سةؤةبحع بولغان هئسابلعنعدذ .حىنكع ،ظذ نةرسعنعث
حىشىص قئلعشع ظذ ظادةمنعث ظذ نةرسعنع ياخشع تاثماي ؤة ظارغامحعنع
ياخشع حعثعتماي سةل قارعغانلعقع سةؤةبع بعلةن بولغان .شذثا ظذ ظادةم ظذ
نةرسعنع ظأز قولع بعلةن تاشلعؤةتكةننعث ظورنعدا هئسابلعنعدذ .ماشعنعنعث
ظىستعدعن بعر نةرسة حىشىرىص سالغان ظادةمنعث مةسعلعسعمذ ظذالغنعث
ظىستعدعن بعر نةرسة حىشىرىص سالغان ظادةمنعثكعضة ظوخشاشتذر.
شذنعثدةك يةنة بعر تأص تأضعنع هةيدعؤاتقان ظادةممذ تأضعلةرنعث
بعرةرسعنعث ظىستعدعن حىشىص قالغان نةرسعنع تألةص بئرعدذ .حىنكع ،ظذ
ظادةم ظذ نةرسعنع ظأز قولع بعلةن تاشلعؤةتكةننعث ظورنعدا هئسابلعنعدذ.
حىنكع ،تأضة ظذنعث هةيدعشع بعلةن ماثعدذ ،ظذنعث توختذتذشع بعلةن
توختايدذ .شذثا تأضعلةردة كأرىلضةن بعرةر مةسعلعنعث جاؤابكارلعقع ظذالرنع
هةيدةص ماثغان ظادةمضة يىكلعنعدذ .حىنكع ،ظذ مةسعلعنعث كأرىلعشعضة
ظذ ظادةم سةؤةبحع بولغاندذر.
بعر ظادةم بعر تأص تأضعنع يئتعلةص كئتعؤاتقان ،توصنعث ظةث
ظوتتذرسعدعكع بعر تأضعضة بعر كعشع معنعؤالغان ،تأضعضة معنعؤالغان كعشع
هئحبعر تأضعنع هةيدعمةيدعغان بولسا ،بذ هالدا ظذ كعشعنعث معنعؤالغان
تأضعسعدة ظةضةر بعرةر ؤةقة يىز بةرسة (مةسعلةن :ظذنعثدعن بعر نةرسة
حىشىص قالغان ياكع ظذ بعر نةرسعنع بذزعؤاتقان بولسا) ،بذنع ظذ تأضعضة
معنضةن ظذ كعشع ؤة تأضعلةرنع يعتعلةص ماثغان ظذ ظادةم تألةص بئرعدذ.
ظةضةر بعر كعشع تأضعسعنع بعر تأص تأضعلةرنع يئتعلةص كئتعؤاتقان
ظادةمنعث خةؤعرعسعز ظذ تأص تأضعلةرنعث ظارقعسعغا باغالص قويغان ،ظاندعن
باغالص قويذلغان ظذ تأضة بعر ظادةمنع دةسسةص ظألتىرىص قويغان بولسا،
ظذ ظادةمنعث دعيعتعنع ظذ تأص تأضعلةرنع يئتعلةص كئتعؤاتقان ظادةمنعث
جةمةتعدعكعلعرع تألةيدذ .حىنكع ،ظذ ظادةم تأضعلعرعنعث ظارقعسعغا تأضة
باغالندعمذ ياكع باغالنمعدعمذ بذنعثدعن خةؤةر ظئلعشقا دعققةت قعلماي ظذ
ظادةمنعث ظألىص كئتعشعضة سةؤةبحع بولغان ظادةم هئسابلعنعدذ .ظةمما
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تأضعلةرنع يئتعلةص كئتعؤاتقان ظادةمنعث جةمةتعدعكعلعرع (دعيةت ظىحىن
ظألضةن ظادةمنعث ظعضة ـ حاقعلعرعغا تألةص بةرضةن نةرسعلةرنع) تأضعسعنع
ظذ تأص تأضعلةرنعث ظارقعسعغا باغالص قويغان كعشعنعث جةمةتعدعكعلعرعدعن
ظالعدذ .حىنكع ظذ ،ظذالرنعث دعيةت تألعشعضة سةؤةبحع بولغان كعشعدذر.
ظةضةر ظذ كعشعنعث تأضعسعنع باغالص قويذشتعن ظذ تأص تأضعلةرنع يئتعلةص
كعتعص بارغان ظادةمنعث خةؤعرع بولسا ،بذ هالدا تأضعلةرنع يئتعلةص
كئتعؤاتقان ظادةمنعث جةمةتعدعكعلعرع (دعيةت ظىحىن ظألضةن ظادةمنعث ظعضة
ـ حاقعلعرعغا تألةص بةرضةن نةرسعلةرنع) تأضعسعنع ظذ تأص تأضعلةرنعث
ظارقعسعغا باغالص قويغان كعشعنعث جةمةتعدعكعلعرعدعن ظااللمايدذ .ظةضةر
ظذ كعشع تأضعسعنع ظذ تأص تأضعلةرضة باغالص قويغان ؤاقعتتا ،ظذ تأضعلةر
توختاص تذرعؤاتقان (ظاندعن ظذ ظادةم تأضعلةرنع يئتعلةص كةتكةن) بولسا،
(ظذ تأضة ظألتىرىص قويغان) ظذ ظادةمنعث دعيعتعنع ظذ تأضعلةرنع يئتعلةص
كئتعؤاتقان ظادةمنعث جةمةتعدعكعلعرع تألةيدذ ؤة بذالر (دعيةت ظىحىن
ظألضةن ظادةمنعث ظعضة ـ حاقعلعرعغا تألةص بةرضةن نةرسعلةرنع) تأضعسعنع
ظذ تأص تأضعلةرنعث ظارقعسعغا باغالص قويغان كعشعنعث جةمةتعدعكعلعرعدعن
ظااللمايدذ .حىنكع ،تأضعلةرنع يئتعلعضةن ظادةم ظذ كعشعنعث تأضعسعنع
ظذنعث رذخسعتعسعز يئتعلةص كةتكةندذر .ظةمما ظذ كعشع تأضعسعنع ظذ ظادةم
تأضعلةرنع يئتعلةص كئتعؤاتقان حاغدا ،ظذنعث خةؤعرعسعز ظذ تأضعلةرنعث
ظارقعسعغا باغالص قويغان هالةتتة ،ظذ كعشع تأضعسعنع معثعص كئتعؤاتقان
تأضعلةرنعث ظارقعسعغا باغالص قويغان بولغاحقا ،ظذ كعشنعث ظذ ظادةمضة
تأضعسعنع بعللة يئتعلةص كئتعشكة رذخسةت بةرضةنلعك هئسابلعنعدذ .شذنعث
ظىحىن تأضعلةرنع يئتعلةص كئتعؤاتقان ظادةمنعث جةمةتعدعكعلعرع (دعيةت
ظىحىن ظألضةن ظادةمنعث ظعضة ـ حاقعلعرعغا تألةص بةرضةن نةرسعلةرنع)
تأضعسعنع ظذ تأص تأضعلةرنعث ظارقعسعغا باغالص قويغان كعشعنعث
جةمةتعدعكعلعرعدعن ظالعدذ .حىنكع ظذ ،ظذالرنعث دعيةت تألعشعضة سةؤةبحع
بولغان كعشعدذر.
ظةضةر بعر كعشع بعر هايؤاننع قويذص بةرضةن ؤة ظذنعث كةيعنعدعن
هةيدةص ماثغان ؤة (ظذ هايؤان بعرةر زعيان سالغان) بولسا ،ظذ كعشع ظذ
هايؤان سالغان زعياننع تألةص بئرعدذ .حىنكع ،ظذ هايؤاننعث زعيان سئلعشعغا
ظذ كعشع سةؤةبحع بولدع .ظةضةر ظذ كعشع ظذ هايؤاننع قويذص بةرضةن،
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ظةمما كةينعدعن هةيدةص ماثمعغان بولسا ،بذ هالدا ظةضةر ظذ هايؤان (شذ
ؤاقعتنعث ظأزعدة بعرةر زعيان سالغان بولسا) ،بذ زعياننع ظذ كعشع تألةص
بئرعدذ .ظذ هايؤان ظذ زعياننع ظذ كعشعنعث ظذنع قويذص بةرضةن ؤاقعتنعث
ظأزعدعال سالغان بولغاحقا ،ظذ كعشع ظذنع هأكمةن هةيدعضةن هئسابلعنعدذ.
حىنكع ،ظذ هايؤان ظأزعنعث يولعدا تىز كئتعؤاتقانال بولسا ،ظذ ظادةم ظذنعث
بذ كئتعشعضة سةؤةبحع بولغان هئسابلعنعدذ .ظةضةر ظذ هايؤان ظوث ياكع
سول تةرةصكة كعرعص كةتكةن بولسا ،ظذ هايؤان بعلةن ظذنع قويذص بةرضةن
كعشعنعث ظاالقعسع ظأزىلضةن بولعدذ( .يةنع ظذ هايؤان بذنعثدعن بعرةر
زعيان سالسا ،ظذ زعياننعث مةسظذلعيعتع ظذنع قويذص بةرضةن كعشعنعث
ظىستعضة كةلمةيدذ) ،ظةضةر ظذ هايؤان ظوث ياكع سول تةرةصكة كعرعص
كئتعش ظىحىن يول تاصالمعغان بولسا ،ظذ هايؤان ظوث ياكع سول تةرةصكة
كعرعص كةتمعسعمذ ،ظذ هايؤان بعلةن ظذنع قويذص بةرضةن كعشعنعث ظاالقعسع
ظأزىلىص كئتعدذ .شذنعثدةك يةنة ظةضةر ظذ هايؤان ظارعلعقتا بعر توختاص،
ظاندعن قايتعدعن يةنة ماثغان بولسعمذ ،ظذ هايؤان بعلةن ظذنع قويذص بةرضةن
كعشعنعث ظاالقعسع ظأزىلىص كئتعدذ .ظةضةر ظذ هايؤاننعث ظالدعنع بعر ظادةم
توسذص ظذنع ظارقعسعغا قايتذرغان ،ظاندعن ظذ هايؤان بعرةر زعيان سالغان
بولسا ،بذ زعياننع ظذنع ظارقعسعغا قايتذرغان ظادةم تألةص بئرعدذ .حىنكع،
ظذنع هةيدعضةن كعشع ظذ ظادةمدذر .هايؤاننع ظارقعسعغا قايتذرغان ظادةم
زعيان ظىحىن تألةص بةرضةن نةرسعلةرنع ظذ هايؤاننع بذرذن قويذص بةرضةن
كعشعدعن ظالمايدذ .ظةمما ظذ ظادةم ظةضةر هايؤاننع ظذ كعشعنعث بذيرذقع
بعلةن ظارقعغا قايتذرغان ،ظاندعن ظذ هايؤان هئلعقع زعياننع سالغان بولسا،
بذ هالدا ظذ ظادةم زعيان ظىحىن تألةص بةرضةن نةرسعلةرنع ظذ هايؤاننع
بذرذن قويذص بةرضةن كعشعدعن ظالعدذ .ظعتنع قويذص بئرعشنعث هأكمعمذ
ظذ هايؤاننع قويذص بةرضةننعث هأكمعضة ظوخشاش .ظةمما ظذحار قذشالرنع
قويذص بةرضةن ظادةمضة كةلسةك ،قذشالرنع قويذص بةرضةن ظادةم مةيلع
ظذالرنع ظارقعسعدعن ظىركىتسذن ،مةيلع ظىركىتمعسذن ،ظذ ظادةم قذشالر
سالغان زعياننع تألةص بئرعدذ .حىنكع ،قذشالرنعث تةبعظعتع ظذالرنعث
كةينعدعن داؤاملعق بعر ظادةمنعث ظىركىتىص تذرذشعنع قوبذل قعلمايدذ.
شذثا قذشالرنعث مةسعلعسعدة ظذالرنع ظىركىتىش ياكع ظىركىتمةسلعك
ظئتعبارغا ظئلعنمايدذ .ظةمما هايؤاننعث ظةهؤالع ظذنعثغا ظوخشعمايدذ.
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بوشذنذص قئحعص كةتكةن هايؤاننعث هأكمع
ظةضةر بعر هايؤان باغالص قويذلغان يةردعن بوشذنذص حعقعص كئتعص
كعشعلةرنعث نةرسة ـ كئرةكلعرعضة ،ياكع بعرةر ظادةمضة زعيان سالغان
بولسا ،ظذ هايؤاننعث سالغان زعيعنعنع هايؤاننعث ظعضعسع تألةص بةرمةيدذ.
حىنكع ،بعز بذ هةقتة صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث« :تأت صذتلذق هايؤانالر
جاراهةتلةندىرسة ،ظعضعسعضة تألةم كةلمةيدذ ». . .دئضةنلعكعنع بايان قعلعص
ظأتتذق.
ظةضةر بعر هايؤان ظعضعسعنعث قولعدعن بوشذنذص حعقعص كةتكةن ؤة
ظعضعسعنعث ظذنع توختذتذشقا كىحع يةتمعضةن ،ظاندعن (ظذ كعشعلةرنعث نةرسة
ـ كئرةكلعرعضة زعيان سالغان) بولسا ،بذ هالدعمذ ظذ هايؤاننعث هأكمع خذددع
باغالص قويذلغان يةردعن ظأزع حعقعص كةتكةن هايؤاننعث هأكمعضة ظوخشاش.
شذثا ظذ هايؤاننعث سالغان زعيانلعرعنع ظذنعث ظعضعسع تألةص بةرمةيدذ .شذثا
ظذ هايؤاننعث قعحعص كئتعشع ظذنعثغا يىكلةنمةيدذ .هةتتا ظذ هايؤان بذ هالدا
بعرةر ظعنساننع دةسسةص ظألتىرىص قويغان هالدعمذ ،هايؤاننعث ظعضعسعنعث
ظذنعث ظىحىن بعر نةرسة تألةص بئرعشع الزعم ظةمةس .ظعمام شافعظعي (اهلل
تاظاال ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!)« :ظةضةر هايؤان كئحعدة بوشذنذص حعقعص
كةتكةن ،ظاندعن بعرةر زعيان سالغان بولسا ،هايؤاننعث ظعضعسعنعث ظذ
زعياننع تألةص بئرعشع الزعم .حىنكع ،ظادةتتة كئحة ؤاقتع هايؤانالر ياخشع
ساقلعنعدعغان ؤاقعتتذر( .ظذنعث كئحعدة قئحعص حعقعص كةتكةنلعكع) ظذنعث
ظعضعسعنعث ظذنع ساقالشتا سةل قارعغانلعقعنعث ظاالمعتعدذر» دةيدذ.
بعر كعشع ظىستعدة ظادةم بار بعر ظذالغنع ،ظىستعدعكع ظادةمنعث
رذخسعتعسعز ظذرغان ياكع ظذنعث بعر يعرعضة زعخ تعققان شذنعث بعلةن ظذ
ظذالغ بعر كعشعنع تعصعص ظألتىرىص قويغان ،ياكع بعر كعشعنعث ظىستعضة
يذضذرذص بئرعص دةسسةص ظذنع ظألتىرىص قويغان بولسا ،ظألىص قالغان
كعشعنعث دعيعتعنع ظذالغقا معنضةن ظادةم ظةمةس ظذالغنع ظذرغان ياكع ظذنعث
بعر يعرعضة زعخ تعققان كعشع تألةص بئرعدذ .حىنكع ،ظذالغنعث ظىستعدعكع
ظادةم ظألضةن ظادةم ظىحىن زعيانكةشلعك قعلغان هئسابالنمايدذ .شذثا ظذنعث
دعيعتعنع ظذالغنع ظذرغان ياكع ظذنعثغا زعخ تعققان كعشع يالغذز تألةيدذ.
ظةضةر ظذالغنعث ظىستعدعكع ظادةم ظذ كعشعنع شذنداق قعلعشقا بذيرذغان
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بولسا ،بذ هالدا ظألضةن ظادةمنعث دعيعتعنع هةر ظعككعسع تألةيدذ .ظةضةر ظذ
ظذالغ ظذرغان ياكع زعخ تعققان كعشعنع تعصعص ظألتىرىص قويغان بولسا ،ظذ
كعشع ظىحىن بعر نةرسة تألةص بئرعلمةيدذ.
ظةضةر ظذ كعشع ظذالغنعث ظىستعدعكع ظادةمنعث رذخسعتعسعز ظذنع
ظذرغان ياكع ظذنعث بعر يعرعضة زعخ تعققان ؤاقعتتا ،ظذالغ ظىستعدعكع ظادةمنع
ظئتعؤاتقان ؤة شذنعث بعلةن ظذ ظادةم ظألىص قالغان بولسا ،ظذنعث دعيعتعنع
ظذالغقا زعخ تعققان كعشعنعث جةمةتعدعكعلعرع تألةص بئرعدذ .ظةضةر ظذ كعشع
ظذالغقا زعخنع ظذنعث ظىستعدعكع ظادةمنعث بذيرذقع ياكع ظذنعث رذخسعتع
بعلةن تعققان ،ظاندعن ظذالغ ظىستعدعكع ظادةمنع ظئتعؤاتقان ؤة شذنعث بعلةن
ظذ ظادةم ظألىص قالغان بولسا ،بذ هالدا ظذ ظادةم ظىحىن بعر نةرسة تألةص
بئرعش الزعم ظةمةس .بذ ،ظةضةر ظذ ظذالغنعث بعر ظادةمنع تعصعشع ياكع بعر
ظادةمنعث ظىستعضة يىضىرىص بئرعص ظذنع دةسسعؤئتعشع ظذ كعشعنعث ظذنعثغا
زعخ تعققاننعث ظارقعسعدعنال بولغان بولسا ،ظةهؤال شذنداق بولعدذ .ظةضةر ظذ
ظذالغ بذ ظعشالرنع ظأزعضة زعخ تعقعلعص بعر مذددةت ظأتكةندعن كئيعن قعلغان
بولسا ،ظذالغ ظألتىرىص قويغان ظادةمنعث دعيعتعنع ظذالغنعث ظىستعدعكع
ظادةم بئرعدذ .حىنكع ظذ ؤاقعتتا ظذالغدا ظذنعثغا تعقعلغان زعخنعث تةسعرع
قالمعغاندذر .ظةضةر ظذالغقا (قذزذققا ظوخشاش) يولغا سانجعص قويذلغان بعر
نةرسة تعقعلعص كةتكةن ؤة شذنعث بعلةن ظذالغ بعر ظادةمنع تعصعص ياكع
دةسسةص ظألتىرىص قويغان بولسا ،ظألىص قالغان ظادةمنعث دعيعتعنع ظذ
نةرسعنع يولغا سانجعص قويغان ظادةم بئرعدذ .ظذ ظادةم مةيلع تئخع باالغةتكة
يةتمعضةن كعحعك باال بولسذن ،مةيلع باالغةتكة يةتكةن ظادةم بولسذن ،ظذنعث
ظارعسعدا هئحقانداق صةرق يوق.
هايؤاننعث كأزعنع قويذؤئتعشنعث هأكمع
توخذنعث ،كةصتةرنعث ؤة قوينعث كأزعنع قويذؤةتكةن ظادةم ظذالرنعث
ظةسلع باهاسعدعن كئمعيعص كةتكةن صذلعنع تألةص بئرعدذ .مةسعلةن :كأزع
قويذؤئتعلضةن بعر توخذ بعلةن كأزع ساق بعر توخذ باهالعنعدذ .ظعككعسعنعث
ظارعسعدعكع صةرق صذلنع توخذنعث كأزعنع قويذؤةتكةن ظادةم توخذنعث ظعضعسعضة
تألةص بئرعدذ .ظعتنعث ؤة مذشذكنعث كأزعنع قويذؤئتشنعث هأكمعمذ توخذنعث
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هأكمعضة ظوخشاش.
ظةمما ظاتنعث ياكع تأضعنعث ياكع كالعنعث ،ياكع ظعشةكنعث كأزعنع
قويذؤةتكةن ظادةم ،ظذ هايؤاننعث صىتىن باهاسعنعث تأتتعن بعرعنع تألةيدذ.
(بذ هةنةفعي مةزهةصعدعكعلةرنعث كأز قارعشعدذر) .ظعبنع ظةبذشةيبة بذ هةقتة
ظأمةر ظعبنع خةتتاب (اهلل تاظاال ظذنعثدعن رازع بولسذن!) نعث« :تأت صذتلذق
هايؤاننعث كأزعنع (قويذؤةتكةنلعك ظىحىن) ظذنعث صذلعنعث تأتتعن بعرع تألةص
بئرعلعدذ» دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ .بذ هةقتة يةنة ظابدذرراززاق ظةلع
ظعبنع ظةبذتالعبنعث مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ« :تأت صذتلذق
هايؤاننعث كأزعنع (قويذؤةتكةنلعك ظىحىن) ظذنعث صذلعنعث تأتتعن بعرع
تألةص بئرعلعدذ».
ظعمام مالعك ،ظعمام شافعظعي ؤة بعر رعؤايةتتة ظعمام زذصةر (اهلل تاظاال ظذالرغا
رةهمةت قعلسذن!)« :تأت صذتلذق هايؤاننعث كأزعنع قويذؤةتكةن ظادةممذ
ظذالرنعث كئمعيعص كةتكةن صذلعنع تألةص بئرعدذ» دئدع .بذ ظعمامالرنعث دئضةن
بذ سأزعنعث ظاساسع قعياستذر .لئكعن ،هةنةفعي مةزهةصعدعكعلةر مةزكذر
ظةسةرلةر بولغانلعقع ظىحىن بذ قعياسقا ظةمةل قعلمعدع .مةزكذر ظةسةرلةر
تأت صذتلذق هايؤانالر هةققعدة كةلضةنلعكع ظىحىن ظذ ظةسةرلةرنعث هأكمعنعث
ظعحعضة (توخذ ؤة كةصتةرضة ظوخشاش هايؤانالرنع) كعرضىزمعدع.
بذ ،ظةضةر ظذ هايؤانالرنعث صةقةت بعرال كأزع قويذؤئتعلضةن بولسا ،ظةهؤال
شذنداق بولعدذ .ظةمما ظذالرنعث ظعككع كأزع قويذؤئتعلضةن بولسا ،بذ هالدا
هايؤاننعث ظعضعسع خالعسا هايؤاننع ظذنعث كأزعنع قويذؤةتكةن ظادةمضة
تاشالص بئرعص ظذ ظادةمدعن هايؤاننعث صذلعنع ظالعدذ ،خالعسا هايؤاننع قولعدا
ساقالص قئلعص ظذنعث كأزعنع قويذؤةتكةن ظادةمدعن هايؤاننعث كئمعيعص
كةتكةن صذلعنع ظالعدذ.
شذنعثدةك يةنة ظةضةر بعر ظادةم تأت صذتلذق هايؤاننعث بعر قولعقعنع ياكع
ظعككع قولعقعنع ياكع تعلعنع ياكع صاحاقلعرعدعن بعرةرسعنع كئسعؤةتكةن،
ياكع ظذنع ظذرذص توكذر قعلعص قويغان بولسا ،بذ هالدعمذ هايؤاننعث ظعضعسع
ظذ ظادةمدعن هايؤاننعث كئمعيعص كةتكةن صذلعنع ظالعدذ .بذ ،ظةضةر ظذ هايؤان
ضأشع يئيعلعدعغان هايؤان بولغان بولسا ،ظةهؤال شذنداق بولعدذ .ظةمما
ظذ هايؤان ضأشع يئيعلمةيدعغان هايؤان بولغان بولسا ،ظذ ظادةم هايؤاننعث
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ظعضعسعضة هايؤاننعث صذلعنع بئرعدذ .حىنكع ،هايؤاننع ظذنداق قعلعؤئتعش
هةممة تةرةصتعن ظذنع كئرةكسعز قعلعؤئتعش هئسابلعنعدذ.
ظعتنعث ظادةم تالعؤالعدعغان ظعت ظعكةنلعكعنع ،ظأكىزنعث ظادةم
ظىسىدعغان ظأكىز ظعكةنلعكعنع ؤة ظاتنعث ظادةم حعشلةشكة ظادةتلعنعص
قالغانلعقعنع ظذالرنعث ظعضعللعرعضة خةؤةر بئرعش ،يعقعلعص كئتةي دةص
قالغان تامنعث يعقعلعص كئتةي دةص قالغانلعقعنع ظذنعث ظعضعسعضة خةؤةر
بةرضةنضة ظوخشاش .يةنع ظعتنعث ظعضعسعضة ظعتنعث ظادةم تالعؤالعدعغان ظعت
ظعكةنلعكعنع خةؤةر بةرضةندعن كئيعن ظعت ظادةم تالعؤالغان ياكع ظأكىزنعث
ظعضعسعضة ظأكىزنعث ظادةم ظىسىدعغان ظأكىز ظعكةنلعكعنع خةؤةر بةرضةندعن
كئيعن ظأكىز ظادةم ظىسكةن ،ياكع ظاتنعث ظعضعسعضة ظاتنعث ظادةم حعشلةشكة
ظادةتلعنعص قالغانلعقعنع خةؤةر بةرضةندعن كئيعن ظات ظادةم حعشلعؤالغان
بولسا ،ظذ هايؤانالرنعث ظعضعللعرع ظذالر سالغان زعياننع تألةص بئرعدذ.
بعر ظادةمنعث بعر توص هةسةل هةرعسع بولذص ظذنع ظأزعنعث بوستانلعقعغا
ظورذنالشتذرغان ،لئكعن ظذ هةرعلةر ظذ بوستانلعقتعن باشقا ظادةملةرنعث
بوستانلعقعغا ظأتىص ظذالرنعث ظأزىملعرعنع ؤة مئؤة ـ حعؤعلعرعنع يةيدعغان
بولسا ،هةرعنعث ظعضعسع هةرعلةر يةص كةتكةن ظأزىملةرنع ؤة مئؤعلةرنع
تألةص بئرةمدذ ياكع تألةص بةرمةمدذ؟ هةرعنعث ظعضعسعنع هةرعلعرعنع باشقا
يةرضة يأتكةشكة بذيرذالمدذ ياكع بذيرذلمامدذ؟ دئضةن سوظالنعث جاؤابع
تأؤةندعكعن ظعبارةتتذر:
ظالعمالر هةرعنعث ظعضعسع هةرعلةر يةص كةتكةن ظأزىملةرنع ؤة مئؤعلةرنع
تألةص بئرعدذ ؤة هةرعلةرنعث سالغان زعيعنع ظئنعق بولسا ،هةرعلةرنعث
ظعضعسعنع هةرعلعرعنع باشقا يةرضة يأتكةشكة بذيرذلعدذ ،دةص صةتعؤا بةردع.
بعز يذقعرعدا كعشعلةرضة زةرةر بئرعدعغان نةرسعنعث يوقذتذؤئتعلعشع ظعسالم
دعنعنعث ظومذمعي قاظعدعلعرعدعن ظعكةنلعكعنع بايان قعلعص ظأتتذق.
بعر ظادةم ظعشعكعنعث باشقا بعر كعشعنعث زعراظةتعنع يةؤاتقانلعقعنع
كأرىص تذرذص ظذنع توسمعغان بولسا ،ظذ ظادةم ظعشةك ظذ كعشعضة سالغان
زعياننع تألةص بئرعدذ .ظةضةر بعر ظادةم باشقا بعر ظادةمنعث ظعشعكعنعث بعر
كعشعنعث زعراظةتعنع يةؤاتقانلعقعنع كأرضةن ؤة ظذنع توسمعغان بولسا ،ظذ
ظادةمضة ظعشةك ظذ كعشعضة سالغان زعياننع تألةص بئرعش الزعم ظةمةس.
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ظعشةكنعث ظأزعنعث بولذشع بعلةن باشقعالرنعث بولذشعنعث ظارعسعدعكع
صةرق بولسا ،ظةضةر ظعشةك ظذ ظادةمنعث ظأزعنعث بولغان ؤاقعتتا ،ظعشةكنعث
صىتىن قعلمعشلعرعدعن ظذ ظادةم جاؤابكار بولعدذ .يةنة ظعشةكنعث صايدعسع ظذ
ظادةمضة يئتعدذ ؤة ظذ ظادةمنعث ظعشةكنع توسذش ظعمكانعيعتع بار .ظةمما
ظعشةك باشقعالرنعث بولغان ؤاقعتتا ،ظعش بذ شةكعلدة بولمايدذ.
ظةضةر بعر ظادةم قوينع ياكع كالعنع ياكع ظاتنع ،ياكع ظعشةكنع بعر
كعشنعث زعراظةتلعكعضة ياكع ظأزىملىك بئغعغا هةيدةص كعرضةن بولسا ،ظذ
ظادةم هةيدةص ظئلعص كعرضةن هايؤاننعث سالغان زعيانلعرعنع ظذ كعشع ظىحىن
تألةص بئرعدذ .حىنكع ،ظذ ظادةم ظذ هايؤاننع باشقعسعغا تةؤة يةرضة ظذنعث
رذخسعتعسعز هةيدةص ظئلعص كعرضةندذر .شذثا ظذ ظادةم ظذنعثغا زعيانكةشلعك
قعلغان هئسابلعنعدذ.
ظىستعدة ظذتذن بار ظعشةكنع هةيدةص معثعؤاتقان ظادةمنعث يولدا ماثغان
كعشعلةرنع ظاضاهالندذرذص مئثعشع الزعم .ظةضةر ظىستعدة ظذتذن بار ظعشةك
بعر كعشعنعث ظارقعسعدعن كعلعص ظذ كعشعنعث يئنعدا ماثغان ؤة ظعشةكنعث
ظعضعسع ظذ كعشعنع ظاثاهالندذرمعغان ،ظاندعن ظعشةك (ظىستعدعكع ظذتذنغا
ظعلدىرؤئلعص) ظذ كعشعنعث كعيعمعنع يعرتعؤاتقان بولسا ،ظعشةكنعث ظعضعسع
ظذ كعشعنعث كعيعمعنع تألةص بئرعدذ .ظةمما بعر كعشع ظىستعدة ظذتذن بار
ظعشةكنعث يئنعغا كعلعص ظذنعث يئنعدا ماثغان ،ظذ كعشع ظعشةكنع كأرضةن
ؤة ظذنعثدعن يعراق معثعشقا ظعمكان بولسعمذ ظذنعثدعن يعراق ماثمعغان،
ظاندعن ظعشةك ظذ كعشعنعث كعيعمعنع يعرتعؤاتقان بولسا ،ظعشةكنعث ظعضعسع
ظذ كعشعنعث كعيعمعنع تألةص بةرمةيدذ.
بعر ظادةم زعراظةتلعكعضة ياكع قورذسعغا كعرعؤالغان هايؤاننع قوغالص
حعقعرؤاتقان ،ظاندعن ظذ هايؤان (ظذ يةردعن حعقعص كعتعص بولغاندعن كئيعن)
ظألىص قالغان بولسا ،ظذ ظادةم ظذنع تألةص بةرمةيدذ .حىنكع ،ظذ هايؤان (ظذنع
قوغالص حعقعرعلمعسا) ظذ ظادةمضة زعيان يةتكىزةتتع .بذ ،ظةضةر ظذ ظادةم
ظذنع زعراظةتلعكعدعن ياكع قورذسعدعن حعقعرؤئتعص بولذص ظذنع تةكرار يةنة
بعر قئتعم قوغلعمعغان بولسا ،ظةهؤال شذنداق بولعدذ .ظةضةر ظذ ظادةم ظذنع
زعراظةتلعكعدعن ياكع قورذسعدعن حعقعرؤئتعص بولذص ظذنع تةكرار يةنة بعر
قئتعم قوغلعغان ،ظاندعن ظذ هايؤان ظألىص قالغان بولسا ،ظذ ظادةم ظذنع تألةص
بئرعدذ.
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ظةضةر بعر ظادةم ظعشعكعنع بعر ياغاحقا باغالص قويغان ،ظاندعن بعر كعشع
ظعشعكعنع ظئلعص كعلعص ظذ ياغاحقا باغلعغان ،ظاندعن ظذ كعشعنعث ظعشعكع
بذرذن ظئلعص كعلعص باغالص قويغان ظادةمنعث ظعشعكعنع حعشلعؤالغان بولسا،
بذ هالدا ظةضةر ظعشةكلةر باغالنغان ياغاح ،هةر ظعككع ظادةمنعث ظعشةكلعرع
باغالنسا هةق ـ هوقذق جةهةتتعن توغرا بولعدعغان ياغاح بولسا ،ظذ كعشع
ظعشعكعنعث ظذ ظادةمنعث ظعشعكعنع حعشلعؤالغانلعقع ظىحىن ظذ ظادةمضة بعر
نةرسة تألةص بةرمةيدذ .ظةضةر ظعشةكلةر باغالنغان ياغاح ،هةر ظعككع ظادةمنعث
ظعشةكلعرع باغالنسا هةق ـ هوقذق جةهةتتعن توغرا بولمايدعغان ياغاح بولسا،
بذ هالدا ظذ كعشع ظعشعكعنعث ظذ ظادةمنعث ظعشعكعنع حعشلعؤالغانلعقع
(((
ظىحىن ظذ ظادةمضة بعر نةرسة تألةص بئرعدذ.
كعحعك بالعالرنع ظئلعص قئحعشقا ؤة ظذالرنعث قعلمعشلعرعغا ظاالقعدار
مةسعلعلةرنعث بايانع

بعر ظادةم كعحعك بالعدعن بعرعنع ظئلعص قاحقان ،ظاندعن ظذ باال ظذ
ظادةمنعث ظأيعدة ظألىص قالغان بولسا ،ظذ ظادةم ظذ بالعنعث دعيعتع ظىحىن
ظذنعث ظعضة ـ حاقعلعرعغا بعر نةرسة تألةص بةرمةيدذ .حىنكع ،بعر ظادةمنعث
ظأزعنعث ظأيعدة ظألىش بعلةن باشقا يةردة ظألىشنعث ظارعسعدا هئحقانداق
صةرق يوق .ظةضةر ظذ كعحعك باال ظذ ظادةمنعث ظأيعدة مةسعلةن :يعالن ياكع
حاقماق حئقعؤالغانلعق سةؤةبع بعلةن ظألىص كةتكةن بولسا ،بذ هالدا
ظعستعهسانغا ظاساسةن ظذ بالعنعث دعيعتعنع ظذ ظادةمنعث جةمةتعدعكعلعرع
بئرعدذ .حىنكع ،ظذ ظادةم ظذ كعحعك بالعنع حاقماق حاقعدعغان يةرضة ياكع
يعالنالر بار يةرضة ظئلعص كئلعش ؤة ظاظعلعسعنعث يعنعدعن ظذزاقالشتذرذش
ظارقعلعق ظذنعث ظألىص كئتعشعضة سةؤةبحع بولدع .شذثا ظذ بالعنعث ظألىص
كئتعش سةؤةبع ظذ ظادةمضة باغلعنعدذ .هةتتا ظذ ظادةم ظذ بالعنع يذقذملذق
كئسةللةر بار يةرضة ظئلعص كةلضةن ؤة شذنعث بعلةن ظذ باال ظألىص كةتكةن
بولسا ،بذ هالدعمذ ظذ ظادةم ظذ بالعنعث دعيعتعنع تألةص بئرعدذ .شذنعثدةك
يةنة ظةضةر بعر ظادةم حوث بعر ظادةمنع صذت ـ قوللعرعنع باغالص يذقذملذق
((( «رةددذلمذهتار» 5 ،ـ توم 392 ،ـ بةت.
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كئسةللةر بار يةرضة ظئلعص كةلضةن ؤة شذنعث بعلةن ظذ ظادةم ظألىص كةتكةن
بولسا ،ظذ ظادةم ظألىص قالغان ظذ ظادةمنعث دعيعتعنع تألةص بئرعدذ.
ظةضةر بعر ظادةم كعحعك بعر بالعنع ظذالغقا معندىرضةن ،ظذنعثغا« :بذنع
مةن ظىحىن تذتذص تذرغعن» دئضةن ،ظذ باال ظذالغنع ماثدذرمعغان ،ظاندعن
ظذ باال ظذالغدعن حىشىص كئتعص ظألىص قالغان بولسا ،ظذ باال مةيلع ظادةتتة
تةثتىشلعرع ظذالغقا معندىرىلعغان باال بولسذن ،مةيلع ظذنداق باال بولمعسذن،
ظذ بالعنعث دعيعتعنع ظذنع ظذالغقا معندىرضةن ظادةمنعث جةمةتعدعكعلعرع
تألةص بئرعدذ .حىنكع ،ظذنعث ظألىص كئتعشعضة ظذ ظادةم سةؤةبحع بولدع.
ظةمما ظذ باال ظذالغنعث ظىستعدة تذرذص ظذنع ماثدذرغان ؤة ظذ باال ظذالغنع
ماثدذرااليدعغان هالةتتة بولغان ،ظاندعن ظذالغدعن حىشىص كئتعص ظألىص قالغان
بولسا ،بذنعث ظذنعث سةؤةبحعسع ظذ ظادةم ظةمةس ظذ بالعنعث ظأزعدذر.
ظةضةر بعر ظادةم باالغةتكة يةتمعضةن بعر بالعنعث ظالدعغا ظذ بالعنعث
ظعضة ـ حاقعسعنعث رذخسعتعسعز تاماق قويذص قويغان ؤة ظذ ظادةم تعجارةت
قعلعشقا رذخسةت بئرعلمعضةن ظادةم بولغان ،ظاندعن ظذ كعحعك باال ظذ تاماقنع
يعضةن بولسا ،ظذ باال ظذ تاماقنع تألةص بةرمةيدذ .حىنكع ،ظذنعث ظالدعغا
تاماقنع ،تاماقنعث ظعضعسع قويذص قويغان .تاماقنعث ظعضعسعنعث تاماقنع
خالعغان كعشعنعث يئيعشعضة بئرعش هوقذقع بار .ظعمام ظةبذيىسىف ؤة ظعمام
شافعظعي (اهلل تاظاال ظذالرغا رةهمةت قعلسذن!)« :ظذ كعحعك باال ظذ تاماقنع
تألةص بئرعدذ» دئدع .شذنعثدةك يةنة ظةضةر ظذ كعحعك باال ،يئنعدا ظامانةت
قويذص قويذلغان نةرسعنع ياكع قةرز بئرعلضةن صذلنع ياكع سئتعص بئرعلضةن
نةرسعنع ظعشلعتعص كةتكةن بولسا ،بذ هالدا ظعمام ظةبذيىسىف بعلةن ظعمام
شافعظعي (اهلل تاظاال ظذالرغا رةهمةت قعلسذن!)« :ظذ باال ظذنع (باالغةتكة
يئتعشتعن) بذرذن تألةص بئرعدذ» دئدع( .ظةمما باشقا ظعمامالر ظذ باال ظذنع
باالغةتكة يةتكةندعن كئيعن تألةص بئرعدذ ،دةيدذ).
ظةضةر بعر ظادةم باالغةتكة يةتمعضةن بعر بالعنعث ظالدعغا ظذ بالعنعث
ظعضة ـ حاقعسعنعث رذخسعتع بعلةن تاماق قويذص قويغان ؤة ظذ ظادةم تعجارةت
قعلعشقا رذخسةت بئرعلضةن ظادةم بولغان ،ظاندعن ظذ كعحعك باال ظذ تاماقنع
يعضةن بولسا ،ظذ باال ظذ تاماقنعث صذلعنع شذ ؤاقعتنعث ظأزعدة يةنع باالغةتكة
يئتعشتعن بذرذن تألةص بئرعدذ.
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بعر كعحعك باال ظأينعث ظأضزعسعدعن حىشىص كئتعص ياكع سذغا حىشىص
كئتعص ظألىص قالغان بولسا ،ظذ بالعنعث ظاتا ـ ظاتعسعغا تةؤبة قعلعشتعن
ؤة ظعستعغصار ظئيتعشتعن باشقا هئحقانداق بعر ظعش قعلعش الزعم ظةمةس.
لئكعن ،ظذ باال ظأضزعدعن حىشىص كةتكةن ياكع سذغا حىشىص كةتكةن ؤاقعتتا،
ظاتا ـ ظانعسعنعث بعرعنعث قولعدا بولذص ظذنعث قولعدعن حىشىص كةتكةن
بولسا ،بذ هالدا ظذ ظاتا ـ ظانعنعث كاففارةت بئرعشع الزعم.
بعر بالعنعث ظعضة ـ حاقعسع خةتنعحعنع ظذ بالعنع خةتنة قعلعشقا
بذيرذغان ،ظذ خةتنعحع ظذ بالعنع خةتنة قعلعش جةريانعدا ظذنعث جعنسعي
ظةزاسعنعث بئشعنع كئسعؤةتكةن ؤة شذنعث بعلةن ظذ باال ظألىص كةتكةن
بولسا ،خةتنعحعنعث جةمةتعنعث ظذ باال ظىحىن ظذنعث دعيعتعنعث يئرعمعنع
بئرعشع الزعم .حىنكع ،ظذ باال مذنداق ظعككع ظعش سةؤةبع بعلةن ظألىص
كةتكةن:
 1ـ رذخسةت بئرعلضةن ظعش .ظذ بولسعمذ ظذ بالعنع خةتنة قعلعص ظذنعث
جعنسعي ظةزاسعدعكع ظارتذق تئرعنع كئسعؤئتعش.
 2ـ رذخسةت بئرعلمعضةن ظعش .ظذ بولسعمذ ظذ بالعنعث جعنسعي ظةزاسعنعث
بئشعنع كئسعؤئتعش.
ظذ باال ،بعرع رذخسةت بئرعلضةن ظعش ؤة يةنة بعرع رذخسةت بئرعلمعضةن
ظعش بولذص ظعككع ظعشنعث سةؤةبع بعلةن ظألىص كةتكةنلعكع ظىحىن
خةتنعحعنعث جةمةتع ظذ باال ظىحىن ظذنعث دعيعتعنعث يئرعمعنع تألةص بئرعدذ.
ظةضةر ظذ باال ظألىص كةتمعسة ،خةتنعحعنعث جةمةتعنعث ظذ باال ظىحىن صىتىن
بعر دعيةت تألةص بئرعشع الزعم .حىنكع ،خةتنعحع ظذنعث جعنسعي ظةزاسعنعث
بئشعنع كئسعؤةتتع .حىنكع ،ظذ بالعنعث خةتنة قعلعنغان يعرع ساقايسا ،ظذ
يةر تئرعسع كئسعلضةن هالةتتة بولعدذ .بذ ،خةتنعحع ظىحىن قعلعشقا رذخسةت
قعلعنغان ظعش .شذثا بذنعث هئحقانداق تةسعرع يوق .ظذ باال ،جعنسعي
ظةزاسعنعث بئشع كئسعلضةن هالةتتة بولعدذ .بذ خةتنعحع ظىحىن قعلعشقا
رذخسةت قعلعنمعغان ظعش .شذثا بذنعث ظىحىن خةتنعحعنعث جةمةتعنعث ظذ
(((
باال ظىحىن صىتىن بعر دعيةت تألةص بئرعشع الزعم.
(((

«رةددذلمذهتار» 5 ،ـ توم 400 ،ـ بةت.
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ساراث ظادةمنعث ياكع كعحعك بالعنعث ياكع دادعنعث ،ظادةم
ظألتىرىش ؤةقةسعضة قاتنعشعشعنعث هأكمع

بعر كعشع بعر ظادةمنع ،ساراثغا ،كعحعك بالعغا ؤة ظألتىرىلمةكحع
بولغان ظادةمنعث دادعسعغا ظوخشاش ظادةم ظألتىرؤةتكةنلعكع ظىحىن قعساس
ظئلعنمايدعغان بعر ظادةم بعلةن بعرلعشعص ظألتىرؤةتكةن بولسا ،ظذالرنعث
هئحبعرعدعن قعساس ظئلعنمايدذ .ظذالرغا صةقةت ظألتىرىلضةن ظادةم ظىحىن بعر
دعيةت بئرعش الزعم .بذ هةقتة <ظةلفةتاؤا ظةلهعندعيةتع> دئضةن ظةسةرنعث
ظاصتورع مذنداق دئدع« :مةسعلةن :بعر دادا يات بعر ظادةم بعلةن بعرلعشعص
بالعسعنع ظألتىرؤةتكةنضة ياكع سةؤةنلعك بعلةن ظادةم ظألتىرؤةتكةن بعر كعشع
قةستةنلعك بعلةن ظادةم ظألتىرؤةتكةن بعر كعشع بعلةن بعرلعشعص بعر ظادةمنع
ظألتىرؤةتكةنضة ،ياكع تئخع باالغةتكة يةتمعضةن كعحعك باال بعر كعشع بعلةن
بعرلعشعص بعر ظادةمنع ظألتىرؤةتكةنضة ظوخشاش بعرعدعن قعساس ظئلعنعدعغان
يةنة بعرعدعن قعساس ظئلعنمايدعغان ظعككع ظادةم شئرعكلعشعص بعر كعشعنع
ظألتىرؤةتكةن بولسا ،ظذ ظعككعسعدعن قعساس ظئلعنمايدذ( .ظذ ظعككعسعضة
صةقةت ظألتىرىلضةن كعشع ظىحىن دعيةت تألةص بئرعش الزعم بولعدذ).
ظعمام شافعظعي (اهلل تاظاال ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!) ظأزعنعث <ظةلظذم>
دئضةن ظةسعرعدة« :بعر ظادةمنع ،بعرع ساراث يةنة بعرع ظةقلع ـ هذشع
جايعدا ياكع بعرع تئخع باالغةتكة يةتمعضةن كعحعك باال يةنة بعرع باالغةتكة
يةتكةن حوث ظادةمضة ظوخشاش بعرعدعن قعساس ظئلعنعدعغان يةنة بعرعدعن
قعساس ظئلعنمايدعغان ظعككع ظادةم بعرلعشعص ظألتىرؤةتكةن بولسا ،ظةقلع
ـ هذشع جايعدا ظادةمدعن ؤة باالغةتكة يةتكةن حوث ظادةمدعن قعساس
ظئلعنعدذ .ظةمما ساراثنعث ؤة باالغةتكة يةتمعضةن كعحعك بالعنعث ظذ ظادةم
ظىحىن ظذالرغا تئضعشلعك بولغان دعيةتنع بئرعشع الزعم» دةيدذ .ظعمام
شافعظعينعث دةلعل ـ صاكعتع بولسا بذنعثدعن ظعبارةتتذر :ساراث ظادةم ؤة
كعحعك باال ظذ ظادةمنع قةستةن ظألتىرؤةتتع .ظةمما ظذ ظعككعسعدعن قعساس
ظئلعنمايدذ .حىنكع ،ظذ ظعككعسع ظعسالم دعنعنعث بةلضعلعمعلعرعنع ظادا
قعلعشقا بذيرذلغان ظادةملةردعن ظةمةس .ظذ ظعككعسعنعث ظعسالم دعنعنعث
بةلضعلعمعلعرعنع ظادا قعلعشقا بذيرذلغان ظادةملةردعن بولمعغانلعقع سةؤةبع
بعلةن قعساسنعث ظذ ظعككعسعدعن حىشىص كئتعشع ظذالر بعلةن شئرعكلعشعص
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ظادةم ظألتىرؤةتكةنلةردعن قعساسنعث حىشىص كئتعشعنع الزعم قعلمايدذ.
حىنكع ،ظذالر بعلةن بعرلعشعص ظادةم ظألتىرؤةتكةنلةر بولسا ،ظعسالم
دعنعنعث بةلضعلعمعلعرعنع ظادا قعلعشقا بذيرذلغان ظادةملةردذر .بذالرنعث
معسالع خذددع ظعككع كعشع بعرلعشعص بعر ظادةمنع ظألتىرؤةتكةن ،ظاندعن
ظذ ظادةمنعث ظعضة ـ حاقعسع ظذ ظعككع كعشعدعن بعرعنع كةحىرؤةتكةنضة
ظوخشاش .بذ هالدعمذ ظألتىرىلضةن ظادةمنعث ظعضة ـ حاقعسع كةحىرؤةتكةن
كعشعدعن قعساس ظااللمايدذ .بذ كعشعدعن قعساسنعث ظئلعنماسلعقع يةنة بعر
كعشعدعنمذ قعساسنعث ظئلعنماسلعقعغا سةؤةبحع بواللمايدذ .مانا بذ ظعمام
شافعظعينعث بذ هةقتعكع كأز قارعشعدذر.
ظعمام شافعظعيغا بئرعلعدعغان جاؤاب تأؤةندعكعدعن ظعبارةتتذر:
ساراث ظادةمنع ؤة كعحعك بالعنع ظذ ظادةمنع قةستةن ظألتىرؤةتتع،
دةص قاراشقا بولمايدذ .حىنكع ،ظذ ظعككعسع ظىستعدعن ظعسالم دعنعنعث
بةلضعلعمعلعرع كأتىرىلىص كةتكةن كعشعلةردعندذر .بعر تةرةصتعن ظذ ظعككعسع
ظذالردعن ظعسالم دعنعنعث بةلضعلعمعلعرع كأتىرىلىص كةتكةن كعشعلةردعندذر،
دةص يةنة بعر تةرةصتعن ظذ ظعككعسعنعث ظذ ظادةمنع ظألتىرؤةتكةنلعكع قةستةن
ظألتىرؤةتكةنلعك هئسابلعنعدذ ،دةص قاراش مةنتعقسعزدذر .ظعمام شافعظعينعث
دئمةكحع بولغعنع :ظادةم ظألتىرىشكة قاتناشقان كعحعك باال بعلةن ساراث
كعشع ظادةمنع ،بعلعص ؤة نعيةت قعلعص تذرذص ظألتىرعدذ ،بعر ظعشنع بعلعص
ؤة نعيةت قعلعص تذرذص قعلعش ظذنع قةستةن قعلغانلعق هئسابلعنعدذ ،شذثا
ظادةم ظألتىرىشكة قاتناشقان كعحعك باال بعلةن ساراث كعشعنعث قعلغان
قاتعللعقعمذ قةستةنلعك بعلةن قعلعنغان قاتعللعق بولذشع الزعم ،دئضةنلةردعن
ظعبارةتتذر .ظعمام شافعظعيغا مذنداق رةددعية بئرعلعدذ:
ظةضةر بعر ظعشنع بعلعص ؤة نعيةت قعلعص تذرذص قعلعش ظذنع قةستةن
قعلغانلعق هئسابلعنعدعغان بولسا ،هايؤانالرنعث صىتىن قعلغان ظعشلعرعمذ
قةستةنلعك بعلةن قعلعنغان ظعشالر هئسابلعنعشع الزعم .حىنكع ،هايؤانالرمذ
ظأزلعرعنعث قعلعدعغان ظعشلعرعنع بعلعص ؤة ظذنع مةقسةت قعلعص تذرذص
قعلعدذ .ظةمما هايؤانالرنعث قعلعدعغان ظعشلعرعنع بعلعص ؤة ظذنع مةقسةت
قعلعص تذرذص قعلعشلعرعدعن ظذالرنع قعلغان ظعشلعرعنع قةستةنلعك بعلةن
قعلعدذ ،دةص قاراش توغرا ظةمةس .بعر ظعشنع قةستةنلعك بعلةن قعلعندع،
دةص قاراش ظىحىن ظذ ظعشنعث بعلعنضةن هالدا ؤة نعيةت قعلعنعص تذرذص
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قعلعنعش ظةمةس كعحعك بالعدعكع ؤة ساراث كعشعدعكع شذ بعلعشنعث ؤة
نعيةتنعث ظذالردا يئتةرلعك بولعشعدذر .هةممعمعزضة مةلذمكع كعحعك بالعنعث
بعر ظعش ظىستعدعكع بعلعمع ؤة نعيعتع ،شذنعثدةك ساراث كعشعنعثمذ بعر
ظعش ظىستعدعكع بعلعمع ؤة نعيعتع يئتةرلعك ظةمةس .شذثا ظذالرنعث قعلغان
ظعشلعرع قةستةنلعك بعلةن قعلعنغان ظعشالر ،دةص قارعلعشع توغرا ظةمةس.
ظةضةر بعز كعحعك باال بعلةن ساراث كعشعنعث قعلغان ظعشعلعرعنع
قةستةنلعك بعلةن قعلعنغان ظعشالر ،دةص قوبذل قعلغان تةقدعردعمذ بعزنعث
بذ هةقتعكع قارعشعمعز يةنعال مذنداقتذر :كعحعك باال ياكع ساراث كعشع
بعلةن بعرلعشعص ظادةم ظألتىرؤةتكةن كعشعدعن قعساسنعث حىشىص
كئتعشع ياكع حىشىص كةتمةسلعكع كعحعك بالعنعث ياكع ساراث كعشعنعث
ظادةم ظألتىرؤةتكةنلعكعنعث قةستةن هئسابلعنعشعغا ياكع قةستةن
هئسابالنماسلعقعغا قاراشلعق ظةمةس .بذ ،شذ قةستةنلعكنعث قعساسنع الزعم
قعلعدعغان قةستةنلعك بولذشعغا ياكع ظذنداق قةستةنلعك بولماسلعقعغا
قاراشلعقتذر .شذثا كعحعك بالعنعث ياكع ساراث كعشعنعث ظادةم ظألتىرؤئتعشع
ظةضةر قعساسنع الزعم قعلمايدعغان قةستةنلعك هئسابالنسا ياكع صةقةت دعيةت
بئرعشنعال الزعم قعلعدعغان قةستةنلعك هئساصالنسا ،بذ هالدا ظذالر بعلةن
بعرلعشعص ظادةم ظألتىرؤةتكةن كعشعدعن قعساس ظئلعنمايدذ .بذنعث معسالع
خذددع تأؤةندعكع مةسعلعنعث معسالعغا ظوخشاشتذر :ظةضةر بعر ظادةم ظأزعنع
ظأزع ظألتىرؤةتكةن ؤة ظذنعث ظأزعنع ظألتىرؤئلعشع ظىحىن ظذنعثغا بعر كعشع
ياردةملةشكةن بولسا ،بذ هالدا ظذ ظادةمنعث ظأزعنع ظأزعنعث ظألتىرؤئلعشع
ظأزعنع قةستةنلعك بعلةن ظألتىرؤئلعش هئسابالنسعمذ ،ظةمما بذ قةستةنلعك
قعساسنع الزعم قعلمايدعغان قةسةتلعك بولغاحقا ،ظذنعثغا ياردةملةشكةن
ظادةمدعن ظذنعث ظىحىن قعساس ظئلعنمايدذ .شذنعثدةك يةنة بعر ظادةمنع
يعرتقذح هايؤان بعلةن بعر كعشع بعرلعشعص ظألتىرؤةتكةن بولسا ،بذ هالدعمذ
ظذ كعشعدعن قعساس ظئلعنمايدذ .بذ يةردة ضةرحة يعرتقذح هايؤاننعث ظذ
ظادةمنع ظألتىرؤئتعشع ،هايؤاننعث ظذنع بعلعص ؤة نعيةت قعلعص تذرذص
ظألتىرىشتة خذددع كعحعك بالعنعث ؤة ساراث كعشعنعث ظادةم ظألتىرىشعضة
ظوخشاص كةتسعمذ ،لئكعن يعرتقذح هايؤان ظألتىرؤةتكةن ظادةم ظىحىن ظذ
هايؤاندعن دعيةت ظئلعص بئرعلمةيدذ .حىنكع ،ظذنعث مال ـ مىلكع ؤة جةمةتع
يوقتذر .شذنعثدةك يةنة بعر ظادةمنعث ظوغرعلعق قعلغانلعق سةؤةبع بعلةن
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قولع كئسعلضةن ،ظاندعن بعر كعشع ظذنعث صذتذنع كئسعؤةتكةن ؤة شذنعث
بعلةن ظذ ظادةم ظألىص قالغان بولسا ،بذ هالدعمذ ضةرحة ظذ ظادةمنعث قولعنع
كئسعؤةتكةن كعشع ظذنعث قولعنع قةستةن كةسكةن بولسعمذ ،ظةمما ظذنعث
صذتذنع كئسعؤةتكةن كعشعدعن قعساس ظئلعنمايدذ .ظذنعث صذتذنع كئسعؤةتكةن
كعشعدعن قعساس ظئلعنماسلعقعنعث سةؤةبع ،ظذنعث قولع قةستةن كئسعلضةن
بولسعمذ ،ظةمما ظذنعث قولعنع كئسعش هةقلعق بولغاحقا (ظذنعث قولعنع
كئسعؤةتكةن كعشعدعن قعساس ظئلعنمايدعغانلعقع) ظىحىندذر.
ظةضةر كعحعك باال ياكع ساراث كعشع بعلةن بعرلعشعص ظادةم ظألتىرؤةتكةن
كعشعدعن قعساسنعث حىشىص كئتعشع ياكع حىشىص كةتمةسلعكع ،كعحعك
بالعنعث ياكع ساراث كعشعنعث ظادةم ظألتىرؤئتعشعنعث قةستةن هئسابلعنعشعغا
ياكع قةستةن هئسابالنماسلعقعغا ظةمةس شذ قةستةنلعكنعث قعساسنع الزعم
قعلعدعغان قةستةنلعك بولذشعغا ياكع ظذنداق قةستةنلعك بولماسلعقعغا
قاراشلعق ظعكةنلعكع ظعسصاتالنسا ،بعر ظادةمنعث دادعسع بعلةن بعرلعشعص
ظذ ظادةمنع قةستةن ظألتىرؤةتكةن كعشعدعن قعساس ظئلعنمايدعغانلعقع
ظعسصاتلعنعدذ .مانا بذ ظعمام ظةهمةدنعث« :بعر ظادةمنع كعحعك باال ياكع
ساراث ظادةم بعلةن بعرلعشعص ظألتىرؤةتكةن كعشعدعن قعساس ظئلعنمايدذ.
حىنكع ،كعحعك بالعنعث ؤة ساراث ظادةمنعث ظادةم ظألتىرؤئتعشع سةؤةنلعك
بعلةن ظادةم ظألتىرؤةتكةنلعك هئسابلعنعدذ .ظةمما بعر ظادةمنعث دادعسع بعلةن
بعرلعشعص ظذ ظادةمنع ظألتىرؤةتكةن كعشعدعن قعساس ظئلعنعدذ .حىنكع،
دادعنعث ظأز بالعسعنع ظألتىرؤئتعشع قةستةنلعك بعلةن ظادةم ظألتىرؤةتكةنلعك
هئساصلعنعدذ» دئضةن سأزعضعمذ رةددعيةدذر.
مةزكذر سأزنعث ظعمام ظةهمةدنعث دئضةن سأزعضة رةددعية بولذشعنعث
سةؤةبع بولسا ،بعر ظادةمنع ظألتىرىؤئتعش ظىحىن قولالنغان قةستةنلعك
قعساسنع الزعم قعلمايدعغان قةستةنلعك ياكع صةقةت دعيةت بئرعشنعال الزعم
قعلعدعغان قةستةنلعك هئسابالنسا ،كعحعك باال ياكع ساراث كعشع ياكع دادعسع
بعلةن بعرلعشعص ظادةم ظألتىرؤةتمةكحع بولغان كعشعنعث ظذنع سةؤةنلعك
بعلةن ظألتىرؤئتعشع بعلةن قةستةنلعك بعلةن ظألتىرؤئتعشعنعث ظارعسعدا
هئحقانداق صةرق يوق.
مةزكذر سأز يةنة ظعمام شافعظعينعث كعحعك باال ياكع ساراث كعشع ياكع
دادعسع بعلةن بعرلعشعص بعر ظادةمنع ظألتىرؤةتكةن كعشعنعث بذ قاتعللعقعنع،
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ظعككع كعشعنعث بعرلعشعص بعر ظادةمنع ظألتىرؤةتكةنلعكعضة ،ظاندعن ظذ
ظادةمنعث ظعضة ـ حاقعسعنعث ظذ ظعككع كعشعدعن بعرعنع كةحىرؤةتكةنلعكعضة
((( قعياس قعلعشعغعمذ بئرعلضةن رةددعيةدذر .حىنكع ،ظألتىرىلضةن ظادةمنعث
ظعضة ـ حاقعسع كةحىرؤةتكةن قاتعلنعث قاتعللعقع ظةسلعدة قعساسنع الزعم
قعلعدعغان قاتعللعق ظعدع .ظةسلعدة ظذنعثدعن قعساس ظئلعش الزعم ظعدع.
ظةمما ظألتىرىلضةن ظادةمنعث ظعضة ـ حاقعسع ظذنع كةحىرؤةتكةنلعكع ظىحىن
ظذنعثدعن قعساس حىشىص كةتتع .ظةمما كعحعك بالعنعث ،ساراث ظادةمنعث
ؤة بالعسعنع ظألتىرىشكة قاتناشنعث دادعنعث قاتعللعقع ظذنداق قاتعللعق
ظةمةستذر .شذثا بذالرنعث قاتعللعقعنع ظذ كعشعنعث قاتعللعقعغا قعياس قعلعش
توغرا ظةمةس .مانا بذ ،بذ مةسعلعدة ظئلعص بئرعلضةن تةهقعقاتتذر .بذ هةنةفعي
مةزهةصعدعكعلةر (اهلل تاظاال ظذالرغا رةهمةت قعلسذن!) نعث بذ مةسعلعدعكع
كأز قارعشنعث ؤة حىشةنجعسعنعث ناهايعتع ظعنحعكة ظعكةنلعكعنع كأرسعتعص
(((
بئرعدذ.
بعر ظادةمنع هةتتا باشقا بعرسعنعث كئلعص ظألتىرىشع ظىحىن ظذ
ظادةمنع تذتذؤالغان كعشعنعث جازاسعنعث بايانع

نافعظ بذ هةقتة ظعبنع ظأمةر (اهلل تاظاال ظذنعثدعن رازع بولسذن!) دعن
صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ« :ظةضةر
بعر ظادةم بعر ظادةمنع تذتذؤالغان ،ظاندعن ظذ ظادةمنع باشقا بعرسع كعلعص
ظألتىرؤةتكةن بولسا ،ظذنع ظألتىرؤةتكةن كعشع ظألتىرىلعدذ ،ظذنع تذتذؤالغان
(((
ظادةم (تىرمعضة) تاشلعنعدذ».
((( يةنع ظعككع كعشع بعرلعشعص بعر ظادةمنع ظألتىرؤةتكةن ،ظاندعن ظذ ظادةمنعث ظعضة ـ حاقعسع ظذ ظعككع كعشعدعن بعرعنع
كةحىرؤةتكةن بولسا ،بذ هالدا ظألتىرىلضةن ظادةمنعث ظعضة ـ حاقعسع كةحىرؤةتكةن كعشعدعن قعساس ظئلعنمايدذ .ظةمما ظذ كعشعدعن
قعساسنعث ظئلعنماسلعقع يةنة بعر كعشعدعنمذ قعساسنعث ظئلعنماسلعقعغا توسالغذ بواللمايتتع .يةنع بعر كعشعدعن قعساس ظئلعنعؤعرةتتع.
ظعمام شافعظعي :كعحعك باال ياكع ساراث كعشع ياكع بعر ظادةمنعث دادعسع بعلةن بعرلعشعص ظذ ظادةمنع ظألتىرؤةتكةن كعشعنعث بذ
قعلمعشعنع يذقعرعدعكع مةسعلعضة قعياس قعلعص تذرذص كعحعك باال ياكع ساراث كعشع ياكع ظألتىرىلضةن ظادةمنعث دادعسعدعن قعساس
ظئلعنمعسعمذ ،ظةمما ظذالر بعلةن بعرلعشعص تذرذص ظادةم ظألتىرضةن كعشعدعن قعساس ظئلعنعدذ ،دئضةن ظعدع .مةزكذر سأز ظعمام
شافعظعينعث بذ قعياسعغعمذ رةددعيةدذر .ت.
((( «ظعظالظذسسىنةن» 18 ،ـ توم 140 ،ـ بةت.
((( بذ هةدعسنع دارع قذتنعي رعؤايةت قعلدع .ظعمام ظةلهاصعز <بذلذغذلمةريةم> دئضةن ظةسةردة« :بذ هةدعسنع رعؤايةت قعلغان
كعشعلةر ظعشةنحلعك ،دةص قارالغان كعشعلةردذر .بذ هةدعسنع ظعبنع ظةلقةتتان توغرعلعق دةرعجعسعضة يةتكةن هةدعستذر ،دئضةن»
دئدع.
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بذ هةدعسنعث مةنعسع :ظذ ظادةمنع تذتذؤالغان ظادةم ،ظذنعثدعن قعساس
ظئلعش يىزعسعدعن ظةمةس ظذنعثغا ظةدةصلةش يىزعسعدعن بئرعلعدعغان جازا
يىزعسعدعن تىرمعضة سوالص قويذلعدذ ،دئضةنلعك بولعدذ .حىنكع ،بعر
ظادةمنع هةتتا باشقا بعر كعشعنعث كعلعص ظذنع ظألتىرىشع ظىحىن تذتذص
تذرذش بعلةن ظذ ظادةمنع تذتذص تذرغان ظادةمنع هةتتا ظذ ظادةم ظألضةنضة
قةدةر تىرمعدة تذتذص تذرذشنعث ظارعسعدا ياكع ظذنع تىرمعدة مةلذم مذددةت
تذتذص تذرذشنعث ظارعسعدا هئحقانداق ظوخشاشلعق يوق .ظألتىرىلضةن
ظادةمنع تذتذص تذرغان ظادةمنع تىرمعضة تاشالش ظذنعثدعن قعساس ظئلعش
يىزعسعدعن ظةمةس ظذنعثغا ظةدةصلةش يىزعسعدعن بئرعلعدعغان جازانع
بئرعش يىزعسعدعن بولغانلعقع ظىحىن ظذنعث تىرمعدة قئلعشعنعثمذ مةلذم
بعر مذددعتع يوق .ظذ ظادةمضة ظةدةصلةش يىزعسعدعن بئرعلعدعغان جازانع
ظعجرا قعلعش مذسذلمانالرنعث باشلعقعنعث ظعشع .شذثا باشلعق خالعسا
ظذنعثغا ظةدةصلةش يىزعسعدعن بئرعلعدعغان جازانع ظذنع تىرمعضة تاشالش
ظارقعلعق ظعجرا قعلعدذ ،خالعسا باشقا يول ظارقعلعق ظعجرا قعلعدذ.
حىنكع ،بعر ظادةمضة ظةدةصلةش يىزعسعدعن بئرعلعدعغان جازانع ظعجرا
قعلعش باشلعقنعث خاهعشعغا تاصشذرذلغان ظعشتذر .مةزكذر هةدعس ظعمام
ظةبذهةنعفة (اهلل تةظاال ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!) نعث قارعشعغا دةلعل
ـ صاكعتتذر .ظعمام ظةبذهةنعفة (اهلل تةظاال ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!):
«ظألتىرىلضةن ظادةمنع تذتذؤالغان ظادةم تىرمعدة هةتتا ظألضةنضة قةدةر
سوالص قويذلمايدذ ،شذنعثدةك يةنة ظذ تىرمعضة (بةش ياكع ظون يعل دئضةنضة
ظوخشاش) مذظةييةن بعر مذددةت سوالص قويذلمايدذ ،ظذ ظادةم هاكعم ظذنع
قانداق شةكعلدة جازاالشنع خالعسا شذنداق شةكعلدة جازالعنعدذ» دةيدذ.
هةيران قاالرلعقع شذكع ،هةنبةلعي مةزهةصعدعكعلةر« :ظألتىرىلضةن
ظادةمنع تذتذؤالغان ظادةم تىرمعدة تاكع ظألضةنضة قةدةر قالعدذ» دةص
ظأزلعرعنعث بذ قاراشلعرعغا مةزكذر هةدعسنع دةلعل ـ صاكعت قعلعص
كةلتىردع .ظةمةلعيةتتة بولسا ظذ هةدعستة ظذ ظادةمنعث تىرمعدة هةتتا
ظألضةنضة قةدةر قالعدعغانلعقع هةققعدة هئحقانداق بعر ضةص يوقتذر.
هةدعستة :صةقةت ظذ ظادةم سوالص قويذلعدذ ،دةصال بايان قعلعندع .شذثا بذ
سذالص قويذشنعث قانحعلعك مذددةت داؤام قعلعشع هاكعمنعث كأز قارعشعغا
تاصشذرذلذشع الزعم .مانا بذ ظةدةصلةش يىزعسعدعن بئرعلعدعغان جازانعث
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خذسذسعييعتعدذر.
مةزكذر هةدعس يةنة :ظألتىرىلضةن ظادةمنع تذتذؤالغان ظادةم ظذنع
ظألتىرؤةتكةن كعشعضة ظذنع ظألتىرىشتة ياردةملةشكةن ظادةم هئسابلعنعدذ،
شذثا ظذ ظادةمدعنمذ قعساس ظئلعنعش الزعم ،دةيدعغان ظالعمالرغعمذ رةددعية
بئرعدذ .حىنكع ،صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم مةزكذر هةدعستة ظألتىرىلضةن
ظادةمنع تذتذؤالغان كعشعدعن قعساس ظئلعشنع ظةمةس (ظةدةصلةش
يىزعسعدعن جازا بئرعش ظىحىن) تىرمعضة تاشالشنع بايان قعلعص ظأتتع.
يذقعرعدا سأزلةص ظأتىلضةن بايانالردا يةنة ظعمام شافعظعي راعؤايةت
قعلغان تأؤةندعكع ظةسةرضعمذ جاؤاب بار:
ظعمام شافعظعي (اهلل تاظاال ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!) جابعر
ظةلجةظةصعيدعن ظامعرنعث مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ« :ظةلع
ظعبنع ظةبذتالعب (اهلل تاظاال ظذنعثدعن رازع بولسذن!) بعر كعشعنعث بعر
ظادةمنع قةستةن ظألتىرىشع ظىحىن ظذ ظادةمنع تذتذص بةرضةن ظادةم ؤة ظذنع
ظألتىرؤةتكةن كعشع هةققعدة هأكىم حعقعرعص ظذنع ظألتىرؤةتكةن كعشع
ظألتىرىلعدذ ؤة ظذنع تذتذص بةرضةن ظادةم تاكع ظألضةنضة قةدةر تىرمعدة
قالعدذ ،دئضةن» .يذقعرعدا سأزلةص ظأتىلضةن بايانالر ظعمام شافعظعينعث
رعؤايةت قعلغان بذ ظةسعرعضعمذ جاؤاب بولعدذ .بذ ظةسةر ظةضةر ظةلع ظعبنع
ظةبذتالعبتعن رعؤايةت قعلعنغانلعقع ظعنعق ؤة ظعشةنحعلعك بولسا صاكعت
بوالاليدذ .ظةمما بذ ظةسةرنعث ظةلع ظعبنع ظةبذتالعبتعن رعؤايةت قعلعنغانلعقع
ظعنعق ؤة ظعشةنحعلعك ظةمةس .حىنكع ،بذ ظةسةرنع رعؤايةت قعلغانالرنعث
ظعحعدة جابعر ظةلجةظةصعي باردذر .بذ رافعزعيلعك ؤة يالغانحعلعق بعلةن
تونذلغان ظادةمدذر .بذ ظةسةرمذ ظألتىرىلضةن ظادةمنع تذتذص بةرضةن
ظادةم ظىحىن بئرعلعدعغان جازانعث قعساس يىزعسعدعن ظةمةس ظةدةصلةش
يىزعسعدعن بئرعلعدعغان جازا يىزعسعدعن بئرعلعدعغانلعقعغا قارعتعلعدذ.
شذثا بذ ظةسةرمذ ظألتىرىلضةن ظادةمنع تذتذص بةرضةن ظادةم تىرمعدة تاكع
ظألضةنضة قةدةر قالعدذ ،دئضةنلةر ظىحىن صاكعت بواللمايدذ .توغرعسعنع اهلل
(((
تاظاال بعلضىحعدذر.
((( «ظعظالظذسسىنةن» 18 ،ـ توم 141 ،ـ بةت.
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خذسذسعي قةسةمنعث بايانع
بذ قةسةمدعن (ظادةتتة قعلعنعدعغان قةسةم ظةمةس) مةلذم ساندعكع
كعشعلةرنعث خذسذسعي سةؤةب ؤة خذسذسعي ظذسلذب بعلةن مةلذم معقداردا اهلل
نعث نامع بعلةن قعلعدعغان قةسةملعرع كأزدة تذتذلعدذ .يةنع بذ ،ظادةم ظألتىردع،
دةص ضذمان قعلعنغان ظادةملةرنعث (ظأزلعرعنعث ظادةم ظألتىرمعضةنلعكلعرعنع
ظعسصاتالش ظىحىن) قعلعدعغان قةسةملعرعدذر.
بذ قةسةمنعث شةرتلعرعنعث بايانع
بذ قةسةمدة تأؤةندعكع شةرتلةرنعث تئصعلعشع الزعم:
 1ـ قةسةم قعلعدعغان كعشعلةرنعث سانعنعث  50بولذشع شةرت .يةنع ظذ
قةسةمنعث  50قئتعم قعلعنعشع الزعم .ظةضةر قةسةم قعلعدعغان كعشعلةرنعث
سانع  50بولمعسا ،قةسةمنعث سانع هةتتا  50قئتعمغا يةتكةنضة قةدةر قةسةم
تةكرارلعنعدذ.
 2ـ قةسةم قعلعدعغان ظادةمنعث (ظازات ظادةم) ،ظةر كعشع ؤة ظةقلع ـ
هذشع جايعدا ظادةم بولذشع شةرت .شذثا باالغةتكة يةتمعضةن كعحعك باال،
ظايال كعشع ؤة قذل قةسةم قعلعشقا قاتنعشالمايدذ.
 3ـ بذ قةسةم ظألتىرىلضةن ظادةمنعث ظعضة ـ حاقعلعرع (قاتعل دةص
قارالغان ظادةملةرنعث ظىستعدعن) دةؤا قعلعص بولغاندعن كئيعن ؤة قاتعل دةص
قارالغانالر بذ دةؤاغا ظعنكار قعلعص بولغاندعن كئيعن ،ظألتىرىلضةن ظادةمنعث
ظعضة ـ حاقعلعرعنعث تةلةص قعلعشلعرع بعلةن بولذشع شةرت .شذثا ظألتىرىلضةن
ظادةمنعث ظعضة ـ حاقعلعرع تةلةص قعلعشتعن بذرذن قةسةم قعلعشقا بولمايدذ.
 4ـ ظألتىرىلضةن ظادةمنعث تةنلعرعدة يارعنعث ياكع تاياقنعث ،ياكع
بذغذلغانلعقنعث ظةسعرع بولذشع ياكع قذلذقعدعن ،ياكع كأزىدعن قان حعققان
بولذشع شةرت .شذثا ظىستعدة مةزكذر ظعشالردعن هئحبعر ظةسةر يوق ظألىكنعث
هةققعدة قةسةم قعلعش تةلةص قعلعنمايدذ .حىنكع ،ظذ ظألتىرىلضةن ظادةم
هئسابالنمايدذ .شذثا بعر ظادةم ظةضةر ظوتنعث ظارعسعدا قئلعص ياكع ظأضزعدعن
حىشىص كئتعص ياكع سذغا حىشىص كئتعص ظألىص كةتكةن ؤة ظذنعث ظوتنعث
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ظارعسعدا قئلعشعغا ياكع ظأضزعدعن حىشىص كئتعشعضة ،ياكع سذغا حىشىص
كئتعشعضة هئحبعر ظادةم سةؤةبحع بولمعغان بولسا ،ظذ ظادةم ظىحىنمذ قةسةم
قعلعش تةلةص قعلعنمايدذ ؤة ظذنعث ظىحىن دعيةت بئرعلمةيدذ.
 5ـ قاتعلنعث كعم ظعكةنلعكع بعلعنمةسلعكع شةرت .حىنكع ،صاكعت ،ياكع
ظعقرار ظارقعلعق قاتعلنعث كعم ظعكةنلعكع بعلعنسة ،بذ هالدا ظألتىرىلضةن
ظادةمنعث ظعضة ـ حاقعسع ظذ قاتعل بعلةن دةؤا قعلعشعدذ .شذنعث بعلةن
باشقعالرنعث قةسةم قعلعشعغا هاجةت قالمايدذ.
 6ـ ظألتىرىلضةن كعشعنعث جةسعتع قاتعل ،دةص ضذمان قعلعنغان
ظادةملةرضة ،ظذالر ظذنعث ظاؤازعنع ظاثلعيالعغذدةك يئقعن بعر يةردة تئصعلعشع
شةرت .حىنكع ،بذ دةرعجعدعكع يئقعن يةردة ظذ ظادةملةرنعث ظذ كعشعنعث
ياردعمعضة يئتعشعشع مذمكعن .شذثا ظذ ظادةملةر ظذ كعشعضة ياردةم بئرعص
(ظذنع قذتقذزذؤالمعغانلعقع ظىحىن) ظذنعثغا ياردةم بةرمعضةن ،دئضةن تةنقعدضة
ظذحرايدذ.
خذسذسعي قةسةمنعث يولغا قويذلعشع ؤة ظذنعث شةكلعنعث بايانع
خذسذسعي قةسةمنع صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم يولغا قويغان .يةنع بذ قةسةم
هةدعس ظارقعلعق يولغا قويذلغاندذر .بذ هةقتة بةشعر ظعبنع يةسار (اهلل تاظاال
ظذنعثدعن رازع بولسذن!) مذنداق دةيدذ :ظةنسارلعق سةهعل ظعبنع ظةبذهةسمة
ظعسعملعك بعر ظادةم ماثا :قةؤمعدعن بعر تىركىم ظادةملةرنعث خةيبةردعكع
(يةهذدعيالرنعث) قئشعغا بارغانلعقعنع ،ظذالر (خةيبةرضة يئتعص بئرعص) مةهةللة
ـ مةهةللعضة تاراص كةتكةنلعكعنع ،كئيعن (بعر يةرضة يئغعلغاندا) ظعحعدعن
بعرعنعث ظألتىرىلضةنلعكعنع كأرضةنلعكعنع ،ظذالرنعث ظألتىرىلضةن ظادةمنعث
ظألىكع تئصعلغان مةهةللعدعكع يةهذدعيالرغا :بعزنعث هةمراهعمعزنع سئلةر
ظألتىردىثلةر ،دعضةنلعكعنع ،ظذ يةهذدعيالرنعث :ظذنع بعز ظألتىرؤةتمعدذق ؤة ظذنع
كعمنعث ظألتىرؤاتقانلعقعنعمذ بعلمةيمعز ،دئضةنلعكعنع ،شذنعث بعلةن ظذالرنعث
صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث قئشعغا كئلعص صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمغا :ظةي
اهلل نعث صةيغةمبعرع! بعز خةيبةرضة بارغان ظعدذق ،كئيعن بعز ظعحعمعزدعن
بعرعنعث ظألتىرىلضةنلعكعنع كأردذق ،دئضةنلعكعنع ،صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث
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ظذالرغا(« :ضةص قعلعش) حوثدعن كةلسذن حوثدعن كةلسذن ،سئلةر قاتعلنعث
كعم ظعكةنلعكع هةققعدة صاكعت كأرسعتةلةمسعلةر؟» دئضةنلعكعنع ،ظذالرنعث:
بعزنعث صاكعتعمعز يوق ،دئضةنلعكعنع ،صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث« :ظذنداق
بولسا ظذ يةهذدعيالر (ظأزلعرعنعث ظذنع ظألتىرؤاتمعغانلعقع هةققعدة) قةسةم
قعلعص بةرسذن» دئضةنلعكعنع ،ظذالرنعث :بعز يةهذدعيالرنعث قةسةملعرعضة رازع
بولمايمعز ،دئضةنلعكعنع ،شذنعث بعلةن صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم ظألتىرىلضةن
ظادةمنعث قئنعنعث بةدةلسعز قالماسلعقع ظىحىن سةدعقعضة كةلضةن تأضعلةردعن
 100تأضعنع ظذ ظادةمنعث قان بةدعلع (يةنع ظذنعث دعيعتع) ظىحىن بةرضةنلعكعنع،
(((
سأزلةص بةرضةن.
صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث< :حوثدعن كةلسذن حوثدعن كةلسذن> دئضةن
سأزع ياشتا حوث ظادةمنع ضةص قعلعشقا رعغبةتلةندىرىشتذر .ضةصنع ظابدذراهمان
باشلعغان ظعدع .ظذ صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث قئشعغا بارغانالرنعث ظعحعدة
ياشتا ظةث كعحعكع ظعدع .صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم مةزكذر سأزع ظارقعلعق حوث
ظادةمنعث ضةص قعلعشعنع خالعغان ظعدع .ظذ ضةص قعلعشتعن توختعدع .ظذنعث
هةمراهلعرع ضةص قعلدع.
ظةبذسةلعمة ظعبنع ظابدذرراهمان بعلةن صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث ظايالع
مةيمذنةنعث ظازات قعلعؤاتقان قذلع سذاليمان ظعبنع يةسار ظةنسارلعق بعر ساهابع
(اهلل تاظاال ظذنعثدعن رازع بولسذن!) نعث« :صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم خذسذسعي
قةسةمنعث ظعسالم كئلعشتعن بذرذنقع دةؤرعدعكع بويعحة بولذشعقا قارار قعلغان»
(((
دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلدع.
ظةنسارلعق ساهابعنعث« :صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم خذسذسعي قةسةمنعث
ظعسالم كئلعشتعن بذرذنقع دةؤرعدعكع بويعحة بولذشعقا قارار قعلغان» دئضةن
سأزعنعث مةنعسع :صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم بذ قةسةمنعث شةكلعنعث ظعسالم
كئلعشتعن بذرذنقع دةؤرعدعكع بذيعحة ظةمةس بذ قةسةمنعث صةقةت ظعسالم
كئلعشتعن بذرذنقع دةؤرعدعكعدةك ظةمةل قعلعنعشعغا قارار قعلغان ،دئضةنلعك
بولعدذ .ظةمما بذ قةسةمنعث ظعسالم دعنعدعكع شةكلع هةققعدة ظابدذراززاق
شةظبعينعث مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ« :بعر ظادةم <ؤادعظة> دئضةن
يةر بعلةن <ساكعر> دئضةن يةرنعث ظارعسعدا ظألىك هالةتتة تئصعلدع .شذنعث بعلةن
((( بذ ظةسةرنع ظعمام بذخارع رعؤايةت قعلغان.
((( ظعمام مذسلعم رعؤايعتع.
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ظأمةر ظعبنع خةتتاب (اهلل تاظاال ظذنعثدعن رازع بولسذن!) ظذ ظادةمنعث مةزكذر
ظعككع يةردعن قايسعسعغا (يئقعن ظعكةنلعكعنع) ظألحةشكة بذيرذدع .كعشعلةر
(مةزكذر ظعككع يةرنعث ظارعسعنع ظألحةص) ظذ ظادةمنعث <ؤادعظة> دئضةن يةرضةن
يئقعن ظعكةنلعكعنع ظئنعقالص حعقتع .شذنعث بعلةن ظأمةر ظعبنع خةتتاب (اهلل
تاظاال ظذنعثدعن رازع بولسذن!) <ؤادعظة> دئضةن يةرنعث ظادةملعرعنع  50قئتعم
قةسةم قعلدذردع .ظذالرنعث ظعحعدعكع هةر بعر ظةر« :ظذنع مةن ظألتىرمعدعم
ؤة مةن ظذنع كعمنعث ظألتىرضةنلعكعنع بعلمةيمةن» دةص قةسةم قعلدع .ظاندعن
ظأمةر ظألضةن ظادةمنعث دعيعتعنع ظذالرغا تألةتتىردع .ظعمام سةؤرع (اهلل تاظاال
ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!) هارعس ظعبنع ظةلظةزمةظةنعث مذنداق دئضةنلعكعنع
رعؤايةت قعلعدذ< :ؤادعظة> دئضةن يةرنعث ظادةملعرع ظأمةر ظعبنع خةتتابقا:
«ظع مأمعنلةرنعث باشلعقع! بعزنعث قعلغان قةسةملعرعمعز مال ـ مىلكعمعزنعث
(ظذنعثغا كةتمةسلعكعضة) صايدعسع بولمعدع ياكع (دعيةت دةص) بةرضةن مال ـ
مىلكعمعز بعزنعث قةسةم قعلماسلعقعمعزغا صايدعسع بولمعدع» دئدع .ظأمةر ظعبنع
(((
خةتتاب ظذالرغا« :هةق دئضةن مانا مذشذنداق بولعدذ» دةص جاؤاب بةردع.
قازعي ظعياز (اهلل تاظاال ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!)« :خذسذسعي قةسةم
هةققعدة كةلضةن هةدعس بولسا ،شةرعظةتنعث ظاساسلعرعنع يولغا قويذص كةلضةن
هةدعسلةرنعث بعرع ؤة شةرعظةتتعكع هأكىملةرنعث قاظعدعلعرعنع يولغا قويذص
كةلضةن هةدعسلةرنعث بعرع هئسابلعنعدذ .شذثا مةزكذر هةدعسنع مةيلع ساهابعالر
بولسذن ،مةيلع تابعظعنالر بولسذن ،مةيلع ظذالرنعث كةينعدعن كةلضةن هعجازلعق
ؤة كذصعلعق ظالعمالر بولسذن ،مةيلع بذ يةردعن باشقا يةرلعك ظالعمالر (اهلل تاظاال
ظذالرغا رةهمةت قعلسذن!) بولسذن ،قوبذل قعلعص ظالدع» دئدع.
خذسذسعي قةسةمنعث هأكمعنعث ؤة ظذنعث هئكمعتعنعث بايانع
خذسذسعي قةسةمنعث هأكمع

ظةضةر (ظادةمنع ظألتىرؤةتتع ،دةص ضذمان قعلعنغان) ظادةملةر ظأزلعرعنعث
ظادةم ظألتىرؤةتمعضةنلعكع هةققعدة قةسةم قعلسا ،ظذالرغا ظألتىرىلضةن ظادةم
((( بذ ظةسةرنع هةم ظعبنع ظةبذشةيبة رعؤايةت قعلدع.
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ظىحىن دعيةت تألةص بئرعشكة هأكىم قعلعنعدذ .ظةضةر ظذالر قةسةم قعلعشتعن
باش تارتسا ،ظذالر تىرمعضة سوالص قويذلعدذ .بذ ،ظةضةر ظألتىرىلضةن ظادةمنعث
ظعضة ـ حاقعسع ظذالرنعث ظذ ظادةمنع قةستةن ظألتىرؤةتكةنلعكعنع دةؤا قعلسا،
ظةهؤال شذنداق بولعدذ .ظةمما ظألتىرىلضةن ظادةمنعث ظعضة ـ حاقعسع ظذالرنعث
ظذ ظادةمنع سةؤةنلعك بعلةن ظألتىرؤةتكةنلعكعنع دةؤا قعلسا ،بذ هالدا
ظةضةر ظذالر قةسةم قعلعشتعن باش تارتسعمذ ظذالرنعث جةمةتعدعكعلعرعضة
ظألتىرىلضةن ظادةمنعث دعيعتعنع بئرعشكة هأكىم قعلعنعدذ ؤة ظذالر تىرمعضة
سوالص قويذلمايدذ .قةسةمنع (ظألىك تئصعلغان) مةهةللعنعث ظادةملعرع
قعلعدذ .لئكعن (ظألتىرىلضةن ظادةم ظىحىن بئرعلعدعغان) دعيةتنع ظذالر ؤة
ظذالرنعث جةمةتعدعكعلعرع تألةيدذ .حىنكع( ،ظألىك تئصعلغان) مةهةللعنعث
ظادةملعرع ظذنع هأكمةن ظألتىرؤةتكةن بولعدذ .شذثا ظذالر ظذنع هةقعقةتةن
ظألتىرؤةتكةن هئسابلعنعدذ.
خذسذسعي قةسةمنعث هئكمعتع

خذسذسعي قةسةمنعث يولغا قويذلعشعنعث هئكمعتع بولسا ،كعشعلةرنعث
هاياتعنعث ؤة ظذالرنعث قانلعرعنعث بعكارغا كئتعشعنعث ظالدعنع ظئلعش
ؤة ظذالرنعث هاياتعنع ؤة ظذالرنعث قانلعرعنع ساقالشتذر .حىنكع ،ظعسالم
دعنعنعث قانذنعدا ظعنسانالرنعث هاياتلعرع ؤة ظذالرنعث قانلعرع ناهايعتع
هأرمةتلعك هئسابلعنعدذ .شذثا ظعسالم دعنع ظذالرنعث هاياتلعرعنعث ؤة
ظذالرنعث قانلعرعنعث بعكارغا كئتعشع ظىحىن هئحقانداق بعر يذحذق
قويمعدع .خذسذسعي قةسةمنعث يولغا قويذلعشعنعث يةنة بعر هئكمعتع بولسا،
جةمظعيةتتعكع ظادةملةرضة ،ظذالرنعث ظعنسانالرنعث جانلعرعنع ساقالشتا ؤة
ظذالرنعث هاياتلعرعنع مذهاصعزةت قعلعشتا سةل قارعغانلعقعنع كىحلىك بعر
شةكعلدة كأرسعتعص قويذش ظىحىندذر .شذثا ظألتىرىلضةن ظادةمنعث دعيعتعنع،
ظألتىرىلضةن ظادةمنعث جةسعتع تئصعلغان مةهةللعدعن صةقةت قةسةم قعلعشقا
قاتناشقانالرال ظةمةس شذ مةهةللعدعكع بارلعق ظادةملةرنعث بئرعشع الزعم.
حىنكع ،ظذ مةهةللعدعكع بارلعق ظادةملةر ظذ ظادةمنعث هاياتعنع ساقالشقا
سةل قارعدع .حىنكع ،هةر بعر جةمظعيةت ؤة هةر بعر مةهةللة ظادةملعرعنعث
ظأزلعرعنعث جةمظعيعتعنع ؤة مةهةللعسعنع ساقلعشع ؤة ظذ يةردة جعنايةتنعث
يىز بئرعشعنعث ظالدعنع ظئلعشع الزعم .ظةضةر ظألتىرىلضةن ظادةمنعث جةسعتع
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تئصعلغان مةهةللعدعكع ظادةملةرنعث ظعحعدعن بعر ظادةم قوصذص ظذ ظادةمنع
ظأزعنعث ظألتىرؤةتكةنلعكعنع ياكع باشقا بعر مةهةللعدعن بعرسعنعث
ظألتىرؤةتكةنلعكعنع ظعقرار قعلغان ؤة ظألتىرىلضةن ظادةمنعث ظعضة ـ حاقعسع
بذنعثغا ظعشةنضةن بولسا ،ظذ مةهةللعدعكع ظادةملةرنعث قةسةم قعلعشع الزعم
ظةمةس.
بذ هةقتة ظألتىرىلضةن ظادةمنعث جةسعتع تئصعلغان يةرنعث ظةهؤالعمذ
دعققةتكة ظئلعنعدذ .مةسعلةن :ظألتىرىلضةن ظادةمنعث جةسعتع تئصعلغان يةر
بعر ظادةمضة تةؤة يةر بولسا ،قةسةمنع ظذ يةرنعث ظعضعسع قعلعدذ .ظةمما
دعيةتنع يةرنعث ظعضعسعنعث جةمةتعدعكعلعرع تألةيدذ .خذسذسعي ظادةملةرضة
تةؤة يةرنعث هأكمعمذ شذنداق بولعدذ.
بعز يذقعرعدا< :ظألتىرىلضةن كعشعنعث جةسعتع قاتعل دةص ضذمان
قعلعنغان ظادةملةرضة ،ظذالر ظذنعث ظاؤازعنع ظاثلعيالعغذدةك يئقعن بعر يةردة
تئصعلعشع شةرت> دةص بايان قعلعص ظأتكةن سأز مذسذلمانالرنعث قولعدا ظةمما
هئحبعر ظادةمضة تةؤة ظةمةس يةردة ظئتعبارغا ظئلعنعدذ .جةسعتع مذنداق
يةرلةردة تئصعلغان ظادةمضة دعيةت دألةت خةزعنعسعدعن تألةص بئرعلعدذ.
(ظةمما بعر ظادةمضة تةؤة يةردة تئصعلغان جةسةت ظىحىن مةزكذر سأز ظئتعبارغا
ظئلعنمايدذ).
ظةضةر بعر ظادةم بعر كعشعنعث قورذسعنعث ظعحعدة ظألىك هالةتتة
تئصعلغان بولسا ،قورذ ظعضعسعضة قةسةم قعلعش الزعم بولعدذ .ظذ قةسةمنع
(هةتتا قةسةمنعث سانع  50يةتكةنضة قةدةر) تةكراراليدذ .ظةضةر قورذ تاقاص
قويذلغان ؤة ظعحعدة هئحكعم ظولتذرمايدعغان قورذ بولسعمذ يةنة قورذنعث
ظعضعسع قةسةم قعلعدذ .بذ ،ظةضةر ظألتىرىلضةن ظادةمنعث ظعضة ـ حاقعسع ظذ
ظادةمنع قورذنعث ظعضعسعنعث ظألتىرؤةتكةنلعكعنع دةؤا قعلسا ،ظةهؤال شذنداق
بولعدذ .ظةضةر ظألتىرىلضةن ظادةمنعث ظعضة ـ حاقعسع ظذ ظادةمنع (قورذنعث
ظعضعسعنعث ظةمةس) باشقا بعر كعشعنعث ظألتىرؤةتكةنلعكعنع دةؤا قعلسا،
بذ هالدا قورذنعث ظعضعسعنعث قةسةم قعلعشع ؤة (ظألتىرىلضةن ظادةم ظىحىن)
دعيةت تألةص بئرعشع الزعم ظةمةس .ظةضةر بعر ظادةمنعث جةسعتع بعر نةححة
كعشعنعث ظارعسعدا ظورتاق بولغان بعر قورذنعث ظعحعدة تئصعلغان بولسا ،ظذ
ظادةمنعث دعيعتع خذددع قوشنعدارحعلعق ،ياكع شئرعكحعلعك هةقكة ظوخشاش
ظذ كعشعلةرضة باشقا قارعتا تةقسعم قعلعنعدذ.
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بعر ظادةمنعث ظألىكع بعر ظذالغنعث ظىستعدة تئصعلغان ؤة ظذ ظذالغنعث
يئنعدا ظذنع هةيدةص مئثعؤاتقان ياكع يئتعلةص مئثعؤاتقان ،ياكع ظذنعثغا
معنعص مئثعؤاتقان بعرةر كعشع بولغان بولسا ،ظذ ظادةمنعث دعيعتعنع (ظذالغ
بار) مةهةللعدعكع كعشعلةرنعث ظةمةس ظذالغنعث يئنعدعكع كعشعنعث بئرعشع
الزعم .حىنكع ،ظألتىرىلضةن ظادةم ظذنعث قولعدعدذر .شذثا ظألتىرىلضةن ظذ
ظادةم خذددع ظذنعث قورذسعدا تئصعلغاندةك هئسابلعنعدذ .ظةضةر ظذ ظذالغنعث
يئنعدا ظذنع هةيدةص مئثعؤاتقان ،ظذنع يئتعلةص مئثعؤاتقان ؤة ظذنعثغا معنعص
مئثعؤاتقان كعشعلةردعن ظعبارةت بعر نةححة كعشع بولغان بولسا ،بذ هالدا
ظألتىرىلضةن ظادةمنعث دعيعتعنع ظذ كعشعلةرنعث جةمةتعدعكعلعرع بئرعدذ ؤة
قةسةمنع ظذالغنعث يئنعدعكع كعشعلةر قعلعدذ .ظةضةر ظذالغنعث يئنعدا بعرمذ
كعشع بولمعسا ،ظألتىرىلضةن ظادةمنعث دعيعتعنع ظىستعدة ظألىك بار ظذالغ
تئصعلغان مةهةللعنعث ظادةملعرع تألةيدذ ؤة قةسةمنعمذ شذ مةهةللعنعث
ظادةملعرع قعلعدذ.
ظىستعدة ظألىك بار ظذالغ ظعككع مةهةللة ياكع ظعككع قةبعلة ظارعسعدعن
ظأتكةن ،ياكع ظذ ظألىك ظعككع قةبعلعنعث ظارعلعقعغا تاشالص قويذلغان
بولسا ،بذ هالدا ظذنعث دعيعتعنع ظألىك تئصعلغان يةرضة ظةث يئقعن قةبعلعنعث
ظادةملعرع بئرعدذ .ظةضةر ظعككع قةبعلة ظألىككة يئقعن ؤة يعراقلعقتا ظوخشاش
بولغان بولسا ،ظذنعث دعيعتعنع ظعككع قةبعلعنعث هةر ظعككعسع بئرعدذ.
ظةضةر كئمعنعث ظىستعدة ظألىك جةسةت تئصعلغان بولسا ،قةسةم قعلعش
ؤة ظذنعث دعيعتعنع بئرعش كئمعنعث ظعحعدعكع يولذحعالرنعث ؤة كئمعنع
هةيدىضىحعلةرنعث ظىستعضة حىشعدذ .حىنكع ،كئمة ظذالرنعث قولعدعدذر.
شذنعثدةك يةنة كعمعنعث ظعضعللعرعنعث ظىستعضعمذ حىشعدذ .حىنكع ،كئمة
ظذالرنعث بذيرذقلعرع بعلةن ظذ يةردعن بذ يةرضة سةصةر قعلعدذ .ظذنداق ظعكةن
ظذ ظادةمنعث دعيعتعنعث كئمعنعث ظعضعللعرعنعث ظىستعضة يىكلعنعشعنعث
سةؤةبع بولسا ،كئمعنعث ظذالرغا تةؤة بولغانلعقع ظىحىندذر .بعر ماشعنعنعث
ظىستعدة تئصعلغان ظألىكنعث ظةهؤالعمذ كئمعنعث ظىستعدة تئصعلغان ظألىكنعث
ظةهؤالعغا ظوخشاش .بعر مةهةللعنعث مةسحعتعدة ياكع ظذ مةهةللعنعث
كوحعسعدا تئصعلغان ظألىكنعث دعيعتعنع تألةص بئرعش ظذ مةهةللعنعث
ظادةملعرعنعث ظىستعضة يىكلعنعدذ .بعر ظادةمضة قاراشلعق بازاردا تئصعلغان
ظألىكنعث دعيعتعنع ظذ ظادةم تألةص بئرعدذ .ظةمما ظعمام ظةبذيىسىف (اهلل
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تاظاال ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!)(« :بعر ظادةمضة قاراشلعق بازاردا تئصعلغان
ظألىكنعث دعيعتعنع ظذ ظادةم ظةمةس) بازار بولعدعغان مةهةللعنعث ظادةملعرع
تألةص بئرعدذ» دئدع.
حوث يولدا( ،بعر مةهةللعنعث كوحعسع ظةمةس) ظومذمغا تةؤة يولدا،
تىرمعدة( ،مةهةللعنعث مةسحعتعدة ظةمةس) حوث مةسحعت ؤة جامعلةردة ؤة
بعرةر كعشعضة ياكع بعر بألىك ظادةمضة تةؤة ظةمةس صىتىن مذسذلمانغا تةؤة
ؤة هةر بعر مذسذلماننعث تةسةررذص قعلعشع رذخسةت قعلعنغان ظاممعؤعي
يةرلةردة تئصعلغان ظألىك ظىحىن هئحبعر ظادةمنعث قةسةم قعلعشع ؤة دعيةت
بئرعشع الزعم ظةمةس .ظذنعث دعيعتع بعز يذقعرعدا بايان قعلعص ظأتكعنعمعزدةك
دألةت خةزعنعسع تةرعصعدعن بئرعلعدذ.
بعر ظادةم يارعدار هالةتتة بعر مةهةللعنعث ظعحعدة تئصعلغان ،ظاندعن
ظذ ظادةم ظذ مةهةللعدعن (باشقا يةرضة) يىتكةص ظئلعص كئلعنعص ظذ يةردة
كأرصعنعث ظىستعدة ظألىص كةتكةن بولسا ،ظذ ظادةم ظىحىن قةسةم قعلعش ؤة
ظذنعث دعيعتعنع بئرعش ظذ مةهةللعنعث ظادةملعرعنعث ظىستعضة حىشعدذ .ظةمما
ظعمام ظةبذيىسىف (اهلل تاظاال ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!)« :ظذ مةهةللعنعث
ظادةملعرعضة ظذنعث دعيعتعنع بئرعش ؤة ظذنعث ظىحىن قةسةم قعلعش الزعم
ظةمةس .حىنكع ،ظذ ظادةم ظذ مةهةللعدة ظألتىرىلمعدع ،ظذ ظادةم ظذ مةهةللعدة
صةقةت يارعالندع ،يارعالنغان ظادةم ظىحىن قةسةم قعلدذرذلمايدذ» دئدع.
بعر ظادةم ظألضعلع ظاز قالغان يارعدار بعر كعشعنع ظذ كعشعنعث ظأيعضة
كأتىرىص كةلضةن ،ظاندعن ظذ كعشع (ظأيعدة) بعر مذددةت تذرغاندعن كئيعن
ظألىص كةتكةن بولسا ،ظذ كعشعنعث دعيعتعنع ظذنع ظأيضة كأتىرىص ظئلعص
كةلضةن ظادةم تألعمةيدذ .بذ ظعمام ظةبذيىسىفنعث كأز قارعشعدذر .ظةمما ظعمام
ظةبذهةنعفة (اهلل تةظاال ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!)« :قعياسقا ظاساسةن ظذ
ظادةم ظذ كعشعنعث دعيعتعنع تألةيدذ» دئدع.
بعر ظادةمنعث ظأيعضة ظوغرعالر كعرعص ظذنع ظألتىرؤئتعص قئحعص كةتكةن،
ظةمما ظذالر قئحعص كةتكةنلعكع ظىحىن ظذنع ظذالرنعث ظعحعدعن كعمنعث
ظألتىرؤةتكةنلعكعنع ظئنعق ظعسصاتلعغعلع بولمعغان بولسا ،بذ هالدعمذ ظذ
ظادةمنعث دعيعتعنع بئرعش ؤة ظذنعث ظىحىن قةسةم قعلعش هئحبعر كعشعنعث
ظىستعضة يىكلةنمةيدذ .حىنكع ،ظألتىرىلضةن ظادةم ظىحىن قةسةم قعلعش ؤة
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دعيةت بئرعش صةقةت ظذ ظادةمنع كعمنعث ظألتىرؤةتكةنلعكع بعلعنمعضةن
حاغدا الزعم بولعدذ .بذ مةسعلعدة ظذ ظادةمنع ظوغرعالرنعث ظعحعدعن كعمنعث
ظألتىرؤةتكةنلعكع ظئنعق بولمعسعمذ ،لئكعن ظذنع ظألتىرؤةتكةن كعشعلةرنعث
ظوغرعالر ظعكةنلعكع ظئنعقتذر( .شذثا ظذ ظادةمنعث دعيعتعنع بئرعش ؤة ظذنعث
ظىحىن قةسةم قعلعش هئحبعر كعشعنعث ظىستعضة يىكلةنمةيدذ) .بذ هأكىم
يةنة ظوغرعالر ظأيعدة ظةمةس باشقا يةردة ظألتىرؤةتكةن ظادةمنعمذ ظأز ظعحعضة
ظالعدذ.
ظةضةر بعر ظادةمنعث جةسعتع كعحعك بالعغا ،ياكع ظةقلع ظاجعز كعشعضة
تةؤة قورذنعث ظعحعدة تئصعلغان بولسا ،ظذ ظادةمنعث دعيعتعنع ظذالرنعث
جةمةتعدعكعلعرعنعث بئرعشع الزعم .ظةضةر بعر ظادةمنعث جةسعتع (ظعسالم
دألعتع بعلةن كئلعشعم تىزىص ظعسالم دألعتعدة) ياشايدعغان كاصعرنعث
قورذسعدا تئصعلغان بولسا ،ظذ كاصعر ظذنع (ظأزعنعث ظألتىرمعضةنلعكع
هةققعدة)  50قئتعم قةسةم قعلعدذ ،ظاندعن ظذنعث دعيتعنع بئرعدذ .ظةضةر
ظذ كاصعرنعث جةمةتلةشكةن ظادةملعرع بولسا ،ظذ ظادةمنعث دعيعتعنع ظذنعث
جةمةتعدعكعلعرع بئرعدذ.
بعر ظادةم بعر مةهةللعدعن ظأتكةن ؤة ظذنعثغا ظذ مةهةللعدة ظوقيا ،ياكع
تاش تةككةن ،ظةمما ظذ ظادةم ظأزعضة ظذنعث قةيةردعن كعلعص تةككةنلعكعنع
بعلمعضةن ؤة شذنعث بعلةن ظذ ظادةم ظألىص كةتكةن بولسا ،ظذنعث ظىحىن ظذ
مةهةللعنعث ظادةملعرع (ظذنع ظألتىرؤةتكةن كعشعلةرنعث ظأزلعرع ظةمةسلعكع
هةققعدة) قةسةم قعلعدذ ،ظاندعن ظذنعث دعيعتعنع بئرعدذ.
بعر ظادةم ظأزعنعث ظانعسعنعث ياكع دادعسعنعث قورذسعدا ظألىك هالةتتة
تئصعلغان ،ياكع بعر ظايال ظأزعنعث ظئرعنعث قورذسعدا ظألىك هالةتتة تئصعلغان
بولسا ،ظذنعث ظىحىن قورذنعث ظعضعسع ،ظةضةر قورذنعث ظعضعسع ظألتىرىلضةن
ظادةمنعث معراسخورلعرعدعن بولسعمذ ،قةسةم قعلعدذ ،ظاندعن ظذنعث دعيعتعنع
(((
بئرعدذ.
ظةضةر قةسةم قعلعدعغانالرنعث سانع ظةللعككة يةتمعسة ،تاكع قةسةمنعث
سانع ظةللعككة يةتكةنضة قةدةر ظذالرنع تةكرار ـ تةكرار قةسةم قعلدذرعلعدذ .بذ
هةقتة ظةبذمةلعه مذنداق دةيدذ« :ظأمةر ظعبنع خةتتاب (اهلل تاظاال ظذنعثدعن
((( «رةددذلمذهتار» 5 ،ـ توم 410 ،ـ بةت.
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رازع بولسذن!) قةسةم قعلعدعغان ،ظةمما (سانع ظةللعككة يةتمعضةن)
كعشعلةرنع هةتتا قةسةمنعث سانع تولذقالنغانغا قةدةر تةكرار ـ تةكرار قةسةم
قعلدذرغان».
سةظعد ظعبنع مذسةييةب« :ظأمةر ظعبنع خةتتاب (اهلل تاظاال ظذنعثدعن
رازع بولسذن!) قذلع ظألتىرىلضةن بعر ظايالنع  50قئتعم قةسةم قعلدذرغان،
ظاندعن ظذنعث دعيعتعنع ظذ ظايالغا تألةتتىرضةن» دئدع .لئكعن ،بعز يذقعرعدا
بذ قةسةمنعث شةرتلعرعدعن بعرعنعث بذ قةسةمنع قعلعش ظىحىن ظايالنعث
قئتعاللمايدعغانلعقعنع بايان قعلعص ظأتتذق(((.
ظعبنع سعرعن« :قازع شذرةيهنعث قئشعغا سانع تولذق بولمعغان قةسةم
قعلعدعغانالر كةلضةن ظعدع ،قازع شذرةيه ظذالرنع هةتتا قةسةمنعث سانع
تولذقالنغانغا قةدةر تةكرار ـ تةكرار قةسةم قعلدذرغان» دئدع.
بذ هةقتة ظعبنع سعرعننعث ظأزعمذ« :ظةضةر قةسةم قعلعدعغانالرنعث سانع
تولذق بولمعسا ،ظذالر هةتتا قةسةمنعث سانع تولذقالنغانغا قةدةر تةكرار ـ
تةكرار قةسةم قعلدذرعلعدذ» دئدع.
بذ هةقتة ظعبراهعم« :ظةضةر قةسةم قعلعدعغانالرنعث سانع ظةللعككة
يةتمعسة ،هةتتا ظذالر  50قئتعم قةسةم قعلغانغا قةدةر قةسةمنع تةكرار ـ
(((
تةكرار قعلعدذ» دئدع.
بعر ظادةمنعث جةسعتعنعث يئرعمع تئصعلغان مةهةللعدعكع كعشعلةرنعث
ظذ ظادةمنع (ظأزلعرعنعث ظألتىرمعضةنلعكع هةققعدة) قةسةم قعلعص بئرعشع
الزعم ظةمةس .ظةضةر ظذ جةسةتنعث بئشع بولغان تةقدعردعمذ ظذ مةهةللعدعكع
كعشعلةرنعث ظذ ظادةمنع (ظأزلعرعنعث ظألتىرمعضةنلعكع هةققعدة) قةسةم
قعلعص بئرعشع الزعم ظةمةس .شذنعثدةك يةنة بعر مةهةللعدة بعر ظادةمنعث
جةسعتع تئصعلغان ،ظةمما ظذ ظادةمنعث بوينعغا يعالن حعرمعشعؤالغان
بولسا ،بذ هالدعمذ ظذ مةهةللعدعكع كعشعلةرنعث ظذ ظادةمنع (ظأزلعرعنعث
ظألتىرمعضةنلعكع هةققعدة) قةسةم قعلعص بئرعشع الزعم ظةمةس .حىنكع،
ظذنع يعالننعث ظألتىرؤةتكةنلعك ظئهتعمالع كىحلىكتىر.
((( بذ معنعثحة ظةضةر قةسةم قعلعش ظىحىن ظةر بولسا ،بذ هالدا ظايالنعث قةسةم قعلعشقا قئتعلعشع توغرا بولماسلعقع مذمكعن .ظةمما
يذقعرعدعكعضة ظوخشاش قةسةم قعلعش ظىحىن ظةر بولمعغان يةردة ،ظايالنعث قةسةم قعلعشعمذ توغرا بولذشع مذمكعن .توغرعسعنع اهلل
تاظاال بعلضىحعدذر .ت.
((( «ظعظالظذسسىنةن» 18 ،ـ توم 276 ،ـ بةت.
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صىتىن ظةزالعرع يارعتعلعص بولغان بالعنعث هأكمع حوث ظادةمنعث
هأكمعضة ظوخشاش .حىنكع ،صىتىن ظةزالعرع يارعتعلعص بولغان بالعنعث تعرعك
هالةتتة تذغذلعش ظئهتعمالع كىحلىكتىر .ظةضةر ظذ باال بعر قعسعم ظةزالعرع
تئخع يارعتعلمعغان باال بولسا ،ظذ بالعنعث ظألىكع تئصعلغان مةهةللعدعكع
ظادةملةرنعث قةسةم قعلعص بئرعشع الزعم ظةمةس .حىنكع ،ظذنعث (تعرعك
ظةمةس) ظألىك هالةتتة تذغذلغان بولذشع مذمكعن.
ظةضةر بعر مةهةللعدة صىتىن ظةزالعرع يارعتعلعص بولذنغاندعن كئيعن
ظانعسعنعث قورسعقعدعن حىشىص كةتكةن بعر بالعنعث ظألىكع ،ظىستعدة
تاياقنعث ظعزلعرع بار هالةتتة تئصعلغان بولسا ،ظذ مةهةللعدعكع كعشعلةرنعث
قةسةم قعلعص بئرعشع ؤة ظذنعث دعيعتعنع تألعشع الزعم .ظةضةر ظألىكنعث
ظعضة ـ حاقعسع ظذنع (ظذ مةهةللعدعكع كعشعلةر ظةمةس) باشقا بعرسعنعث
ظألتىرؤةتكةنلعكعنع دةؤا قعلسا ،ظذنعث قعلغان بذ دةؤاسع ظذ مةهةللعدعكع
كعشعلةرنع بذ ظعشتعن قذتذلدذرغانلعق هئسابلعنعدذ ؤة شذنعث ظىحىن
ظذالرنعث قةسةم قعلعشعمذ الزعم ظةمةس .شذنعثدةك يةنة ظةضةر ظألىكنعث
ظعضة ـ حاقعلعرعدعن بعر ظادةم ظذنعث باشقا ظعضة ـ حاقعلعرعنعث ظالدعدا ظذنع
(ظذ مةهةللعنعث ظادةملعرع ظةمةس) باشقا بعر كعشعنعث ظألتىرؤةتكةنلعكعنع
دةؤا قعلغان ؤة ظذنعث باشقا ظعضة ـ حاقعلعرع بذ دةؤاغا ظئتعراز بعلدىرمةي
جعم تذرغان بولسا ،بذ هالدعمذ ظذنعث قعلغان دةؤاسع ظذ مةهةللعدعكع
كعشعلةرنع بذ ظعشتعن قذتذلدذرغانلعق هئسابلعنعدذ ،شذثا ظذالرنعث قةسةم
قعلعشعمذ الزعم ظةمةس .ظةضةر ظألىكنعث ظعضة ـ حاقعلعرعدعن بعر ظادةم ظذنعث
باشقا ظعضة ـ حاقعلعرع يوق يةردة ظذنع (ظذ مةهةللعنعث ظادةملعرع ظةمةس)
باشقا بعر كعشعنعث ظألتىرؤةتكةنلعكعنع دةؤا قعلغان ؤة ظذ ظادةم بذ دةؤانع
قعلعش ظىحىن ظألىكنعث باشقا ظعضة ـ حاقعلعرع تةرعصعدعن ؤةكعللعككة تةيعن
قعلعنغان ظادةم بولمعغان بولسا ،بذ هالدا ظذنعث قعلغان دةؤاسع ظذ مةهةللعدعكع
كعشعلةرنع بذ ظعشتعن قذتذلدذرغانلعق هئسابالنمايدذ .ظةضةر ظألىكنعث ظعضة
ـ حاقعلعرعنعث بعرع« :ظذنع ظةهمةد ظألتىرؤةتتع» دئضةن ،يةنة بعرع:
«ظذنع ماخمذت ظألتىرؤةتتع» دئضةن ،يةنة بعرع قوصذص« :مةن ظذنع كعمنعث
ظألتىرؤةتكةنلعكعنع بعلمةيمةن» دئضةن بولسا ،بذ ظألىكنعث ظعضة ـ حاقعلعرع
ظأز ـ ظارا بعر ـ بعرعنع يالغانحعغا حعقعرعشلعرع هئسابلعنعدذ .شذثا ظألىك
تئصعلغان مةهةللعدعكع كعشعلةرنعث قةسةم قعلعشع الزعم ظةمةس.
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ظةضةر ظألتىرىلضةن ظادةمنعث ظعضة ـ حاقعسع ظذ ظادةمنع (ظذنعث
جةسعتع تئصعلغان مةهةللعدعكع) ظادةملةرنعث بعرعنعث ظألتىرؤةتكةنلعكعنع
دةؤا قعلسا ،كىحلىك دةص قارالغان رعؤايةتكة ظاساسةن ظذ مةهةللعدعكع
ظادةملةرنعث ظىستعدعن قةسةم قعلعش حىشىص كةتمةيدذ .حىنكع شةرعظةت،
ظعشنعث بئشعدا جةسةت تئصعلغان مةهةللعدعكع ظادةملةرنعث قةسةم قعلعشعنع
يولغا قويدع .ظألىكنعث ظعضة ـ حاقعسعنعث (ظذنع بذ ظادةم ظألتىرؤةتتع ،دةص)
ظذ مةهةللعدعكع ظادةملةردعن بعرعنع كأرسعتعشع بذ هةقتة شةرعظةت يولغا
قويغان هأكىمضة زعت ظةمةس .شذثا ظذ مةهةللعدعكع ظادةملةرنعث (ظذنع
ظأزلعرعنعث ظألتىرؤةتمعضةنلعكع هةققعدة) قةسةم قعلعشع ؤة ظذنعث دعيعتعنع
بئرعشع الزعم .بذ هةقتة ظذ مةهةللعدعكع ظادةملةرنعث (ظذنع ظأزلعرعنعث
ظألتىرؤةتمعضةنلعكع هةققعدة) قةسةم قعلعشع ؤة ظذنعث دعيعتعنع بئرعشع
الزعم ظةمةس ،دةيدعغان قاراشمذ بار .بذ قاراش بولسا ظعمام ظةبذيىسىفتعن
رعؤايةت قعلعنغان بعر رعؤايةتتذر .ظعمام ظةبذيىسىف (اهلل تاظاال ظذنعثغا
رةهمةت قعلسذن!) بعر رعؤايةتتة« :ظذ مةهةللعدعكع ظادةملةرنعث قةسةم
قعلعص بئرعشع ؤة ظذنعث دعيعتعنع تألةص بئرعشع الزعم ظةمةس ،ظألىكنعث
ظعضة ـ حاقعسعدعن( :ظذنع ظذ ظادةمنعث ظألتىرؤةتكةنلعكع هةققعدة) سئنعث
صاكعتعث بارمذ؟ دةص سورعلعدذ .ظةضةر ظألىكنعث ظعضة ـ حاقعسع :بذ هةقتة
مئنعث صاكعتعم يوق دئسة ،ظذنع ظألتىرؤةتتع دةص ضذمان قعلعنغان ظادةمدعن
بعر قئتعم قةسةم قعلعش تةلةص قعلعنعدذ» دئدع .ظعبنع ظةلمذبارةك (اهلل
تاظاال ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!) مذنداق دةيدذ« :بذ هةقتة ظعمام ظةبذهةنعفة
(اهلل تةظاال ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!) دعنمذ بذنعثغا ظوخشاش رعؤايةت بايان
(((
قعلعنغان ظعدع».
ظةضةر بعر ظادةمنعث جةسعتع صةقةت يئتعم بالعالر ياشايدعغان مةهةللعدة
تئصعلغان بولسا ،ظذ يئتعم بالعالرنعث قةسةم قعلعص بئرعشع الزعم ظةمةس.
قةسةمنع يئتعم بالعالر ظةمةس ظذالرنعث جةمةتعدعكعلعرع قعلعدذ .حىنكع،
يئتعم بالعالر قةسةم قعلعشقا بذيرذلغان ظادةملةردعن ظةمةستذر .ظةضةر يئتعم
بالعالرنعث ظعحعدة باالغةتكة يةتكةن بالعالر بولسا ،بذ هالدا باالغةتكة يةتكةن
بالعالر قةسةم قعلعدذ ؤة ظألىكنعث دعيعتعنع ظذالر تألةيدذ.
((( «رةددذلمذهتار» 5 ،ـ توم 403 ،ـ بةت.
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ظادةمنعث جةمةتعدعكعلعرعنعث بايانع
ظادةمنعث جةمةتعدعكعلعرعدعن ظذنعث دادا تةرةصتعن بولغان ظذرذغ ـ
تذغقانلعرع كأزدة تذتذلعدذ .حىنكع ،ظألتىرىلضةن ظادةمنعث ظعضة ـ حاقعسعنعث
ظعشعك ظالدعغا (ظألتىرىلضةن ظادةم ظىحىن ظئلعص كئلعنضةن) تأضعنع
باغاليدعغان كعشعلةر ظذالردذر.
ظألتىرىلضةن ظادةم ظىحىن دعيةتنع ظذنع ظألتىرؤةتكةن ظادةمنعث
جةمةتعدعكعلعرعنعث تألةيدعغانلعقع سىننةت ظارقعلعق يولغا قويذلغاندذر .بعز
بذ هأكىمنعث سىننةت ظارقعلعق يولغا قويذلغانلعقعنع تأؤةندعكع ظةسةردعن
كأرىؤاالاليمعز .ظةبذجذهةيصة مذنداق دةيدذ :مةن ظةلع ظعبنع ظةبذتالعبقا:
«سعلةردة اهلل نعث كعتابعدا ياكع كعشعلةردة يوق بعرةر هأكىم بارمذ؟»
دئسةم ظذ« :ياق ،داننع يئرعص حعقارغان ؤة جاننع ياراتقان زاتنعث نامع بعلةن
قةسةمكع ،بعزدة اهلل نعث كعتابعدا يوق صةقةت قذرظاندعن هأكىم حعقعرعشقا،
مةلذم كعشعلةرضة ظاتا قعلغان توغرا ظاث ؤة مذشذ ؤاراقحعدعكع نةرسعلةرال
بار» دئدع .مةن« :ظذ ؤاراقحعدا نئمة بار؟» دئسةم ،ظذ ،دعيةت تألةش،
ظةسعرلةرنع قذتقذزذش ؤة مذسذلماننع كاصعرنعث ظورنعغا ظألتىرمةسلعك،
دئضةن هأكىملةر بار» دئدع.
ظعبنع هةجةر (اهلل تاظاال ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!)« :دعيةتنع قاتعلنعث
جةمةتعدعكعلعرعنعث تألةص بئرعشع سىننةت ظارقعلعق يولغا قويذلدع ؤة
ظالعمالرمذ دعيةتنع قاتعلنعث جةمةتعدعكعلعرعنعث تألةص بئرعشع هةققعدة
بعرلعككة كةلدع .ظةمما بذ هأكىم اهلل تاظاالنعث» :هئحبعر ضذناهكار ظادةم
بعراؤنعث ضذناهعنع ظىستعضة ظااللمايدذ(((« دئضةن ظايعتعنعث تاشقعرع
مةنعسعضة زعتتذر( .يةنع بذ يةردة :ظايةتتة بعرعنعث قعلغان جعنايعتع يةنة
بعرعنعث ظىستعضة يىكلةنمةيدذ .ظةمما ظألتىرىلضةن ظادةمنعث دعيعتعنع
قاتعلنعث مال ـ مىلكعدعن ظةمةس ظذنعث جةمةتعدعكعلعرعنعث مال ـ مىلكعدعن
بئرعشكة هأكىم قعلعش بعرعنعث قعلغان جعنايعتع يةنة بعرعنعث ظىستعضة
يىكلعضةنلعكتذر ،دئمةكحعدذر) .ضةرحة دعيةتنع قاتعلنعث جةمةتعدعكعلعرعنعث
تألةص بئرعشع هةققعدة حعقعرعلغان هأكىم مةزكذر ظايةتنعث ظومذمعي
((( سىرة فاتعر  18ـ ظايةتنعث بعر قعسمع.
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مةنعسعضة زعتتةك تذرسعمذ ،ظةمما ظذ هأكىم ،ظذنعث صايدعلعق تةرةصلعرع
كأص بولغاحقا مةزكذر ظايةتنعث ظومذمعي مةنعسعدعن خذسذسالشتذرذلغاندذر.
حىنكع قاتعلغا ،ظةضةر دعيةتنعث هةممعسعنع قاتعلنعث مال ـ مىلكعدعن
تألةص بئرعشضة هأكىم قعلعنسا ،دعيةتلةر ظذنعث مال ـ مىلكعنعث هةممعسعنع
تأضعتعؤئتعشع مذمكعن .حىنكع ،ظذ ظادةمنعث يةنة تةكرار شذنداق خاتالعق
ظأتكىزىص قعلعشع مذمكعن .ظةضةر (دعيةت تألةتتىرىش قاتعلنعث مال ـ
مىلكعنعث هةممعسعنع تأضعتعؤئتعشع مذمكعن ،ظعكةن دةص ظذنعثغا دعيةت
بئرعشكة هأكىم قعلعنمعسا) ظألتىرىلضةن ظادةمنعث قئنع بعكارغا كةتكةن
بولعدذ .دعيةتنع قاتعلنعث جةمةتعدعكعلعرعنعث تألةص بئرعشعنعث يولغا
قويذلعشعدعكع باشقا هئكمةت بذنعثدعن ظعبارةتتذر :ظةضةر دعيةتنع تألةص
بئرعش صةقةت قاتعلنعث ظىستعضعال يىكلةنسة ،ظذ بئرعنحع قئتعم ظألتىرىص
سالغان ظادةمنعث دعيعتع ظىحىن بارلعق مال ـ مىلكعنع تألةص بئرعص ظذنعث
قولعدا هئحقانداق مال ـ مىلىك قالمعغان ؤاقعتتا ،يةنة بعر قئتعم ظادةم
ظألتىرىص سالسا ،ظذنعث دعيعتع ظىحىن تألةص بئرعشكة ظذنعث قولعدا مال
ـ مىلىك بولمعغانلعقع ظىحىن ظألتىرىلضةن ظادةمنعث قئنع بعكارغا كئتعشع
ظئهتعمالدذر .شذثا ظألتىرىلضةن ظادةمنعث دعيعتعنع ظذنع ظألتىرؤةتكةن
كعشعنعث جةمةتعدعكعلعرعضة تألةص بئرعش يولغا قويذلدع .حىنكع( ،دعيةت
تألةش ظارقعلعق) بعر نةححة ظادةمنعث صئقعر بولذص قئلعش ظئهتعمالعدعن بعر
((( (((
ظادةمنعث صئقعر بولذص قئلعش ظئهتعمالع كىحلىكتذر» .
قاتعلنعث جةمةتعدعكعلعرعدعن كعملةرنعث كأزدة
تذتذلعدعغانلعقعنعث بايانع

هةنةفعي مةزهةصعدعكعلةرنعث كأز قارعشعحة :قاتعلنعث جةمةتعدعكعلعرعدعن
بعر تعزعملعكتعكع كعشعلةر كأزدة تذتذلعدذ((( .شافعظعي مةزهةصعدعكعلةرنعث
((( بذ ظعبنع هةجةرنعث بذ هةقتعكع حىشىنحعسعدذر .بذنعث يةنة ظذالردعن باشقا هئكمةتلعرعمذ بار .ظذالردعن بعرع مةسعلةن:
ظعحعدعن قاتعلدةك بعرةر ظادةمنعث حعقعص قئلعشعغا يول قويغان كعشعلةرضة ظعبرةت جازاسع بئرعش .ت.
((( «فةتهذلبارع» 12 ،ـ توم 246 ،ـ بةت.
((( ظأمةر ظعبنع خةتتاب (اهلل تاظاال ظذنعثدعن رازع بولسذن!) كةلضةن سةدعقعلةر بئرعلعدعغان كعشعلةرنع ضذرذص ـ ضذرذص قعلعص
ظايرعم ـ ظايرعم دةصتةرضة ،ظةسكةرلةرنع ضذرذص ـ ضذرذص قعلعص ظايرعم ـ ظايرعم دةصتةرضة تعزعملعغان ظعدع .هةنةفعي مةزهةصعدعكعلةرنعث
كأز قارعشعحة :بعر دةصتةرضة تعزعمالنغان بعر ضذرذص كعشعلةر بعر جةمةت هئسابلعنعدذ .يةنع ظعسعملعرع بعر دةصتةرضة تعزعمالنغان
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كأز قارعشعحة :قاتعلنعث جةمةتعدعكعلعرعدعن ظذنعث ظذرذغ ـ تذغقانلعرع كأزدة
تذتذلعدذ .هةنةفعي مةزهةصعدعكعلةرنعث دةلعل ـ صاكعتع بولسا ،ظأمةر ظعبنع
خةتتابنعث ظألتىرىلضةن ظادةمنعث دعيعتعنع قاتعل بعلةن بعر تعزعملعكتعكع
كعشعلةرنعث بئرعشعنع يولغا قويذشعدذر .ظأمةر ظعبنع خةتتاب (اهلل تاظاال
ظذنعثدعن رازع بولسذن!) بعرعنحع بولذص (كعشعلةرنعث ظعسعملعرعنع)
ظايرعم ـ ظايرعم دةصتةرلةرضة تعزعملعغان ؤة (ظألتىرىلضةن ظادةمنعث) دعيعتعنع
بئرعشنع ظعسمع قاتعل بعلةن بعر دةصتةرضة تعزعمالنغان كعشعلةرضة صةرز
قعلغان كعشعدذر .ظأمةرنعث زامانعدعن بذرذن (يةنع صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم
ؤة ظةبةبةكرعنعث زامانعدا) ظألتىرىلضةن ظادةمنعث دعيعتعنع قاتعلنعث ظذرذغ
ـ تذغقانلعرع بئرةتتع .ظةمما ظأمةر ظعبنع خةتتاب (اهلل تاظاال ظذنعثدعن رازع
بولسذن!) ظألتىرىلضةن ظادةمنعث دعيعتعنع قاتعل بعلةن بعر تعزعملعكتعكع
كعشعلةرنعث بئرعشعنع يولغا قويدع .بذ ظأمةر ظعبنع خةتتابنعث شةرعظةتنعث
هأكىملعرعنع ظأزضةرتكةنلعك هئسابالنمايدذ .ظةكسعحة بذ ،ظذنعث شةرعظةتنعث
هأكىملعرعنع تئخعمذ حوثقذرالشتذرغانلعق هئسابلعنعدذ .حىنكع ،ظأمةر
ظعبنع خةتتاب بعر كعشعنعث ظذرذغ ـ تذغقانلعرعنعث ظذ كعشع ظألتىرؤةتكةن
ظادةم ظىحىن دعيةت بئرعشعنعث سةؤةبع بولسا ،ظذرذغ ـ تذغقانالرنعث
ظارعسعدعكع بعر ـ بعرعضة ياردةملعشعش بولعدعغانلعقعنع تونذص يةتتع .ظأز
ـ ظارا بعر ـ بعرعضة ياردةملعشعش (ظعسعملعرع بعر تعزعملعكتة بولذص) بعر
سةصتعكع ظةسكةرلةرنعث ظارعسعدعمذ بار .شذثا (ظذالرنعث ظعحعدعن بعرةرسع
سةؤةنلعك بعلةن ظادةم ظألتىرىص سالسا) ،ظألتىرىلضةن ظادةمنعث دعيعتعنع
ظعسمع ظذنعث بعلةن بعر دةصتةردة بولغانلعقع ظىحىن بعر سةصتة ظةسكةر بولذص
تذرعؤاتقان كعشعلةر تألةص بئرعدذ .شذثا ظألتىرىلضةن ظادةمنعث دعيعتعنع
ظايالالرنعث ؤة كعحعك بالعالرنعث تألةص بئرعشع الزعم ظةمةس .حىنكع ،قاتعل
بعلةن ظايالالرنعث ؤة كعحعك بالعالرنعث ظارعسعدا بعر ـ بعرعضة ياردةملعشعش
يوقتذر.
ظأمةر ظعبنع خةتتاب (اهلل تاظاال ظذنعثدعن رازع بولسذن!) بذنع
نذرغذنلعغان ساهابعالرنعث كأز ظالدعدا يولغا قويدع .ظذالرنعث ظعحعدعن
بذنعثغا هئحبعر كعشع قارشع تذرمعدع .شذثا ظألتىرىلضةن ظادةم ظىحىن
كعشعلةرنعث ظعحعدعن بعر كعشع سةؤةنلعك بعلةن ظادةم ظألتىرىص سالسا ،ظألتىرىلضةن ظادةمنعث دعيعتعنع ظذنعث بعلةن دةصتةرضة
تعزعمالنغان كعشعلةر بئرعدذ .ظةضةر قاتعل ظعسمع بعرةر دةصتةرضة تعزعمالنغان ظادةم بولمعسا ،ظألتىرىلضةن ظادةمنعث دعيعتعنع ظذنعث
قةبعلعسع ؤة ظذرذغ ـ تذغقانلعرع تألةيدذ .ت.
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قاتعلنعث نامعدعن دعيةت تألةص بئرعشنعث ،ظذرذغ ـ تذغقانحعلعق صرعنسعصع
ظىستعضة ظةمةس ظأز ـ ظارا بعر ـ بعرعضة ياردةملعشعش صرعنسعصعنعث ظىستعضة
قذرذلغانلعقع ساهابعالر تةرعصعدعن بعرلعككة كعلعنضةن بعر مةسعلة بولذص
قالدع .يةنة كعلعص ساهابعالرنعث ظعحعدعن ظذنعثغا هئحبعرعنعث قارشع
تذرمعغانلعقع ،صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث ؤة ظةبذبةكرعنعث زامانعدا
دعيةتنع قاتعلنعث ظذرذغ ـ تذغقانلعرعنعث تألةص بئرعدعغانلعقع بولسا،
دعيةتنع ظذالرنعث تألةص بئرعشعنعث الزعم ظعكةنلعكعدعن ؤة دعيةتنع
تألةص بئرعش ظذالرغا خاس بعر ظعش ظعكةنلعكعدعن ظةمةس ظةكسعحة
ظذ زامانالردا ظأز ـ ظارا ياردةملعشعشنعث صةقةت ظذرذغ ـ تذغقانالرنعث
ظعحعدعال حةكلعنعص ظادةتلةنضةن بعر ظعش ظعكةنلعكعنع كئيعن بذنعث
بعر دةصتةردعكع كعشعلةر ظارعسعغا يأتكةلضةنلعكعنع ؤة شذنعث بعلةن
دعيةتنع تألةص بئرعشنعثمذ ظذالرنعث ظارعسعغا يأتكةلضةنلعكعنع بايان
قعلعص بئرعدذ.
ظذنداق ظعكةن ظأز ـ ظارا ياردةملعشعش بذ هةقتة ظاساسلعق ظعشتذر.
ظأز ـ ظارا ياردةملعشعشتعن بعر دةصتةردعكع كعشعلةرنعث ظعحعدعن
بعرةرسع قعيعنحعلعقتا قالسا ،قالغان كعشعلةرنعث ظذنعث يئنعدا تذرذص
ظذنعثغا يئتةرلعك ياردةملةرنع قعلعش كأزدة تذتذلعدذ .كىنىمعزدة ظأز ـ
ظارا ياردةملعشعش تعجارةتحع ،بعلعقحع ،بانكعحع ؤة ظوقذغذحع دئضةنضة
ظوخشاش كةسعصكة قارعتا بولعدعغان بولدع .يةنع ياردةمنع هةر كةسعصتعكع
كعشعلةر ظأزلعرعنعث كةسصعدعكع كعشعلةرضة قعلعدعغان بولدع .مةيلع بعر
دةصتةردعكع كعشعلةر بولسذن ،مةيلع بعر كةسعصتعكع كعشعلةر بولسذن،
ظةضةر ظذالرنعث ظارعسعدا ظأز ـ ظارا هةسةت قعلعشعش ،دأشمةنلعشعش،
بعر ـ بعرعضة ياردةم بةرمةسلعك ؤة هةر بعر ظادةم سةصدعشعغا يامانلعق
تعلةيدعغان هالةت شةكعللةنسة ،بذ هالدا ظةضةر مذسذلمانالرغا تةؤة دألةت
خةزعنعسع بولمعسا ياكع بذ هةقتة باشقا بعر تىزىم بولمعسا ،ظألتىرىلضةن
ظادةمنعث دعيعتعنع قاتعلنعث ظأزع تألةيدذ .بذ كىنىمعزدة ظومذملعشعص
كةتكةن بعر ظةهؤالدذر .كىنىمعزدة كأصعنحع دألةتلةردة بار بولغان هأنةر
ـ ساناظةتكة ؤة تعجارةتكة مةسظذل ظذرضانالر (ظذ ظذرضانالرغا قاراشلعق
كعشعلةر ظىحىن) بعر جةمةتنعث ظورنعدا تذرذشع مذمكعن.
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دعيةتنعث قاتعلنعث جةمةتعدعكعلعرعدعن بعر نةححة باسقذحقا
بألىص يعغعلعدعغانلعقع

ظألتىرىلضةن ظادةم ظىحىن بئرعلعدعغان دعيةت خذددع ظعمام شافعظعينعث
ظئيتقعنعدةك قاتعل ظذ ظادةمنع ظألتىرؤةتكةن ؤة جعنايةت يىز بةرضةن كىندعن
باشالص ظةمةس ظألتىرىلضةن ظادةم ظىحىن دعيةت تألةص بئرعشكة هأكىم
حعقعرعلغان كىندعن باشالص قاتعلنعث جةمةتعدعكعلعرعنعث مال ـ مىلكعدعن
ظىح يعل ظعحعدة ظئلعنعدذ.
دعيةت ظذالردعن ظىح يعلغا بألىص تذرذص ظئلعنعدذ .بعر كعشعدعن هةر
يعلدا بعر يامبذ ياكع بعر يامبذ ؤة بعر يامبذنعث ظىحتعن بعرع ظئلعنعدذ.
توغرا دةص قارالغان رعؤايةتكة ظاساسةن بعر كعشعدعن ظىح يعل ظعحعدة صىتىن
دعيةت ظىحىن  4يامبذدعن ظارتذق ظئلعنمايدذ.
دعيةتنعث ظىح يعلغا بألىص ظئلعنعشعنعث دةلعل ـ صاكعتع بولسا ،ظأمةر
ظعبنع خةتتابنعث شذنداق قعلعشعدذر .ظأمةر ظعبنع خةتتاب (اهلل تاظاال
ظذنعثدعن رازع بولسذن!) بعرعنحع بولذص (ظةسكةرلةرضة) ماظاش بئرعشنع،
دعيةتنعث هةممعسعنعث ظىح يعل ظعحعدة ،دعيةتنعث يئرعمعنعث ظعككع يعل
ظعحعدة ،ظىحنعث بعرعنعث بعر يعل ظعحعدة ؤة ظذنعثدعن ظاز قعسمعنعث شذ
يعل ظعحعدة بئرعشنع يولغا قويغان كعشعدذر .بذ ظةسةرنع ظعبنع ظةبذشةيبة
رعؤايةت قعلغان.
بذ ظةسةرنعث توغرا ظعكةنلعكعنع كىحلةندىرعغان يةنة ظأمةر ظعبنع خةتتاب
ؤة ظةلع ظعبنع ظةبذتالعب (اهلل تاظاال ظذالردعن رازع بولسذن!) قاتارلعقالردعن
رعؤايةت قعلعنغان بعر نةححة ظةسةر بار.
بذ هةقتة ظعمام تعرمعزعي« :ظالعمالر دعيةت (قاتعلنعث جةمةتعدعكعلعرعدعن)
هةر يعلدا دعيةتنعث ظىحتعن بعرع ظئلعنعص ظىح يعل ظعحعدة ظئلعنعص
(((
بولعدعغانلعقعغا بعرلعككة كةلدع» دئدع.
بارلعق ظالعمالرنعث بعردةك قارعشع بويعحة :قاتعلنعث جةمةتعدعكعلعرع،
تألةش ظذالرغا ظئغعر ؤة قعيعن كئلعدعغان دةرعجعدة (دعيةت ظىحىن) مال ـ
((( «ظعظالظذسسىنةن» 18 ،ـ توم 286 ،ـ بةت.
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مىلىك بئرعشكة بذيرذلمايدذ .ظعمام ظةبذهةنعفة (اهلل تةظاال ظذنعثغا رةهمةت
قعلسذن!)« :بعر ظادةم (ظىح يعل ظعحعدة) دعيةت ظىحىن ظةث كأص تأت يامبذ
بئرعدذ .ظذنعثدعن ظاز بولذشع ظىحىن مةلذم معقدار يوق .حىنكع ،قاتعلنعث
جةمةتعدعكعلعرع تةرعصعدعن دعيةت ظىحىن بئرعدعغان مال ـ مىلىك ،ظذالرنعث
قاتعل بعلةن ظذرذغ ـ تذغقان (ياكع ظعسعملعرع ظذنعث بعلةن بعر تعزعملعكتة)
بولغانلعقع ظىحىن ظذنعثغا ياردةم بئرعش سىصىتعدة بئرعلعدذ .شذثا خذددع
ظذرذغ ـ تذغقانالرنعث بعر ـ بعرعضة بئرعش الزعم بولغان تةمعنات صذلعغا
ظوخشاش دعيةت ظىحىن بئرعلعدعغان مةبلةغنعث ظئزع ظىحىن مةلذم معقدار
يوق» دئدع.
يةنع دعيةتنع قاتعلنعث جةمةتعدعكعلعرعنعث تألةص بئرعدعغانلعقعنعث
يولغا قويذلعشع قاتعلنعث ظىستعدعن (دعيةتنع تألةص بئرعش) ظئغعرلعقعنع
يةثضعللعتعش ظىحىندذر .قاتعلنعث جةمةتعدعكعلعرعنعث قاتعلنعث نامعدعن
ظألتىرىلضةن ظادةمضة دعيةت ظىحىن بئرعدعغان مال ـ مىلىكلةر قاتعلغا
ياخشعلعق قعلعش سىصىتعدة بئرعلعدذ .شذثا دعيةت ظىحىن (ظىح يعل
ظعحعدة) هةر بعر ظادةمنعث بئرعدعغان مال ـ مىلكعنعث معقدارع زاكاتنعث
معقدارعدعن ظئشعص كةتمةسلعكع الزعم .زاكاتنعث معقدارع كأمىش ظىحىن بةش
يامبذدذر .يةنع زاكاتنعث نعسابع كأمىش هئسابعدا  200يامبذ بولذص هةر
 200يامبذدعن بةش يامبذ زاكات ظايرعش الزعم .قاتعلنعث جةمةتعدعكلعرعدعن
هةر بعر كعشعنعث دعيةت ظىحىن ظألتىرىلضةن ظادةم ظىحىن بئرعدعغان مال ـ
مىلكعنعث معقدارع بةش يامبذدعن ظئشعص كةتمةستعن ظةكسعحة ظذنعثدعن
ظاز بولذشع كئرةك .ظةضةر قاتعلنعث جةمةتعدعكع ظةرلةر ظاز بولذص هةر بعر
ظةرضة دعيةت ظىحىن تأت يامبذدعن كأصرةك مةبلةغ تألةش تةقسعم بولسا،
هةتتا ظذالرنعث هةر بعرعنعث تألةيدعغان صذلنع تأت يامبذغا حىشىرىش ظىحىن
ظذالرغا (دعيةتنع تألعشعص بئرعشتة) قاتعلغا ظذرذغ ـ تذغقانحعلعقتا ظةث
يئقعن قةبعلعنعث ظادةملعرع قئتعلعدذ .حىنكع ،قاتعلنعث جةمةتعدعكعلعرعضة
تأت يامبذدعن ظارتذق صذل تألةتتىرىش ظذالرنع ظئغعر ظةهؤالغا حىشىرىص
قويغانلعق هئسابلعنعدذ .بذنداق قعلعش توغرا ظةمةس .شذثا ظذالرغا قاتعلغا
ظذرذغ ـ تذغقانحعلعقتا ظةث يئقعن قةبعلعنعث ظادةملعرع قئتعلعدذ.
ظعبنع مذنزعر (اهلل تاظاال ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!) مذنداق دةيدذ:
«سأزلعرع ظئتعبارغا ظئلعنعدعغان بارلعق ظالعمالرنعث بعرلعككة كةلضةن
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قارعشع بويعحة :قاتعلنعث جةمةتعضة تةؤة ظايالالر ؤة باالغةتكة يةتمعضةن كعحعك
بالعالر قاتعلنعث جةمةتعدعكعلعرع بعلةن بعرلعكتة ظألتىرىلضةن ظادةمنعث
دعيعتعنع تألعمةيدذ .شذنعثدةك يةنة ظذالرنعث ظعحعدعكع صئقعر كعشعمذ
قاتعلنعث جةمةتعدعكعلعرع بعلةن بعرلعكتة ظألتىرىلضةن ظادةمنعث دعيعتعنع
تألعمةيدذ .بذ ظعمام مالعك ،ظعمام شافعظعي ؤة هةنةفعي مةزهةصعدعكعلةرنعث
كأز قارعشعدذر ».هةنةفعي مةزهةصعدعن بعر قعسعم ظالعمالر ظعمام مالعكنعث
ؤة ظعمام ظةبذهةنعفة (اهلل تاظاال ظذالرغا رةهمةت قعلسذن!) نعث :قاتعلنعث
جةمةتعنعث ظعحعدعكع صئقعر كعشعمذ ظذالر بعلةن بعرلعكتة ظألتىرىلضةن
ظادةمنعث دعيعتعنع تألةيدذ ،دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلدع .ظةبذلخعتاب (اهلل
تاظاال ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!) ظعمام ظةهمةد (اهلل تاظاال ظذنعثغا رةهمةت
قعلسذن!) نعث :قاتعلنعث جةمةتعنعث ظعحعدعكع صئقعر كعشعمذ قاتعل بعلةن
ظأز ـ ظارا ياردةملعشعدعغان كعشعدذر .شذثا ظذمذ ظذالر بعلةن بعرلعكتة
ظألتىرىلضةن ظادةمنعث دعيعتعنع تألىشىص بئرعدذ ،دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلدع.
لئكعن بذ هةقتعدعكع ظةث توغرا دةص قارالغان قاراش بولسا ،صئقعر كعشع ظذالر
بعلةن بعرلعكتة ظألتىرىلضةن ظادةمنعث دعيعتعنع تألعمةيدذ ،دئضةن قاراشتذر.
حىنكع ،قاتعلنعث جةمةتعدعكعلعرعنعث (ظألتىرىلضةن ظادةمنعث دعيعتعنع
تألةص بئرعشع) قاتعلغا ياردةم بئرعش ظىحىندذر .شذثا بذنع خذددع زاكاتقا
ظوخشاش صئقعرنعث بئرعشع الزعم ظةمةس .يةنة كعلعص دعيةتنع قاتعلنعث
جةمةتعدعكعلعرعنعث تألةص بئرعدعغانلعقعنعث يولغا قويذلعشع قاتعلنعث
ظىستعدعن (دعيةتنع تألةص بئرعش) ظئغعرلعقعنع يةثضعللعتعش ظىحىندذر.
ظذنداق ظعكةن هئحقانداق جعنايعتع يوق ظادةمنعث ظىستعضة دعيةت تألةص
بئرعشنع يىكلةص قويذش ظارقعلعق ظذنع ظئغعر ظةهؤالغا حىشىرىص قويذش
توغرا ظةمةس .صئقعر كعشعضة دعيةت تألةص بئرعشنع الزعم قعلعش ظذنع ظئغعر
ظةهؤالغا حىشىرىش هئسابلعنعدذ .بعز يذقعرعدا قاتعلنعث جةمةتعدعكعلعرع
تألةش ظذالرغا ظئغعر ؤة قعيعن كئلعدعغان دةرعجعدة (دعيةت ظىحىن) مال
ـ مىلىك بئرعشكة بذيرذلمايدعغانلعقعغا بارلعق ظالعمالرنعث بعرلعككة
(((
كةلضةنلعكعنع بايان قعلعص ظأتتذق.
بذ يةردة شذنع بايان قعلعص ظأتىشكة توغرا كعلعدذكع ،توغرا دةص قارالغان
رعؤايةتكة ظاساسةن قاتعل ،ظةضةر ظايال كعشع ياكع باالغةتكة يةتمعضةن
((( «ظعظالظذسسىنةن» 18 ،ـ توم 285 ،ـ بةت.
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كعحعك باال ،ياكع ظئلعشعص قالغان ساراث ظادةم بولغان تةقدعردعمذ جةمةتنعث
ظعحعدعكع بعر كعشعضة ظوخشاش دعيةت ظىحىن ظأزعضة تئضعشلعك بولغان
صذلنع تألةيدذ.
قاتعلنعث جةمةتعدعكعلعرعضة تألةش الزعم بولمايدعغان
دعيةتلةرنعث بايانع

مةيلع جانغا قعلعنغان زعيانكةشلعك بولسذن ،مةيلع ظةزاالرغا قعلعنغان
زعيانكةشلعك بولسذن ،ظةضةر بعر كعشع بعر ظادةمضة قةستةن زعيانكةشلعك
قعلغان بولسا ،ظذنعث جةمةتعدعكعلعرعنعث ظذ زعيانكةشلعكنعث دعيعتعنع
تألىشىص بئرعشع الزعم ظةمةس .حىنكع ،زعيانكةشلعكنع قةستةن قعلغان
ظادةمنعث جةمةتعدعكعلعرعنعث ظذنعثغا ياردةم بئرعش ظارقعلعق ظذنعث
ظىستعدعن (دعيةت تألةص بئرعش) ظئغعرلعقعنع يةثضعللعتعشع الزعم ظةمةس.
شذثا ظذ ظادةمدعن قعساس ظئلعنعدذ .بذ هةقتة ظعبنع شعهاب ظةززأهرعي
مذنداق دةيدذ« :دعيةت توغرعسعدا يولغا قويذلغان تىزىم قةستةنلعك بعلةن
ظادةم ظألتىرؤةتكةن كعشعنعث جةمةتعدعكعلعرعنعث (ظألتىرىلضةن ظادةم ظىحىن
تألعنعدعغان) دعيةتنع تألىشىص بةرمةسلعكعدذر .لئكعن ظذالر ،ظةضةر ظأز
ظعختعيارلعقع بعلةن دعيةتنع تألىشىص بئرعشنع خاالص تألىشىص بةرسة بولعدذ.
بذ ظعمام ظةبذهةنعفة (اهلل تةظاال ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!) نعث ؤة هةنةفعي
مةزهةصعدعكع كأص ساندعكع ظعمامالرنعث كأز قارعشعدذر» .شذنعثدةك يةنة
قةستةنلعك ياكع سةؤةنلعك بعلةن ظادةم ظألتىرؤئتعص ظألتىرىلضةن ظادةمنعث
ظعضة ـ حاقعسع بعلةن ظذنعث ظىحىن دعيةت تألةشكة كئلعشكةن قاتعلنعث
جةمةتعدعكعلعرعنعثمذ ظذ دعيةتنع تألىشىص بئرعشع الزعم ظةمةس .حىنكع،
بذ دعيةتنع قاتعلنعث (كئحعكتىرمةي) شذ ؤاقعتنعث ظأزعدعال تألةص بئرعشع
الزعم .لئكعن قاتعل ،ظةضةر ظألتىرىلضةن ظادةمنعث ظعضة ـ حاقعسع بعلةن
دعيةتنع كئحعكتىرىص تألةشكة كئلعشكةن بولسا ،بذ هالدا قاتعل دعيةتنع
كئحعكتىرىص تألىسعمذ بولعدذ .شذنعثدةك يةنة ظألتىرىص سالغان ظادةمنع
ظأزعنعث سةؤةنلعك بعلةن ظألتىرىص سالغانلعقعنع ظئتعراص قعلغان كعشعنعث
جةمةتعدعكعلعرعمذ ظذ كعشعنعث ظذ ظادةم ظىحىن تألةيدعغان دعيةتنع تألىشىص
بةرمةيدذ .حىنكع ،ظذ دعيةتنع ظذ ظادةمنع ظأزعنعث سةؤةنلعك بعلةن ظألتىرىص
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سالغانلعقعنع ظعقرار قعلغان ظذ كعشعنعث ظىح يعل ظعحعدة ظأز مال ـ
مىلكعدعن تألةص بئرعشع الزعم .بذ هةقتة ظعمام مذهةممةد (اهلل تاظاال ظذنعثغا
رةهمةت قعلسذن!) ظعبنع ظابباس (اهلل تاظاال ظذنعثدعن رازع بولسذن!) نعث
مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ« :قةستةنلعك بعلةن قعلعنغان جعنايةت
ياكع (دعيةت تألةشكة) كئلعشكةن جعنايةت ياكع (ظأزعنعث سةؤةنلعك بعلةن
ظألتىرىص سالغانلعقعنع) ظئتعراص قعلعنغان جعنايةت ظىحىن ياكع قذلنعث
ظأتكىزىص سالغان جعنايعتع ظىحىن (تألىنعدعغان دعيةتنع) جعنايةتحعنعث
جةمةتعدعكعلعرعنعث تألىشىص بئرعشع الزعم ظةمةس».
شذنعثدةك يةنة جعنايةتحعنعث جةمةتعدعكعلعرع ،دعيعتع  500يامبذدعن
ظاز بولغان جعنايةتنعث دعيعتعنع تألىشىص بةرمةيدذ .بذ هةقتة ظعبراهعم نةخةظعي
(اهلل تاظاال ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!) مذنداق دئدع« :بذنعث صاكعتع بولسا،
صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث تأرةلمعنعث دعيعتعنع (ظذنع حىشىرؤةتكةن
كعشعنعث) جةمةتعدعكعلعرعنعث تألةص بئرعشعضة هأكىم قعلعشعدذر .تأرةلمة
ظىحىن بعر ظادةم ظىحىن تألةص بئرعلعدعغان صىتىن بعر دعيةتنعث ظوندعن
بعرعنعث يئرعمع (يةنع  500يامبذ) تألةص بئرعلعدذ .مانا بذ جعنايةتحعنعث
جةمةتعدعكعلعرعنعث ،دعيعتع  500يامبذغعحة بولغان جعنايةتنعث دعيعتعنع
(((
(جعنايةتحعضة) تألىشىص بئرعدعغانلعقعنع كأرسعتعص بئرعدذ».
ظةضةر قاتعل بعلةن ظألتىرىلضةن ظادةمنعث ظعضة ـ حاقعسع ،مةلذم بعر
شةهةرنعث قازعسعنعث صاكعت ظارقعلعق دعيةتنع قاتعلنعث جةمةتعدعكعلعرعنعث
تألةص بئرعشعضة هأكىم حعقارغانلعقعغا ظعقرار قعلغان ؤة بذ ظعقرارغا قاتعلنعث
جةمةتعدعكعلعرع ظعنكار قعلغان بولسا ،قاتعلنعث جةمةتعدعكعلعرعنعث ظذ
دعيةت ظىحىن هئحقانداق نةرسة تألةص بئرعشع الزعم ظةمةس .حىنكع ،ظذالرنعث
قعلغان ظعقرارع قاتعلنعث جةمةتعدعكعلعرعضة قارشع صاكعت بواللمايدذ.
شذنعثدةك يةنة قاتعل ظأز مال ـ مىلكعدعن ،دعيةتتعن ظأزعضة تئضعشلعك
بولغان قعسمعدعن ظارتذق ظذ دعيةت ظىحىن بعر نةرسة تألعمةيدذ .حىنكع،
قاتعل بعلةن ظألتىرىلضةن ظادةمنعث ظعضة ـ حاقعسعنعث مةزكذر ظعقرارع
ظأزلعرعضة صاكعت هئسابلعنعدذ( .شذثا قاتعلنعث ظألتىرىلضةن ظادةمنعث ظعضة
ـ حاقعسع ظىحىن دعيةتتعن ظأزعضة تةؤة بولغان قعسمعنع تألةص بئرعشعال الزعم
بولعدذ).
((( «ظعظالظذسسىنةن» 6 ،ـ توم 289 ،ـ بةت.
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قاتعللعق ؤةقةسعدة دةؤاضةر قاتعلدذر .حىنكع ،ظألتىرىلضةن ظادةمنعث
هةققع ظذنعث ظىستعدعدذر .ظةمما ظألتىرىلضةن ظادةمنعث هةققع قاتعلنعث
جةمةتعدعكعلعرعنعث ظىستعضة ،ظذالرنعث قاتعلنعث ظىستعدعكع دعيةتنع
تألىشىص بئرعش يولع ظارقعلعق يىكلعنعدذ.
ظةضةر قاتعل تئخع باالغةتكة يةتمعضةن كعحعك باال بولسا ،بذ هالدا
دةؤاضةر ظذنعث دادعسعدذر .ظةضةر باالغةتكة يةتمعضةن كعحعك بعر باال باالغةتكة
يةتمعضةن كعحعك بعر قعزنعث كأزعنع قويذؤةتكةن ؤة شذنعث بعلةن ظذ قعز ظألىص
كةتكةن ،ظاندعن قعزنعث ظعضة ـ حاقعسع ظذ كعحعك بالعنعث جةمةتعدعكعلعرعنع
(ظذ بالعنعث ظذ قعزنعث كأزعنع) قويذؤةتلعك ،ياكع قويذؤةتمعضةنلعك هةققعدة
قةسةم قعلدذرماقحع بولسا ،قعزنعث ظعضة ـ حاقعسعنعث ظذالرنع قةسةم
قعلدذرذش هةققع يوق .حىنكع ،قعزنعث ظعضة ـ حاقعسعنعث ظذالرنع قةسةم
قعلدذرذش هةققعنعث بولذشع قعزنعث ظعضة ـ حاقعسعنعث ظذالرنعث ظىستعدعن
قعلغان دةؤاسعنعث توغرا بولغانلعق مةناسعغا كعلعدذ .ظةسلعدة بذ دةؤا
كعحعك بالعنعث جةمةتعدعكعلعرعضة قارعتعلمايدذ .يةنة بعر سوظال :ظةضةر
بعر كعشعنعث جةمةتعدعكعلعرع ظذنعث جعنايةت ظأتكىزضةنلعكعنع ظعقرار
قعلسا ،ظذالرنعث قعلغان بذ ظعقرارعنع ظذالرنعث ظأزلعرع ظىحىن توغرا ظعقرار،
دةص قوبذل قعلعص ظذالرغا ظذ جعنايةتنعث دعيعتعنع تألةص بئرعشكة هأكذم
حعقعرعش توغرا بوالمدذ ياكع توغرا بولمامدذ؟ ظةضةر بذ سوظالنعث جاؤابع:
ظذالرغا ظذ جعنايةتنعث دعيعتعنع تألةص بئرعشكة هأكذم حعقعرعش توغرا
بذلعدذ ،دئضةن شةكعلدة بولسا ،ظذالرنع قةسةم قعلدذرذشنعثمذ توغرا بولذشع
الزعم .حىنكع ،خذددع ظعقرارنعث صايدعسع كأرىلضعنعدةك قةسةم قعلعشنعثمذ
(((
صايدعسع كأرىلعدذ.
كاصعر مذسذلمانغا ؤة مذسذلمان كاصعرغا دعيةتنع تألىشىص بةرمةيدذ.
حىنكع ،كاصعرالر بعلةن مذسذلمانالرنعث ظارعسعدا ظأز ـ ظارا بعر ـ بعرعضة
ياردةملعشعش يوق .كاصعرالر ظةضةر ظأز ـ ظارا بعر ـ بعرعضة ياردةملةشسة،
بعر ـ بعرعنعث دعيةتلعرعنع تألىشىص بةرسة بولعدذ .ظةضةر كاصعرالر باشقا ـ
باشقا دعندا بولسعمذ( ،ظةضةر ظذالرنعث ظارعسعدا ظأز ـ ظارا ياردةملعشعشال
بولسا) بعر ـ بعرعنعث دعيةتلعرعنع تألىشىص بةرسة بولعدذ .حىنكع ،باشقا ـ
باشقا دعندا بولسعمذ كاصعرالرنعث هةممعسع بعر معللةت يةنع كاصعر معللعتع
((( <ظةددذررذلمذختار> 5 ،ـ توم 413 ،ـ بةت.
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هئسابلعنعدذ .ظةضةر كاصعرالرنعث ظارعسعدا ظأز ـ ظارا ياردةملعشعش بولمعسا،
خذددع جةمةتع يوق مذسذلمانغا ظوخشاش دعيةتنع جعنايةت ظأتكىزضةن
كاصعرنعث ظىح يعل ظعحعدة تألةص بئرعشع الزعم .مةيلع ظةرةبتعن بولسذن،
مةيلع باشقا معللةتتعن بولسذن ،جعنايةت ظأتكىزىص سالغان ؤة جةمةتع يوق
مذسذلماننعث ظأتكىزىص سالغان جعنايعتع ظىحىن بئرعش الزعم بولغان دعيةت،
ظعسالم دألعتعنعث خةزعنعسعدعن حعقعرعلعص بئرعلعدذ .بذ ،ظةضةر ظعسالم
دألعتع بولغان ؤة ظذنعث خةزعنعسع بار بولغان بولسا ،ظةهؤال شذنداق بولعدذ.
ظةضةر ظعسالم دألعتعنعث خةزعنعسع بولمعسا ياكع ظعسالم دألعتع بولمعسا ،بذ
هالدا جعنايةتنعث دعيعتع ،جعنايةت ظأتكىزضةن ظادةمنعث مال ـ مىلكعدعن
بئرعلعدذ.
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ترجم وطبع هذا الكتاب إىل اللغة األويغورية على نفقة من يرجو رمحة ربه

هدية منه لروح والديه وذريتهما وهذا الكتاب وقف للعلماء وطلبة العلم يف العلوم
الشرعية يف املناطق اليت تتحدث بهذه اللغة ال جيوز بيعه وال يورث بل ينقل
ملستفيد آخر لتعم الفائدة للمسلمني والساعي لتوصيل هذا الكتاب للعلماء وطلبة

العلم يف العلوم الشرعية له من اهلل األجر العظيم .
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