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

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

ياردىمى بىلەن كىتاب تەرجىمە قىلىندى...

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

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

ئىنتايىن ئاز بىر قىسىم تەپسىالتالر چىقىرىپ تاشالندى.

ئىككىنچى: تەرجىمە جەريانىدا، ئۇيغۇر تىلىغا ماس كەلمەيدىغان بەزى نۇقتىالرنى 



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

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

بىلىپ قېلىشىنى تەۋسىيە قىلىمىز.

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

قېلىشىڭالرنى سورايمىز.

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

ئايىماسلىقىڭالرنى ئۈمىد قىلىمىز.

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

سورايمىز. 

ھۆرمەت بىلەن: ئۇيغۇر تەرجىمە مەركىزى

ئۇيغۇر تەرجىمە مەركىزىدىن
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بارلىق ھەمدۇ ساناالر ئالەملەرنىڭ پەرۋەردىگارى جاناىب ئالالھقا، ئەڭ كاتتا دۇرۇت ۋە 
ساالم يېتەكچىمىز مۇھەممەد ئەلەيھىسساالمغا، ئائىلە - تاۋابىئاتلىرىغا، ساھابىلىرىگە ۋە ياخشى 

ئىشالرىن قىلىش بىلەن ئۇالرغا قىيامەت كۈنىگە قەدەر ئەگەشكۈچىلەرگە بولسۇن!  
يېتەرسىزلىكى،  قانۇنالرنىڭ  تۈزۈلگەن  تەرىپىدىن  ئىنسانالر  كەلسەك:  مەقسەتكە 
شۇنداقال ئۇ قانۇنالرنىڭ تۇرمۇشتا ئىنسانالرنىڭ قانۇنغا بولغان ھەرتۈرلۈك ئىھتىياجىىن 
بىلەن  يوىل  ئىجتىھاد  ياشالرنىڭ  مۇسۇملان  نۇرغۇنلىغان  سەۋەبىدىن  قاندۇراملاسلىقى 
شەرىئەت  ئىبارەت  ھۆكۈملەردىن  فىقھىي  ئېلىنغان  شەرىپتىن  ھەدىسى  ۋە  كەرىم  قۇرئان 
ئاتا  ئۈممىتىگە  ئىسالم  دەۋر  ھازىرقى  تەئاالنىڭ  اهللا  باشلىشى،  ئۆگىنىشكە  ھۆكۈملىرىىن 

قىلغان نېمەتلىرىنىڭ بىرىدۇر. 
بەشەرى  قىلىنغان  ئىمپورت  غەربتىن  ۋە  شەرق  دۇنياسى  ئىسالم  مۇسۇملانالر، 
قانۇنالرنىڭ ئۆتىدا داغالنغان ۋە ھىجرىيە ئون تۆتىنچى ئەسىر بويىچە ئۇنىڭ كەمچىلىك ۋە 
يېتەرسىزلىكىنىڭ تەمىىن تېتىغاندىن كېيىن، ئىسالمىيەتنىڭ باشلىنىشىدىن تاكى ھىجرىيە ئون 
ئۈچىنچى ئەسىرنىڭ ئاخىرىغىچە بولغان جەرياندا سايىسىدا بەخىتلىك ھايات كەچۈرگەن 
ئاجىزلىشىپ،  ئىمپىراتۇرلىقى  ئومسانىيە  باشلىدى.  قىلىشقا  ئىجرا  ھۆكۈملىرىىن  شەرىئەت 
تۇراقسىزلىققا يۈز تۇتقان، كاپىر دۆلەتلەر ئۇنىڭ يەلكىسىگە مېنىۋالغان ئاخىرقى مەزگىللەرگە 
بولغان  قاراشلىق  ئۆزىگە  شۇنداقال  مۇساپىسى،  تارىخىي  بارلىق  دۇنياسى  ئىسالم  قەدەر، 
خىلمۇ خىل مىللەت ۋە دۆلەتلىرى بويىچە شەرىئەت ھۆكۈملىرى ۋە ئىسالم فىقھىسىدىن 

باشقا بىر قانۇنىن كۆرۈپ باقمىغانىدى. 
شەرىئەت  مۇسۇملانالرنىڭ  تارتىپ،  باشلىرىدىن  ئەسىرنىڭ  بەشىنچى  ئون  ھىجرىيە 
ھۆكۈملىرىىن ئىجرا قىلىشقا يۈزلىنىشى، ئۇ ھۆكۈملەرىن ئۆگىنىشكە بولغان قىزغىنلىقى ۋە 
باشلىدى،  ئىنتىلىشى كۈچىيىشكە  قوتۇلۇشقا  قانۇنالردىن  تۈزۈلگەن  تەرىپىدىن  ئىنسانالر 
شۇنداقال بۇ خىل تەلەپىن چۆرىدىگەن ساداالر ياڭرىدى. شۇنىڭ بىلەن بىر قاتار ئىسالم 
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تەرىپىدىن  قىسمىلىرى ھۆكۈمەتلەر  بىر  يەنە  ئىجتىمائىي كۈچلەر،  قىسمى  بىر  دۆلەتلىرىدە 
ئۇيۇشتۇرۇلغان يېغىن ۋە قورۇلتايالر ئېچىلدى. 

ئۇسلۇب  ئىلمىي  ۋە  پاكىتلىرى  ـ  دەلىل  ھۆكۈملىرىىن  شەرىئەت  ئۈچۈن  شۇنىڭ 
ئۆگىنىشىىن  ھۆكۈملەرىن  ئۇ  كىشىلەرنىڭ  سۇنۇش،  كىشىلەرگە  چىقىپ  يېزىپ  بىلەن 
ئاسانالشتۇرۇپ بېرىش مۇسۇملان ئالىمالر ۋە بۇ ساھەدە خىزمەت قىلىۋاتقان كىشىلەرنىڭ 

زىممىسىگە يۈكلەنگەن بىر ۋەزىپە ھېسابلىنىدۇ.
ئىسالم فىقھىسىدا ئۆز ئىپادىسىىن تاپىدىغان شەرىئەت ھۆكۈملىرى شەرق ۋە غەرب، 
شىمال ۋە جەنۇب  بولۇپ دۇنيانىڭ ھەممە تەرەپلىرىىن ئايلىنىپ چىققان، خىلمۇخىل ئىرق 
باياۋان، تاغۇ - تاشالرىن بېسىپ ئۆتكەن،  ۋە مىللەتلەر ئىچىدە يۈرگۈزۈلگەن، چۆل - 
باياشاتلىق ۋە قېيىنچىلىقالرغا، تەرەققىيات ۋە كەينىدە قېلىش ئەھۋاللىرىغا شاھىت بولغان 
غايەت زور ئۇتۇقلۇق تەجرىبىلەر خەزىنىسىگە ئىگە. بۇ ھۆكۈملەرىن ئۆزلىرىگە يېتەكچى 
قىلغان مىللەتلەرنىڭ دۇچ كەلگەن قېيىنچىلىقلىرىغا ئەڭ مۇناسىپ چىقىش يولىىن كۆرسىتىپ 
تەلىپىىن  ۋە  ئىھتىياجى  بولغان  ئۆزىگە  كىشىلەرنىڭ  ھۆكۈملىرىنىڭ  شەرىئەت  بەرگەن. 
قاندۇراملىغان يىرى بوملىغان. ئى مۇسۇملانالر جامائەسى! ئەھۋال شۇنداق ئىكەن، بىزنىڭ باي 
تۇرۇپ تىلەمچىلىك قىلىشىمىز، ئۇلۇغ ۋە ھۆرمەتكە سازاۋەر كىشىلەر تۇرۇپ باشقىالرنىڭ 

قولىغا تەملۈرۈشىمىز ۋە ئۇالرغا كۈچۈكلىنىپ يالۋۇرىشىمىز بىزگە ھارامدۇر! 
ئەيىپلەپ  تائاال  اهللا  قىلغانالرىن  تەلەپ  ھۆكۈملەرىن  باشقا  ھۆكۈملىرىدىن  شەرىئەت 
مۇنداق دەيدۇ: ﴿ئۇالر جاھىلىيەت دەۋرىنىڭ ھۆكمىىن تەلەپ قىالمدۇ؟ )اهللا غا( چىن 

ئىشىنىدىغان قەۋمنىڭ نەزىرىدە ھۆكۈمدە اهللا دىنمۇ ئادىل كىم بار﴾))(
ئالدامچى چاقماق ۋە ئالۋۇنالرنىڭ ئارقىسىدىن تىلىمىزىن چىقىرىپ  بۈگۈنگە قەدەر 
سوكۇلدىغىنىمىز بىزگە يېتەر. چۈنكى، قوللىرىمىز ھاۋادا قالدى، بەتبەختلىك ۋە ھاالكەتتىن 
باشقا ھۇسۇل كۆرمىدۇق. اهللا تائاالنىڭ: ﴿)ئى مۇھەممەد!( ئۇالر )يەىن يەھۇدىيالر(غا 
بەردۇق )يەىن  ئايەتلىرىمىزىن  ئۇنىڭغا  بەرگىنكى،  ئوقۇپ  ئادەمنىڭ قىسسىىن  بىر  شۇنداق 
ئۇنىڭغا  تارتىت،  ئۆزىىن  ئايەتلىرىمىزدىن  ئۇ  ئۆگەتتۇق(.  ئىلىملىرىىن  بەزى  كىتابۇلالنىڭ 
ئۇىن  خالىساق،  بىز  ئەگەر  كەتىت.  بولۇپ  گۇمراھالردىن  بىلەنال  بولۇشى  ئاپىرىدە  شەيتان 
)تەقۋادار ئۆلىماالر دەرىجىسىگە( كۆتۈرەتتۇق لېكىن ئۇ دۇنياغا بېرىلىپ كەتىت، نەپسى 
خاھىشىغا بويسۇندى، ئۇ گويا بىر ئىتقا ئوخشايدۇكى، ئۇىن قوغلىۋەتسەڭمۇ تىلىىن چىقىرىپ 
ھەسىرەيدۇ، قوغلىۋەمتىسەڭمۇ تىلىىن چىقىرىپ ھەسىرەيدۇ، بۇ بىزنىڭ ئايەتلىرىمىزىن ئىنكار 

))(    مائىدە  سۈرىسى  05 ـ ئايەت.

كېرىش سۆزكېرىش سۆز
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قىلغان ئەنە شۇ قەۋمنىڭ مىسالىدۇر، ئويالپ بېقىشلىرى ئۈچۈن، بۇ قىسسىىن )قەۋمىڭگە( 
قەۋمنىڭ  سالغان  زىيان  ئۆزلىرىگە  قىلىپ  ئىنكار  ئايەتلىرىمىزىن  بىزنىڭ  بەرگىن.  سۆزلەپ 
مىساىل نېمىدېگەن يامان!﴾))( دېگەن ئايەتلىرى خۇددى بىزگە ئوخشاش ئىنسانالر توغرىسىدا 

چۈشكەندەك قىلىدۇ.
ھەنەفىي مەزھەپىدىكى فىقھىي ھۆكۈملەرگە ۋە ئۇ ھۆكۈملەرنىڭ دەلىل ـ پاكىتلىرىغا 
قىلىنغان بۇ تۈردىكى ئىلمىي خىزمەت بولسا، كىشىلەرنىڭ شەرىئەت ھۆكۈملىرىگە ئەمەل 
ئاددىي  بېسىلغان  يولىدا  يەتكۈزۈش  ئارزۇسىغا  ئۆگىنىش  ئۇالرىن  ۋە  يۈزلىنىش  قىلىشقا 
بىر قەدەم ۋە ئىلمىي ئۇسلۇب بىلەن شەرىئەت ھۆكۈملىرىىن چىڭ تۇتۇش يولىدا ئېلىپ 

بېرىلغان بىر چاقىرىقتىن ئىبارەت. 
مەن اهللا تائاالدىن بۇ خىزمىتىمىن پەقەت اهللا رازىلىقى ئۈچۈنال قىلىنغان بىر خىزمەت 
ۋە  يەتكۈزۈشىىن  پايدا  مۇسۇملانالرغا  بىلەن  كىتاب  بۇ  ئۇنىڭ  قىلىشىىن،  قوبۇل  قاتارىدا 
تىلەميەن.  سېلىشىىن  كۆڭۈللىرىگە  مۇسۇملانالرنىڭ  قىلىشىن  ئەمەل  ھۆكۈملىرىگە  ئۇنىڭ 
شەك ـ شۈھبىسىزكى، اهللا تائاال شۇنداق قىلغۇچىدۇر ۋە شۇنداق قىلىشقا قادىردۇر. اهللا 
تائاالنىڭ رەھمىىت ۋە سالىمى يېتەكچىمىز مۇھەممەد ئەلەيھىسساالمغا، ئائىلە - تاۋابىئاتلىرىغا 

ۋە ساھابىلىرىگە بولسۇن! 

ئابدۇھلەمىد مەھمۇد تاھماز

مەككەتۇل مۇكەررەمە ھىجرىيە: 8)4) ـ يىلى0) ـ ئاينىڭ 3)-كۈىن

مىالدىي: 998) – يىلى 2- ئاينىڭ 9- كۈىن

   

))(  ئەئراف سۈرىسى 175- ئايەتتىن 177- ئايەتكىچە.
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>فعقهع< دئضةن ظذقذم توغرعسعدا

ؤة  ظاثقعرعش  ياخشع  حىشعنعش،  جةهةتتعن  مةنة  سأز  دئضةن  >فعقهع< 
دعنعنعث  ظعسالم  سأز،  دئضةن  >فعقهع<  بئرعدذ.  مةنعلةرنع  دئضةن  بعلعش، 
هأكىم ؤة ظةقعدعضة ظاظعت بعلعملعرع ظىحىن كأص قوللعنعلعدذ. ظعسالم دعنعنعث 
هأكىملعرعضة ؤة ظةقعدعسعضة ظاظعت بعلعملةرنع بعلضةن ظالعم >فةقعه< دةص 

ظاتعلعدذ. 
ظةلةيهعسساالمنعث  صةيغةمبةر  ظةنهذ  رةزعيةلالهذ  هذرةيرة  ظةبذ  هةدعستة 
مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ: »كعشعلةر ظالتذن- كأمىشنعث كانعغا 
ظوخشاش بعر كاندذر، ظذالرنعث جاهعلعيةتتعكع ياخشعلعرع قاحانكع ظعسالم 
ظةهكاملعرعدا ظالعم بولسا، ظعسالمدعمذ ياخشع بولغانلعرعدذر. روهالر، روهعي 
دذنيادا تىر- تىرع بعلةن ظعدع. ظذالرنعث شذحاغدا تونذشقانلعرع بذ دذنيادعمذ 
ظىلصةتلعشعص، حعقعشعص بعللة ظأتعدذ ؤة روهالردعن شذ حاغدا حعقعشمعغانلعرع 

بذ دذنيادا قارشعلعشعص ظأتعدذ.«))) 
مةنعدة  خعل  ظعككع  جةهةتتعن  ظعستعاله)))  سأز  دئضةن  >فعقهع< 

قوللذنعلعدذ: 
ظاظعت  صاظالعيةتلعرعضة  ـ   بعرعنحع خعل مةنعسع: )كعشعلةرنعث( ظعش 
دةص  >فعقهع<  بعلعش  بعلةن  صاكعتلعرع  ـ  دةلعل  هأكىملعرعنع  شةرعظةت 

ظاتعلعدذ.  
بذنعثغا ظاساسةن >فعقهع< دئضةن سأز ظعنسان ظىحىن بعلعمضة ظاظعت بعر 

)))  بذخارعي ؤة مذسلعم رعؤايعتع. لئكعن، هةدعسنعث سأزع مذسلعمنعثدذر.
كأزدة  مةنعسع  ظةسلع  ظةرةبحعدعكع  سأزنعث  ظذ  دئيعلضةندة،  بولعدذ،  دئضةن  مذنداق  جةهةتتعن  مةنة  سأزنع  بعر    (((
تذتذلعدذ. ظعستعاله جةهةتتعن مذنداق دئضةن بولعدذ ياكع مذنداق مةنعنع بئرعدذ دئيعلضةندة بولسا، مذناسعؤةتلعك سأزنعث 
مةنة  دئضةن سأز  >فعقهع<  مةسعلةن:  تذتذلعدذ.  كأزدة  مةنعسع  قعلعنغان  قوبذل  شذنداقال  ظعستعمال،  تةرعصعدعن  ظالعمالر 
جةهةتتعن قانداق نةرسة بولسذن، بعر نةرسعنع بعلعش، دئضةن مةنعنع ظعصادعلةيدذ. حىنكع، ظةرةبلةر بذ سأزنع شذ مةنعدة 
قوللذنذص كةلضةن. ظةمما بذ سأز ظعستعاله جةهةتتعن صةقةت ظعسالم دعنعنعث هأكىملعرعضة ظاظعت ظعلعملةرنع بعلعش ظىحىن 
قوللذنعلعدذ ؤة ظعسالم دعنعنعث هأكىملعرعضة ظاظعت ظعلعملةرنع بعلضةن ظادةم >فةقعه< دةص ظاتعلعدذ. بذ سأزنعث ظعستعاله 

مةنعسعضة ظاساسةن تةصسعر ياكع هةدعسكة ظاظعت ظعلعملةرنع بعلعدعغان ظادةم  >فةقعه< دةص ظاتالمايدذ. ت.



سىصةت بولوص بذ سىصةت تئصعلغان ظادةم >فةقعه< دةص ظاتعلعدذ. 

بعرعنحع خعل مةنعنعث ظعزاهاتع

ظعجتعماظعي  ؤة  شةخسعي  ظعنسانالرنعث  سأزدعن  دئضةن  >هأكىملةر<   
ؤة  نعكاه  سئتعم،  ـ  ظئلعم  زاكات،  ناماز،  ظىحىن  سئلعش  رةتكة  هاياتعنع 
بذيرذق  قويغان  يولغا  تاظاال  اهلل  ظعشالردا  ظوخشاش  كئتعشكة  ظاجرعشعص 
ظاجرعشعص  مةسعلةن:  ظاساسةن  )بذنعثغا  تذتذلعدذ.  كأزدة  حةكلعمعلةر  ؤة 
كئتعشنعث بعر ظعنساننعث معجةزعضة تةسعر كأرسعتعشكة ظوخشعغان ظعشالر 

هأكىمنعث قاتارعغا كعرمةيدذ ؤة بذنع بعلعش >فعقهع< دةص ظاتالمايدذ( 
قويغان  يولغا  تاظاال  اهلل  هأكىملةرنعث  ظذ  سأزدعن  دئضةن  >شةرعظةت< 
زةهةرنعث  مةسعلةن:  ظاساسةن  )بذنعثغا  تذتذلعدذ.  كأزدة  بولذشع  هأكىم 
يئرعمع  نعث  >ظعككع<  نعث  >بعر<  ياكع  بعلعش  ظألتىرىدعغانلعقعنع  ظادةم 

ظعكةنلعكعنع بعلعش >فعقهع< دةص ظاتالمايدذ(
ظاظعت  صاظالعيةتلعرعضة<  ـ  ظعش  >)كعشعلةرنعث(  هأكىملةرنعث  ظذ 
هأكىملعرعنعث  شةرعظةت  هأكىملعرعنع  مةسعلعلةرنعث  ظعتعقادعي  بولذشع 
دوزاخنعث  ؤة  جةننةت  ظعمانغا،  ظاساسةن:  )بذنعثغا  حعقعرؤئتعدذ.  ظعحعدعن 
هةق ظعكةنلعكعضة ظاظعت مةسعلعلةرنع بعلعش >فعقهع< دةص ظاتالمايدذ ؤة 
بذالرنع بعلضةن ظادةم >فةقعه< سانالمايدذ. يةنع بذ مةسعلعلةرنعث تئمعسع 

فعقهع بولماستعن، ظةكسعحة تةؤهعد ظعلمعدذر(. 
دةص  >فعقهع<  هأكىملعرعمذ  مةسعلعلةرنعث  ظعتعقادعي  ظالعمالر:  بةزع 
قعلسذن!(  رةهمةت  ظذنعثغا  تاظاال  )اهلل  ظةبذهةنعفة  ظعمام  شذثا  قارعلعدذ. 

ظةقعدة توغرعسعدا يازغان كعتابعنع >فعقهذل ظةكبةر< دةص ظاتعغان، دةيدذ. 

فعقهع ؤة شةرعظةت

>فعقهع< دئضةن سأز، ظعككعنحع خعل مةنعسع بويعحة بولغاندا، شةرعظةت 
هأكىملعرعضة قارعتعلعدذ. 

   بذ هةقتة ظذستاز مذستةصا زذرقانع >فعقهع هةققعدة ظذمذمعي بايان< 
بعلعش  هأكىملعرعنع  شةرعظةت  »خذددع  دةيدذ:  مذنداق  كعتابعدا  ناملعق 
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دةص  ظأزعمذ >فعقهع<  هأكىملعرعنعث  ظاتالغعنعدةك شةرعظةت  دةص  >فعقهع< 
ظاتعلعدذ. مانا بذ بعر ظادةمنعث: مةن ظعسالم فعقهعسعنع ظوقذدذم، دئضةن سأزعضة 
ظوخشايدذ )يةنع ظذ: مةن شةرعظةت هأكىملعرعنع ظوقذدذم دئمةكحع(. بذنعثغا 
ظاساسةن >ظعسالمدا يولغا قويذلغان )كعشعلةرنعث( ظعش ـ صاظالعيةتلعرعضة 

ظاالقعدار هأكىملةر قعسمع< نع >فعقهع< دةص ظاتاشقا بولعدذ.« 
دةيدذ:  مذنداق  قعلسذن!(  رةهمةت  ظذنعثغا  )اهلل  فاسع  ظةاللذل  ظذستاز 
»ظعسالمدا يولغا قويذلغان هأكىملةر بولسا >دعن< دةص ظاتعلعدذ. صةيغةمبةر 
ظاتعلعدذ.  دةص  >شةرعظةت<  يوللعرع  بةرضةن  كأرسىتىص  ظةلةيهعسساالمنعث 
ماهعيعتع  بذالرنعث  ظاتعلعدذ.  دةص  >فعقهع<  بعلعش  هةممعسعنع  بذالرنعث 
مذنداق: صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث كأرسىتىص بةرضةن يوللعرع >شةرعظةت< 
دةص ظاتعلعدذ. ظذ يولالرنع بعلعش، ظعزاهالش ؤة ظذالرنع ظةث مذناسعص مةنعلةر 
بعلةن حىشةندىرىش >فعقهع< دةص ظاتعلعدذ. خذالسعلعضةندة ظعسالم فعقهعسع 
ظعسالم  ظةمةستذر.  نةرسة  بعر  سعرتعدعكع  ظذنعث  ياكع  ظايرعم  شةرعظةتتعن 

فعقهعسع، صةقةت شةرعظةت بعلةنال ؤذجذدقا حعقعدذ.«))) 
>ظعسالم  بعلةن  سأز  دئضةن  فعقهعسع<  >ظعسالم  ظعكةن  بولغان  ظذنداق 
ظعككع  ظذ  يوقتذر.  صةرق  هئحقانداق  ظارعسعدا  سأزنعث  دئضةن  شةرعظةتع< 
هةدعستة  ؤة  قذرظان  ظعسعمدذر.  ظعككع  قويذلغان  ظىحىن  هةقعقةت  بعر  سأز 
نذرغذنلعغان  كىحلةندىرىدعغان  ظعكةنلعكعنع  بعر  شةرعظةتنعث  بعلةن  فعقهع 
ـ صاكعتالر كةلدع. شذنداقال قذرظان ؤة هةدعس فعقهعنعث شةرعصعنع ؤة  دةلعل 
ظذنعث صةزعلعتعنع ظىستىن قعلدع. فعقهع بولسا اهلل تاظاال ظأزعنعث كعتابعدا ؤة 
صةيغةمبعرعنعث سىننعتعدة ظعنسانالرنع بويسذنذشقا بذيرذغان، )ظعنسانالرنعث( 
ظعش ـ صاظالعيةتلعرعضة ظاظعت شةرعظةت هأكىملعرع بايان قعلعص بئرعدعغان 

بعر ظعلعمدذر، دةص بايان قعلدع. 
تةظاال:  اهلل  قعلعص  بايان  ظعكةنلعكعنع  بعر  شةرعظةتنعث  بعلةن  فعقهع 
»مأمعنلةرنعث هةممعسعنعث جعهادقا حعقعشع اليعق ظةمةس )ظذالرنعث بعر 
تىركىمع جعهادقا حعقتع(، ظذالرنعث ظعحعدعكع هةر بعر جاماظةدعن يةنة بعر 
كئيعن،  قايتقاندعن  قئشعغا  قةؤمعنعث  ظذالر  بولذص،  ظالعم  دعنعي  تىركىمع 
مةقسعتعدة  ظاضاهالندذرذش  ظذالرنع  ظىحىن،  قورقذشع  دعن  اهلل  قةؤمنعث 

)))  »مفكرة الفقه اإلسالمي ومقارنته بالفقه األجنيب«، 5) ـ بةت.
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نئمعشقا )ظعلعم تةلةص قعلعشقا( حعقمعدع؟«))) دئدع. بذ ظايةتتعكع >دعنعي 
قويذلغان  يولغا  دعندا  سأزدعن  دئضةن  بولذص(  فةقعه  )يةنع  بولذص<  ظالعم 
كأزدة  بعلعش  هأكىملةرنع  ظاظعت  هةرعكةتلعرعضة  ـ  ظعش  )ظعنسانالرنعث( 

تذتذلعدذ. مانا بذ هأكىملةر >ظعسالم شةرعظةتع<  دةص ظاتعلعدذ. 
مةن  ظةنهذ،  رةزعيةلالهذ  ظةبذسذفيان  ظعبنع  مذظاؤعية  هةقتة  بذ 
خالعسا،  قعلعشنع  ياخشعلعق  بعراؤغا  »اهلل  صةيغةمبةرظةلةيهعسساالمنعث: 
ظذنع دعندا ظالعم قعلعدذ. مةن صةقةت بألىص بةرضىحعمةن، اهلل تاظاال بةرضعحعدذر. 
بذ ظىممةت مةثضذ هةق ظىستعدة بولعدذ. ظذالرغا قارشعلعق كأرسةتكةن كعشع 
تاكع اهلل تةظاالنعث بذيرذقع )يةنع قعيامةت كىنع( كةلضةنضة قةدةر ظذالرغا 

زعيان يةتكىزةلمةيدذ« دئضةنلعكعنع ظاثلعدعم.دةيدذ))) 
ظعبنع هةجةر )اهلل تاظاال ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن( مذنداق دئدع: »بذ 
هةدعسنعث مةنعسع ظعسالم دعنعنعث ظاساسعي قاظعدعلعرعنع ؤة ظذ قاظعدعلةرضة 
ظاظعت  صاظالعيةتلعرعضة  ـ  ظعش  )ظعنسانالرنعث(  بولغان  باغلعنعشلعق 
هأكىملةرنع بعلمعضةن كعشع ياخشعلعقتعن مةهرذم قالدع، دئضةنلعك بولعدذ. 
ظةبذيةظال  هةدعسعنع،  بذ  ظةنهذنعث  رةزعيةلالهذ  ظةبذسذفيان  ظعبنع  مذظاؤعية 
ظاجعز بعر يول بعلةن رعؤايةت قعلعص هةدعسنعث ظاخعرعدا: »اهلل تاظاال دعندا 
ظالعم بولمعغان ظادةمضة صةرؤا قعلمايدذ« دئضةن جىملعنع قوشذص رعؤايةت 
ظاخعرعغا  هةدعسنعث  بذ  لئكعن  يوق،  هةدعستة  باشقا  جىملة  )بذ  قعلغان. 
توغرعدذر.  مةنعسع  جىملعنعث(  بذ  بولسعمذ،  قعلعنغان  رعؤايةت  قوشذص 
حىنكع، ظأز دعنعنعث هأكىملعرعنع بعلمعضةن ظادةم >فعقهع ظالعمع ؤة فعقهع 
خاالنمعدع،  ياخشعلعق  ظذنعثغا  ظىحىن  شذنعث  هئساصالنمايدذ.  ظوقذغذحع< 
قعلعشنع خالعمعدع،  ياخشعلعق  ظذنعثغا  تاظاال  بولعدذ )يةنع اهلل  دئيعشكة 
دئيعشكة بولعدذ(. مانا بذ هةدعس باشقا كعشعلةرضة قارعغاندا ظالعمالرنعث 
بولغاندعن  ظالعم  كةسعصلةردة  باشقا  ؤة  ظعكةنلعكعنع  ظارتذق  صةزعلعتعنعث 
كأرسعتعص  ظعكةنلعكعنع  ظارتذق  صةزعلعتعنعث  بولغانلعقنعث  ظالعم  دعندا 

بئرعدذ.«))) 
صةيغةمبةر  مةن  دةيدذ:  مذنداق  ظةنهذ  رةزعيةلالهذ  سابعت  ظعبنع  زةيد 

)))  سىرة تةؤبة )))ـ ظايةت.
)))  بذ هةدعسنع ظعمام بذخارع ؤة مذسلعم رعؤايةت قعلدع. لئكعن هةدعسنعث سأزع ظعمام بذخارعنعثدذر.

)))  »فتح الباري«،) ـ توم، 65) ـ بةت. 
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ظةلةيهعسساالمنعث: »اهلل بعر كعشعنعث يىزعنع يورذق قعلسذنكع، ظذ بعزدعن 
ظئلعص(  ياد  )ياخشع  قةدةر  يةتكىزضةنضة  تاكع  ظذنع  ظاثلعسا  سأز  بعرةر 
نذرغذنلعغان  يةتكىزعدعغان  ظادةمضة  ظالعم  ظأزعدعن  ظعلعمنع  ساقاليدذ. 
كعشعلةر بار. نذرغذنلعغان ظالعم ظادةملةر باركع، )ظذالر هةقعقةتتة( فةقعه 

هئسابالنمايدذ« دئضةنلعكعنع ظاثلعدعم.))) 
ظابدذلاله ظعبنع مةسظذد رةزعيةلالهذ ظةنهذ مذنداق دةيدذ: مةن صةيغةمبةر 
ظةلةيهعسساالمنعث: »اهلل بعر كعشعنعث يىزعنع يورذق قعلسذنكع، ظذ بعزدعن 
يةتكىزعدذ.  ظةينةن  ظاثلعغعنعدةك  خذددع  ظذنع  ظاثلعسا،  نةرسعنع  بعرةر 
يةتكىزىلضةن نذرغذن كعشعلةر باركع، ظذالر ظذنع ظاثلعغذحعالردعنمذ بةكرةك 

حىشعنعدذ« دئضةنلعكعنع ظاثلعدعم.))) 
صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم ؤعدالعشعش هةججعدة )يةنع هةججةتذل ؤعدادا( 
سأزلعضةن نذتقعدا: »)مئنعث بذ يةردة قعلغان سأزلعرعمنع( بذ يةردة هازعر 
بولغانالر، هازعر بولمعغانالرغا يةتكىزسذن. حىنكع، بذ يةردة هازعر بولغان 
كعشعلةرضة  حىشعنعدعغان  ياخشعراق  ظأزعدعن  سأزلعرعمنع(  )بذ  ظادةم 

يةتكىزىشع مذمكعن«))) دئضةن.
مذنداق  ظةلةيهعسساالمنعث  صةيغةمبةر  ظةنهذ  رةزعيةلالهذ  ظةبذمذسا 
دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ: »اهلل مةن بعلةن ظةؤةتكةن هعدايةت ؤة ظعلعم 
هةقعقةتةن زئمعنغا حىشكةن يامغذرغا ظوخشايدذ. ظذ زئمعننعث ظعحعدة بعر 
نذرغذن  ظاندعن  قعلعدذ.  قوبذل  يامغذرنع  ظذ  بولذص،  يةر  مذنبةت  قعسعم 
ظأسىملىك ؤة ظوت ـ حأصلةرنع ظىندىرعدذ. ظذ زئمعننعث ظعحعدة قاتتعق يةرمذ 
بار بولذص يامغذرنع سعثدىرىؤةتمةي ساقاليدذ. ظاندعن اهلل ظذ يامغذر سىيع 
بعلةن كعشعلةرنع مةنصةظةتلةندىرعدذ. كعشعلةر سذنع ظعحعدذ. زعراظةتلعرعنع 
سذغذرعدذ. ظذ زئمعننعث ظعحعدة يةنة بعر قعسعم شورلذق يةر بولذص ظذ يةر 

يامغذرنع تذتذص قااللمايدذ. ظأسىملىكلةرنعمذ ظىندىرةلمةيدذ. 
بعرعنحعسع: اهلل نعث دعنعدا ظالعم بولغان ؤة اهلل ظةؤةتكةن نةرسعلةردعن 
صايدعالنغان، ظأضةنضةن ؤة ظأضةتكةن كعشعنعث معسالعدذر. ظعككعنحعسع: اهلل 
سأزع  هةدعسنعث  لئكعن،  قعلدع.  رعؤايةت  قاتارلعقالر  ماجة  ظعبنع  ؤة  ظةبذداؤذد  تعرمعزعي،  نةساظعي،  هةدعسنع  بذ    (((

ظةبذداؤذدنعثدذر.
)))  ظعمام تعرمعزعي رعؤايعتع. 
)))  ظعمام بذخارعي رعؤايعتع. 
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ماثا ظةؤةتكةن ظاشذ هةقعقةتنع )كعشعلةرضة يةتكىزضةن( لئكعن ظأزع ظةمةل 
قعلمعغان كعشعنعث معسالعدذر. ظىحعنحعسع: مةن ظارقعلعق ظةؤةتعلضةن اهلل 

نعث هعدايعتعنع قوبذل قعلمعغان كعشعنعث معسالعدذر.»))) 
ظعمام قذرتذبعي )اهلل تاظاال ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!( ؤة باشقا ظالعمالر 
دعنغا،  كةلضةن  ظئلعص  ظأزع  ظةلةيهعسساالم  »صةيغةمبةر  دةيدذ:  مذنداق 
ظذمذميىزلىك  ظذالرغا  حاغدا  قالغان  حىشىص  ظعهتعياجع  يامغذرغا  كعشعلةر 
ياغعدعغان بعر يامغذرنع معسال قعلعص كةلتىردع. صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم 
ظعدع.  شذنداق  هالعمذ  كعشعلةرنعث  ظعلضعرع  كئلعشتعن  بولذص  صةيغةمبةر 
ظعلعملعرعمذ  دعن  ظوخشاش  تئرعلدىرضةنضة  يةرلةرنع  ظألىك  يامغذر  خذددع 
ظألىك دعلالرنع تئرعلدىرعدذ. صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم يةنة ظأزعنعث سأزلعرعنع 
ظذ  ظوخشاتتع.  يةرلةرضة  خعلمذخعل  حىشكةن  يامغذر  كعشعلةرنع  ظاثلعغان 
ظاثالص(  سأزلعرعنع  )صةيغةمبةرظةلةيهعسساالمنعث  ظعحعدة  كعشعلةرنعث 
ظالعم بولغان، ظةمةل قعلغان ؤة )باشقعالرغا( ظأضةتكةن ظادةملةر بار. بذالر 
ظذ زئمعننعث ظعحعدعكع يامغذرنع قوبذل قعلعص، ظاندعن نذرغذن ظأسىملىك 
ؤة ظوت ـ حأصلةرنع ظىندىرىص ظأزعضة ؤة باشقعالرغا صايدا يةتكىزضةن مذنبةت 
ؤة  توصلعغان  ظأزعضة  ظعلعمنع  ظعحعدة  كعشعلةرنعث  ظذ  ظوخشاشتذر.  يةرضة 
قعلمعغان  ظةمةل  ظعلمعضة  لئكعن  ظاجراتقان،  ظىحىن  ظعلعم  ؤاقتعنع  بارلعق 
ياكع توصلعغان ظعلمعنع ياخشع حىشةنمعضةن، ظةمما ظذ ظعلعمنع باشقعالرغا 
يةتكىزضةن ظادةملةر بار. بذالر بولسا يامغذرنع سعثدىرىؤةتمةي ساقاليدعغان، 
زئمعننعث ظعحعدعكع  صايدعلعنعدعغان  يامغذردعن  ظذ  بعلةن كعشعلةر  شذنعث 
صةيغةمبةرظةلةيهعسساالمنعث:  ظادةملةر  بذ  مانا  ظوخشاشتذر.  يةرضة  قاتتعق 
سأزىمنع  بعرةر  مئنعث  ظذ  قعلسذنكع،  يورذق  يىزعنع  كعشعنعث  بعر  »اهلل 
هةدعسعدة  دئضةن  يةتكىزعدذ«  ظةينةن  ظاثلعغعنعدةك  خذددع  ظذنع  ظاثلعسا 
صةيغةمبةر  ظعحعدة  كعشعلةرنعث  ظذ  كعشعلةردعندذر.  قعلعنغان  بايان 
ظةلةيهعسساالمدعن ظاثلعغان سأزلةرنع يادا ظالمايدعغان، ظةمةلمذ قعلمايدعغان 
ؤة ظذنع باشقعالرغعمذ يةتكىزمةيدعغان ظادةملةر بار. بذالر يامغذرنع تذتذص 
ظعحعدعكع  زئمعننعث  ظىندىرمةيدعغان  ظأسىملىكلةرنعمذ  ؤة  قااللمايدعغان 

شورلذق يةرلةرضة ظوخشاشتذر.«))) 
)))  بذ هةدعسنع ظعمام بذخارعي ؤة مذسلعم رعؤايةت قعلغان. لئكعن، هةدعسنعث سأزع ظعمام بذخارعينعثدذر.

)))  »فتح الباري«،) ـ توم، 77) ـ بةت.

2627

مۇجتەھىد ئىمامالرفىقھى ۋە شەرىئەت توغرىسىدا



2627

مذجتةهعد ظعمامالر 

يذقعرعدا سأزلعنعص ظأتىلضةن هةدعسلةر ؤة اهلل تاظاالنعث: »مأمعنلةرنعث 
تىركىمع  بعر  )ظذالرنعث  ظةمةس  اليعق  حعقعشع  جعهادقا  هةممعسعنعث 
جعهادقا حعقتع(، ظذالرنعث ظعحعدعكع هةربعر جاماظةدعن يةنة بعر تىركىمع 
دعنعي ظالعم بولذص، ظذالر قةؤمعنعث قئشعغا قايتقاندعن كئيعن، قةؤمنعث 
نئمعشقا  مةقسعتعدة  ظاضاهالندذرذش  ظذالرنع  ظىحىن،  قورقذشع  دعن  اهلل 
)ظعلعم تةلةص قعلعشقا( حعقمعدع؟«))) دئضةن ظايةتلعرع بايان قعلغعنعدةك 
مذسذلمانالرنعث صعكرعي ؤة هأكىم حعقعرعش تارعخعدا، كعشعلةر تذرمذشتا 
هةدعستعن  ؤة  قذرظان  هأكىملعرعنع  شةرعظةت  بولعدعغان  ظعهتعياجلعق 
ظعجتعهاد يوللعرع ظارقعلعق حعقعرعدعغان، هةم ظذ شةرعظةت هأكىملعرعنع 
تذلذق  ظعهتعياجعنع  بارلعق  بولغان  هأكىملعرعضة  شةرعظةت  كعشعلةرنعث 
قاندذرعدعغان شةكعلدة قانذن ـ تىزىم قعلعص بةرضةن كاتتا ظالعمالر مةيدانغا 

كةلضةن.
بولذص  مةشهذر  ظالعملعرع  فعقهعي  خذسذسةن  ظعحعدعن  ظالعمالرنعث  ظذ 
حاغالردا  كئيعنكع  ظىحىن  حعقعرعش  هأكىم  ظالعملعرع،  فعقهعي  ظذ  حعقتع. 
ظأزلعرع ظىحىن، >ظذسذل فعقهع< دةص تونذلذص كةلضةن قاظعدعلةرنع تذزذص 
قاظعدعلةرضة  حعقتع ؤة )قذرظان ؤة هةدعستعن هأكىم حعقارغان حاغدا( ظذ 
شةرعظةت  حعقعرعلغان  هةدعستعن  ؤة  قذرظان  ظىحىن  شذنعث  قعلدع.  رعظاية 
هأكىملعرع ظأز ظارا مذناسعص شةكعلدة ؤة بعر ـ بعرعضة قارشع كةلمعضةن 

هالةتتة مةيدانغا كةلدع. 
كأص  ظذالرنعث  لئكعن  كأصتذر.  ناهايعتع  سانع  ظالعمالرنعث  بذ 
ساندعكعلعرعنعث كأز قاراشلعرع ؤة )حعقارغان هأكىملعرع( كعتاب شةكعلدة 
كأز  ساقالنمعغان.  ظئلعص  يادا  تةرعصعدعن(  )شاضعرعتلعرع  ؤة  يئزعلمعغان 
ؤة  يئزعلغان  شةكعلدة  كعتاب  هأكىملعرع(  )حعقارغان  ؤة  قاراشلعرع 
)شاضعرعتلعرع تةرعصعدعن( يادا ظئلعص ساقالنغان ظالعمالر بولسا، مةشهذر 

بولغان تأؤةندعكع تأت ظعمامالردذر. 
) ـ ظعمام ظةبذهةنعفة نوظمان ظعبنع سابعت. هعجرعية 50) ـ يعلع ؤاصات 

)))  سىرة تةؤبة ))) ـ ظايةت.
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بولغان. 
ظعبنع  مالعك  كةلضةن  تذنذلذص  دةص  ظعمامع  مذنةؤؤةرنعث  مةدعنة  ـ   (

ظةنةس. هعجرعية 79) ـ يعلع ؤاصات بولغان. 
) ـ مذهةممةد ظعبنع ظعدرعس ظةششافعظعي. هعجرعية 04) ـ يعلع ؤاصات 

بولغان. 
ؤاصات  يعلع  ـ  ظةششةيبانعي. هعجرعية )4)  ظعبنع هةنبةل  ظةهمةد  ـ   4

بولغان. 
قاراشلعرعنع  فعقهعي  ظذالرنعث  كئيعن  بولغاندعن  ؤاصات  ظعمامالر  بذ 
قاراشالرنع  ظذ  حعقتع،  يئزعص  شةكعلدة  كعتاب  شاضعرتلعرع)))  ظذالرنعث 
ساقالص كةلدع ؤة ظذ قاراشالرنعث دةلعلـ  صاكعت ؤة مةنبةلعرعنع بايان قعلدع. 
شذنعث ظىحىن ظذ شاضعرتالر نذرغذنلعغان كعتابالرنع يئزعص حعقتع. زاماننعث 
ظأتىشع بعلةن فعقهعي هأكىملعرعدعن ظعبارةت بذ بايلعق ضىللةندع. دةؤرلةر 
ظالعمالرنعث ؤاستعسع  ظارقعمذظارقا كةلضةن كاتتا  قالماي  ظأزىلىص  بويعحة 
بعلةن )ظذ فعقهعي هأكىملعرع دذنيانعث هةر تةرةصلعرعضة( يئتعص باردع. 
شذنعث بعلةن مذسذلمانالر فعقهعي هأكىملةردعن ظعبارةت ظةث كاتتا بايلعققا 

ظعضة بولدع. 

فعقهعي- شةرعظةت دئمةكتذر 

ظعسالم فعقهعسع بولسا، اهلل تاظاال بعزنع تأزىملعرعضة بويسذنذشعمعزغا 
دعنعنعث  تاظاالنعث  اهلل  ظعماملعرع  فعقهع  ظأزعدذر.  شةرعظةتنعث  بذيرذغان 
حعقارماق  هةدعستعن  ؤة  قذرظان  هأكىملعرعنع  شةرعظةتعنعث  ظذنعث  ؤة 
ظىحىن ظأزلعرعنعث تئرعشحانلعقلعرعنع كأرسةتتع. مانا بذ ظعش بولسا اهلل 
تاظاال: »اهلل هئحكعمنع تاقعتع يةتمةيدعغان ظعشقا تةكلعص قعلمايدذ«))) 
ؤة »اللة ظعنساننع صةقةت تاقعتع يئتعدعغان ظعشقعال تةكلعص قعلعدذ«))) 
دئضةن ظايةتلعرعدة بايان قعلعص كةلضةن اهلل تاظاال بعزنع تةكلعص قعلغان، 
ظذ  بةلكع  تذتذلماستعن،  كأزدة  كعشعلةرال  ظالغان  دةرعس  ظولتذرذص  ظالدعدا  ظعمامالرنعث  ظذ  دئيعلضةندة،  شاضعرتالر    (((

ظعمامالرنعث مةزهةبعنع قوبذل قعلغان كعشعلةرمذ كأزدة تذتذلعدذ. ت. 
)))  سىرة بةقةرة 86) ـ ظايةتنعث بعر قعسمع. 

)))  سىرة تاالق 7 ـ ظايعتعنعث بعر قعسمع. 
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كىحعمعز يئتعدعغان ظعشتذر.
بذ هةقتة ظعسالم صعشؤاسع ظعبنع تةيمعية )اهلل تاظاال ظذنعثغا رةهمةت 
ظعجتعهاد  بولسا،  سأز  هةق  مةزمذندعكع  »بذ  دةيدذ:  مذنداق  قعلسذن!( 
قعلغان ظادةم مةيلع ظعمام بولسذن ياكع هاكعم بولسذن ياكع مةسظذل ياكع 
مذفتع ياكع بذالردعن باشقا كعشع بولسذن ظعجتعهاد قعلعص هأكىم حعقارغاندا، 
قذدرعتعنعث يئتعشعحة اهلل تاظاالدعن قورقذشع اهلل تاظاال ظذنعثغا بذيرعغان 
ظعشتذر. ظذ ظادةم بذ هالةتتة اهلل تاظاالغا بويسذنغذحع ؤة ساؤابقا هةقلعق 
بولغذحع هئساصلعنعدذ. اهلل تاظاال ظذنع هةرضعزمذ جازالعمايدذ. بذ مةسعلعدة 
قعلغان  ظعجتعهاد  مذجتةهعد  باردذر.)))  صعكرع  قارشع  جةهةمعيلةرنعث 
)ظعجتعهاد  لئكعن  يةتمةيدذ،  ياكع  يئتعدذ  يا  هةقعقةتكة  ظأزعدة  ؤاقعتنعث 
قعلعص( توغرا ظعش قعلغان بولعدذ. يةنع اهلل تاظاال قعلعشقا بذيرذغان ظعشنع 

قعلغان بولعدذ.«))) 
صعشؤاسع  ظالعمالرنعث  فعقهعشذناس  زامانعسعدعكع  تةيمعيةنعث  ظعبنع 
بولغان مذهةممةد بذخةيت مذتعظعي )اهلل تاظاال ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!(: 
بعلةن  يوللعرع  ظعجتعهاد  ياكع  بولسذن  هالةتتة  ظوحذق  هأكىم  »مةيلع 
دانة  تأت  ظعبارةت  قعياسالردعن  ؤة  ظعجما  هةدعس،  قذرظان،  حعقعرعلسذن 
مةنبةدعن توغرا يول بعلةن ظئلعنغان هةممة هأكىم، اهلل تاظاالنعث هأكمع، 
بذيرذغان  تاظاال بعزنع ظةضعشعشكة  يولغا قويغان ظعشلعرع ؤة اهلل  ظذنعث 
هئساصلعنعدذ.  يولع  توغرا  ظةلةيهعسساالمنعث  مذهةممةد  صةيغةمبعرع 
تأت  سأزلةنضةن  يذقعرعدا  هأكىمنع  ظادةم  قعلغان  ظعجتعهاد  حىنكع، 
ظذنعث  بولسا،  ظالغانال  بعرعدعن  ظذالرنعث  بولسذن  بعرع  قايسع  مةنبةنعث 
قارعشع ظذ ؤة ظذنعثغا ظةضةشكةن كعشعلةرنعث ظىحىن اهلل تاظاالنعث يولغا 
قويغان ظعشلعرع هئساصلعنعدذ« دئدع.))) ظذنعث بذ سأزعنع اهلل تاظاالنعث: 
ظذالرنع  قعلعص،  نازعل  ؤةهيع  ظةرلةرضعال  صةقةت  بعز  ظعلضعرع  »سةندعن 
صةيغةمبةر قعلعص ظةؤةتتذق، )ظع قذرةيش جاماظةسع!( بذنع بعلمعسةثالر، 

ظعلعم ظةهلعلعرعدعن سوراثالر«)4) دئضةن ظايعتع كىحالندذرعدذ. 
)))  بذالر: ظعنسان اهلل تاظاالنعث هةركةتلةندىرىشع بعلةن هةركةتلعنعدذ. ظعنساندا بعر ظعشنع قعلعشقا هئحقانداق قذدرةت 

يوقتذر، دةيدعدعغان هةقتعن حةكنةص كةتكةن تاظعصعلةردذر. ت. 
)))  »جمموع الفتاوى«، 9) ـ توم، 7)) ـ بةت. 

)))  »أحسن الكالم فيما يتعلق بالسنة والبدعة من األحكام«
)))  سىرة نةهل )4 ـ ظايةت. 

فىقھى- شەرىئەت دېمەكتۇرفىقھى- شەرىئەت دېمەكتۇر



مذجتةهعدلةرنعث بةزع مةسعلعلةردة ظعختعالصلعشعص قئلعشع  

بذ يةردة شذنع بايان قعلعص ظأتىش توغرا كئلعدذكع، فعقهعي مةزهةصلعرع))) 
هةققعدة ظعزدةنضىحعلةر ؤة فعقهعي مةزهةصلعرعنع ظوقذغذحعالر، ظذ مةزهةصلةرنعث 
فعقهعي  ؤة  قاظعدعلةردة  قويغان(  ظىحىن  حعقعرعش  )هأكىم  قارشعنعث  كأز 
مةسعلعلةرنعث كأص قعسمعدا بعر ظعكةنلعكعنع كأرعدذ. ظذ مةزهةصلةرنعث كأز 
قارشعنعث بةزع مةسعلعلةردة ظوخشعماسلعقع بولسا، ظعسالم شةرعظةتعنعث بعر 
ظارتذقحعلعقع ؤة ظاالهعدعلعكع هعساصلعنعدذ. ظذ مةزهةصلةرنعث كأز قارعشعنعث 
بةزع مةسعلعلةردة ظوخشاشماسلعقع ظعسالم شةرعظةتعنعث هةر زامان ؤة هةر 
يةردة، هأكىمضة بولغان خعلمذخعل ظعهتعياجالرنع قاندذرذشع ظىحىن، ظعسالم 
شةرعظةتعنعث كةثرع ؤة هةممعنع ظأز ظعحعضة ظالغان بعر شةرعظةت ظعكةنلعكعنع 

كأرسعتعص بعرعدذ. 
ؤة  حىشىنىشتة  مةنعسعنع  هةدعسلةرنعث  ؤة  قذرظان  مةزهةصلةرنعث  ظذ 
قاراشلعرعنعث  كأز  حعقعرعشتا  هأكىملةرنع  فعقهعي  هةدعسلةردعن  ؤة  قذرظان 
ظوخشاشماسلعقع، ظذ فعقهعي هأكىملةرنعث اهلل تاظاال بعزضة يول قويذص بةرضةن 
هأكىم ؤة )ظةمةل قعلعشقا( بعزنع بذيرذغان هأكىم بولذشعدعن حعقعرعؤةتمةيدذ. 

بذنعث دةلعل ـ صاكعتع تأؤةندعكع قعسسعدذر: 
صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم خةندةك ظذرذشع بولذؤاتقان ظةسنادا كئلعشعمنع 
بولذص  قعلماقحع  ظذرذش  كئيعن  غازاتتعن  بعلةن،  جةمةتع  قذرةيز  بذزغان 
جةمةتعضة  قذرةيز  صةقةت  نامعزعنع  ظةسعر  كعشع  بعر  »هةر  ساهابعلةرضة: 
يئتعص بارغاندا ظوقذسذن« دئضةن. ساهابعالر صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث بذ 
سأزنع دئيعشتعن بولغان مةقسعتع هةققعدة ظعختعالص قعلعشعص قالعدذ. بةزع 
ساهابعلةر هةدعسنعث ظاشكارا مةنعسعنع تذتذص )يولدا نامازنعث ؤاقتع كعرعص 
قالسعمذ( بعز تاكع قذرةيز جةمةتعضة يعتعص بارمعغذحة نامازنع ظوقذمايمعز، 
يئتعص  يةرضة  شذ  تاكع  بولسعمذ  ظأتكىزىؤاتقان  ؤاقتعنع  )نامازنعث  دةص 
ظةلةيهعسساالم  صةيغةمبةر  بولسا،  بةزعلةر  ظوقذمعغان.  نامازنع  بارمعغعحة( 
بذ سأزع ظارقعلعق بعزنعث نامازنع شذ يةرضة بئرعص ظوقذشعمعزنع ظةمةس، 
يولدعال  نامازنع  دةص  قعلغان،  مةقسةت  حعقعشعمعزنع(  يولغا  تئز  )بعزنعث 
)))  ظعسالم ظالعملعرعنعث بعرلعككة كئلعشعحة، مذسذلمانالر ظارعسعدا ظعتعراص قعلعنغان تأت مةزهةص بار بولذص، ظذالر 

هةنةفع مةزهةصع، مالعكع مةزهةصع، شافعظع مةزهةصع ؤة هةنبةلع مةزهةصعدذر. ت. 
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سأزلةص  ظةلةيهعسساالمغا  صةيغةمبةر  ظعشنع  بذ  ساهابعالر  كئيعن  ظوقذغان. 
بةرضةندة صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم هةر ظعككع تةرةصنع ظةيعصلعمعضةن.

سذهةيلعي ؤة باشقا ظالعمالر مذنداق دئدع: »بذ هةدعستة بعرةر هةدعس 
ياكع بعرةر ظايةتنعث ظاشكارا مةنعسعضة ظةمةل قعلغان ظادةم ؤة ظذ هةدعس 
ياكع ظذ ظايةتنعث ظاشكارا مةنعسعدعن باشقا بعر مةنعنع حىشىنىص ظذنعثغا 
يةنة  هةدعستة  بذ  باردذر.  دةلعل  ظةيعصلعمةسلعككة  ظادةمنع  قعلغان  ظةمةل 
مذجتةهعدنعث  بعر  هةر  قالغان  قعلعشعص  ظعختعالص  مةسعلعرعدة  فعقهعي 
هةقعقةتكة يةتكىحع هئساصلعنعدعغانلعقعنع ؤة ظعجتعهاد قعلعدعغان هةر بعر 
ظادةمنعث ظعجتعهادع ظايةت ؤة هةدعسلةرنعث بئرعدعغان مةنعلعرعنعث بعرعضة 
)ظةضةر شذ ظايةت ؤة هةدعسلةردعن شذنداق مةنة ظئلعنعش ظعهتعماللعقع بولسا( 
ظذيغذن كةلسة، ظذنعث هةقعقةتكة يةتكىحع هئساصلعنعدعغانلعقعنع كأرسعتعص 
بئرعدعغان دةلعل باردذر. كىحلىك رعؤايةتكة ظاساسةن كأص ساندعكع ظالعمالر: 
توغرذلعقع ظئنعق بولغان مةسعلعلةردة )ظعختعالص قعلعشعص قالغان مذجتةهعدلةر 
ظعحعدة( صةقةت ظذالرنعث بعرسعال هةقعقةتكة يةتكىحع هئساصلعنعدذ، دةيدذ. 
كأص ساندعكع ظالعمالر يةنة توغرذلعقع ظئنعق بولمعغان مةسعلعلةردة ظعختعالص 
قعلعشعص قالغان ظعجتعهاد قعلغذحع ظادةملةر هةققعدعمذ: ظذالرنعث بعرسعال 
هةقعقةتكة يةتكىحع هئساصلعنعدذ، دئضةن. بذنع ظعمام شافعظعي بايان قعلغان 
ؤة شذنداق بئكعتكةن. ظةمما ظةشظةرعلةر بولسا، توغرذلعقع ظئنعق بولمعغان 
مةسعلعلةردة ظعختعالص قعلعشعص قالغان ظعجتعهاد قعلغذحع ظادةملةرنعث هةر 
ظعجتعهاد  هأكمع  تاظاالنعث  اهلل  ؤة  هئساصلعنعدذ  يةتكىحع  هةقعقةتكة  بعرع 

قعلغذحع ظادةمنعث ظعجتعهادعغا باغلعق بولعدذ، دةيدذ.«))) 
صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم ظالعمالرنعث ظايةت ؤة هةدعسلةردعن هأكىملةرنع 
ظاسان حعقعرعشع ظىحىن ظايةت ؤة هةدعسلةرنعث مةزمذنع ظومذمعي هالعتعدة 
ياقتذرمايتتع.)))  قئلعص قالسذن، دةص ساهابعالرنعث كأص سذظال سورعشعنع 
قانداق  سعلةرنع  »مةن  دئضةن:  مذنداق  ظةلةيهعسساالم  صةيغةمبةر  شذثا 
هالةتتة قالدذرغان بولسام، سعلةرمذ مئنع ظأز هالعمدا قويذثالر )مةن سعلةرضة 
قعيعنحعلعق  ظأزةثالرغا  ظارقعلعق  سوراش  توال  نةرسعلةرنع  بةرضةن  سأزلةص 

)))  »فتح الباري«، 7 ـ توم، 409 ـ بةت.
)))   يةنع كأص سذظال سورالغاندا، بةزع سذظالالر ظايةت ياكع هةدعسلةرنعث مةزمذنعنعث ظذمذمعي هالعتعدعن خذسذسعي 
هالعتعضة كئلعص قئلعشعغا ؤة شذنعث بعلةن بذ بةزع قعيعنحعلعقالرنع ظئلعص كئلعشعضة سةؤةبحع بولذص قئلعشع مذمكعن. 

شذثا صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم ساهابعلةرنعث كأص سوظال سذراشلعرعنع ياقتذرمايتتع. ت. 
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كأص  ظذالرنعث  ظىممةتلةرنع  ظأتكةن  ظعلضعرع  سعلةردعن  توغدذرعؤالماثالر(. 
هاالك  قارشعلعشعشلعرع  بعلةن  صةيغةمبةرلعرع  ؤة  سوراشلعرع  سوظال 
ظذنعثدعن  حةكلعسةم،  نةرسعدعن  بعرةر  سعلةرنع  مةن  ظةضةر  قعلعؤةتكةن. 
ظعمكانعيعتعثالرنعث  سعلةر  بذيرعسام،  نةرسعضة  بعرةر  سعلةرنع  يئنعثالر. 

يئتعشعحة ظذنع قعلعثالر.«))) 
بذ هةدعسنع ظعمام مذسلعم ظةبذهىرةيرة رةزعيةلالهذ ظةنهذدعن بذ شةكعلدة 
رعؤايةت قعلدع: صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم بعزضة نذتذق سأزلةص: »ظع خااليعق! 
ظع  كعشع:  بعر  دئدع.  قعلعثالر!«  هةج  قعلدع،  صةرز  هةجنع  سعلةرضة  اهلل 
صةيغةمبةر  سورعدع.  دةص  قعلعمعزمذ؟  هةج  يعلع  هةر  صةيغةمبعرع!  نعث  اهلل 
ظةلةيهعسساالم جعم تذردع. ظذ كعشع ظذ سوظالنع هةتتا ظىح قئتعم تةكرارلعدع. 
هةج  )يعلدا  دئسةم،  هةظة  مةن  »ظةضةر  ظةلةيهعسساالم:  صةيغةمبةر  ظاندعن 
قعلعش( صةرزضة ظايلعناتتع، سعلةر يعلدا هةج قعلعشقا قادعر بواللمايتتعثالر، 
قويذثالر،  هالعتعمدة  )شذ(  مئنع  قالدذرسام  هالةتتة  قانداق  سعلةرنع  مةن 
ظذالرنعث كأص سوظال سوراشلعرع  ظىممةتلةرنع  ظأتكةن  ظعلضعرع  سعلةردعن 
قعلغان.  هاالك  كأرسعتعشلعرع  قارشعلعق  سأزلعرعضة  صةيغةمبةرلعرعنعث  ؤة 
ظةضةر مةن سعلةرنع بعرةر نةرسعضة بذيرعسام، ظذنع قذدرعتعثالرنعث يئتعشعحة 

قعلعثالر. مةن سعلةرنع نئمعدعن حةكلعسةم شذنعثدعن يئنعثالر« دئدع.))) 
دارع قذتنعي مذنداق دةيدذ: اهلل تاظاالنعث: »ظع مأمعنلةر! ظةضةر سعلةرضة 
توغرذلذق  نةرسعلةر  قويعدعغان   قعلعص  بعظارام  سعلةرنع  قعلعنسا  ظاشكارا 
صةيغةمبةر  حىشكةندة  ظايعتع  دئضةن  سورعماثالر«)))  )صةيغةمبةردعن( 
ظةلةيهعسساالم مذنداق دئضةن: »اهلل نذرغذن ظعشالرنع صةرز قعلعص بئكعتتع. 
ظذنعثغا  قويدع.  حةكلعمعلةرنع  نذرغذن  اهلل  كةتمةثالر.  ظأتىص  ظذنعثدعن 
قعلعص  ظذنع  قعلدع.  هارام  نةرسعلةرنع  بةزع  اهلل  قالماثالر.  يئقعنلعشعص 
قالغانلعقتعن  ظذنتذص  توختالمعدع.  ظىستعدة  نةرسعلةر  بةزع  اهلل  سالماثالر. 
ظةمةس بةلكع سعلةرضة رةهمةت قعلغانلعقتعن )شذنداق قعلدع(. ظذ نةرسعلةر 

هةققعدة سذظال سورعماثالر.«)4) 
)))  ظعمام بذخارعي رعؤايعتع.

)))  ظعمام مذسلعم رعؤايعتع. 
)))  سىرة ماظعدة )0) ـ ظايةتنعث بعر قعسمع. 

)))  دارع قذتنع رعؤايعتع. 
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ظعسالم فعقهعسع -ظةث كةث داظعرعلعك دعنعي قانذندذر 

مةزهةص ظعماملعرع ؤة ظذالردعن كئيعن كةلضةن ظالعمالر اهلل تاظاالنعث    
يولغا قويغان هأكىملعرعنع بايان قعلعش ؤة ظذ هأكىملةرنع قذرظان ؤة هةدعستعن 
تئرعشحانلعقلعرعنع  ؤة  كىحلعرعنع  بارلعق  ظأزلعرعنعث  ظىحىن  حعقعرعش 
كأرسةتتع. ظذالر ظئرعشكةن بذ هأكىملةر، مذسذلمانالر ظأزلعرعنعث دعنعنعث 
هأكىملعرعنع بعلعش ظىحىن ظئرعشعش مذمكعن بولغان ظةث ياخشع هأكىملةردذر 
ؤة مذسذلمانالر ظعززةتلعنعدعغان، ظالعمالر قورذص حعققان بعر دعنعي قانذنعي 

بايلعقتذر. 
ظذستاز مذستةصا زذرقا: »ظعسالم فعقهعسع بولسا، قانذنحعلعق تارعخعدا 
تاكع بذضىنضة قةدةر تذنذلذص كةلضةن ظةث كةث داظعرلعق دعنعي قانذندذر. ظعسالم 
ظةث  ظعحعدة  ظذالرنعث  حعقتع.  يئتعشعص  مةزهةصلةر  نذرغذنلعغان  فعقهعسعدة 
مةشهذر بولغعنع زامانعمعزغعحة ظةمةل قعلعنعص كةلضةن هةنةفعي مةزهةصع، 
قاتارلعقالردعن  مةزهةصع  هةنبةلعي  ؤة  مةزهةصع  شافعظعي  مةزهةصع،  مالعكعي 
ظعبارةت تأت مةزهةصتذر. بذ تأت مةزهةص ظارعسعدا بولغان ظعختعالص، دعنعي 
قانذندعكع  ؤة  هأكىمدعكع  صةقةت  بولماستعن  ظعختعالص  ظئتعقادع(  )يةنع 
قانذن  بعر  كاتتا  ناهايعتع  فعقهعسعغا  ظعسالم  ظعختعالصتعن  بذ  ظعختعالصتذر. 

بايلعقع قوشذلدع« دئدع.)))
فعقهعسع  ظعسالم  كئلعدذكع،  توغرا  ظأتىش  قعلعص  بايان  يةردة شذنع  بذ   
بةزع  حاقعرغان  ظايرعشقا  ظارعسعنع  هأكىملعرعنعث  شةرعظةت  بعلةن 
ؤة خةتةرلعك  بولسا، خاتا  كأرىلضةن حاقعرعق  يازغذحعلعرعدعن  مذسذلمانالر 

بعر حاقعرعقتذر. 
بولسا،  هأكىملعرع  شةرعظةت  بولذشع  خاتا  حاقعرعقعنعث  بذ  ظذالرنعث 
بويسذنذشعمعزنع  هةدعسعدة  صةيغةمبعرعنعث  ؤة  كعتابعدا  ظأزعنعث  تاظاال  اهلل 
ظعجتعهاد  ظادةملةرنعث  بعزنع  تاظاال  اهلل  ظذالرنعث:  هأكىملةردذر.  بذيرذغان 
شةرعظةتعنعث  ظأزعنعث  بةلكع  ظةمةس،  بويسذنذشقا  قاراشلعرعغا  ـ  كأز  ؤة 
هأكىملعرعضة بويسذنذشقا بذيرعدع. ظةمما ظعسالم فعقهعسع بولسا ظادةملةرنعث 
صاكعتقا  بعر  ظورذنسعز  ظعبارةت  دئضةندعن  قاراشلعرعدذر،  ـ  كأز  ؤة  ظعجتعهاد 

)))  »املدخل الفقهي« )/)).
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ؤة  قذرظان  ظئسعلغذحعالر  صاكعتقا  ظورذنسعز  بذ  ظىحىندذر.  ظاساسالنغانلعقع 
قذرظان  ظىحىن  بولغانلعقع  ظالعمالر  شذ  حعقارغذحعالر  هأكىم  هةدعسلةردعن 
كأز  ؤة  ظعجتعهادع  شذالرنعث  هأكىملةرنع  ظذ  حعقعرعلغان  هةدعسلةردعن  ؤة 
ـ قارشعدذر، دةص ظذ هأكىملةرنعث اهلل تاظاال: »ظةضةر )بذنع( بعلمعسةثالر، 
جعهادقا  هةممعسعنعث  »مأمعنلةرنعث  ؤة  سوراثالر«)))  ظعلعمدعن  ظةهلع 
ظذالرنعث  حعقتع(،  جعهادقا  تىركىمع  بعر  )ظذالرنعث  ظةمةس  اليعق  حعقعشع 
ظذالر  بولذص،  ظالعم  دعنعي  تىركىمع  بعر  يةنة  جاماظةدعن  هةربعر  ظعحعدعكع 
قةؤمعنعث قئشعغا قايتقاندعن كئيعن، قةؤمنعث اهلل دعن قورقذشع ظىحىن، ظذالرنع 
ظاضاهالندذرذش مةقسعتعدة نئمعشقا )ظعلعم تةلةص قعلعشقا( حعقمعدع؟«))) 
ؤة  دعنعنعث  تاظاالنعث  اهلل  بذيرذغان  بويشذنذشقا  بعزنع  ظايةتلعرعدة  دئضةن 

ظذنعث شةرعظةتعنعث هأكىملعرع ظعكةنلعكعنع بعلمةي قالغان. 

يادالش بعلةن حىشىنىش ظارعسعدعكع صةرقلةر 

بعز بذ يةردة قذرظاننعث ظايةتلعرعنع ؤة هةدعسلةرنع حىشىنىص ظذالردعن 
هأكىم حعقعرعص ظئلعش ظعشعنع، صةقةت مذشذ ساهةنعث كعشعلعرعال قعالاليدعغان 
بعر ظعلعم ظعكةنلعكعنع بعلدىرىص ظأتمعكعمعز الزعمدذر. بذ >بعلعش ظعلعمع< 
دةص ظاتعلعدذ. بذ ظأز ظالدعغا بعر ظعلعمدذر. ظةمما )قذرظان ؤة هةدعسلةرنع 
يادقا بعلمةك( بولسا >رعؤايةت قعلعش ظعلمع< دةص ظاتعلعدذ. بذ باشقا بعر 
ظعلعمدذر. شذنعثغا ظاساسةن قذرظان ؤة هةدعسلةرنع يادقا بعلعشنعث ظأزع، 
ظذالردعكع اهلل تاظاالنعث هأكىملعرعنع بعلعشكة يئتةرلعك ظةمةستذر. يذقعرعدا 
بايان قعلعنعص ظأتىلضةن هةدعسلةر، خذسذسةن صةيغةمبةرظةلةيهعسساالمنعث: 
»ظعلعمنع ظأزعدعن ظالعم ظادةمضة يةتكىزعدعغان نذرغذنلعغان كعشعلةر بار. 
نذرغذنلعغان ظالعم ظادةملةر باركع، )ظذالر هةقعقةتتة( فةقعه هئساصالنمايدذ« 
ؤة »)مئنعث بذ يةردة قعلغان سأزلعرعمنع( بذ يةردة هازعر بولغانالر، هازعر 
بولمعغانالرغا يةتكىزسذن. حىنكع، بذ يةردة هازعر بولغان ظادةم )بذ سأزلعرعمنع( 
ظأزعدعن ياخشعراق حىشعنعدعغان كعشعلةرضة يةتكىزىشع مذمكعن« دئضةن 
ؤة  حىشىنىش  ظذالرنع  بعلعش  يادقا  هةدعسلةرنع(  ؤة  )قذرظان  هةدعسلعرع 

)))  سىرة ظةنبعيا 7 ـ ظايةتنعث بعر قعسمع. 
)))  سىرة تةؤبة ))) ـ ظايةت. 
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ظذالردعن هأكىم حعقعرعش ظعشعغا ظوخشذمايدعغانلعقعنع كأرسعتعص بئرعدذ. 
ظةضةر بعز ظةلع رةزعيةلالهذ ظةنهذنعث سأزعضة ياخشع دعققةت قعلساق، ظذنعث 
تأؤةندعكع هةدعسعدة )بعر نةرسعنع( يادقا بعلعش بعلةن ظذنع حىشىنىشنعث 
ظارعسعنع قانداق صةرعقلةندىرضةنلعكعنع كأرىؤاالاليمعز. ظةبذجذهةيفة مذنداق 
دةيدذ: »مةن ظةلع رةزعيةلالهذ ظةنهذغا قئشعثالردا كعتاب بارمذ؟« دئدعم. 
يةنة بعر رعؤايةتتة كئلعشعحة: »قئشعثالردا )يئزعلغان( قذرظاندعن باشقا بعر 
نةرسة بارمذ؟« دئدعم. ظةلع رةزعيةلالهذ ظةنهذ: »)قئشعمعزدا( اهلل تاظاالنعث 
كعتابعدعن )يةنع قذرظاندعن( ياكع مذسذلمانغا بئرعلضةن حىشةنحعدعن))) ؤة 
بذ ؤاراقالردا )يئزعلغان( نةرسعدعن باشقا بعر نةرسة يوق« دئدع. مةن: »بذ 
ؤاراقالردا نئمة بار؟« دئدعم. ظةلع رةزعيةلالهذ ظةنهذ: »بذنعثدا دعيةتكة ؤة 
ظةسعرنع قويذص بئرعشكة ظاظعت هأكىملةر ؤة مذسذلمان كاصعرنعث ظورنعدا 

ظألتىرىلمةيدذ، دئضةن يوليذرذقالر بار« دئدع.))) 
شذنداق بولغان ظعكةن، حىشةنحة )قذرظان ؤة هةدعسلةرنع يادقا بعلعشتعن( 
حىشةنحعدعن  بعلعش  يادقا  هةدعسلةرنع(  ؤة  )قذرظان  نةرسعدذر.  بعر  باشقا 
حىشىنىشتعن  هةدعسلةرنع(  ؤة  )قذرظان  بولسا  فعقهع  قعلمايدذ.  بعهاجةت 
ظعبارةت بولغان بعر ظعلعمدذر. فعقهع قذرظان ؤة هةدعسلةردعكع اهلل تاظاالنعث 
شةرعظةتعنعث هأكىملعرعنع بعلعشكة بعزنعث سالغان يولذمعزدذر. بذ فعقهع 
ظذححعغا  ظةث  ساهةدة  بذ  بعلةن  سةؤةبع  بولغانلعق  ظعختعساسلعق  ظعلمعدا 
بعز ظذالرنعث  فةقعهالردذر. شذنعث ظىحىن  قعلغان  بولسا، ظعجتعهاد  حعققانالر 
سأزلعرعنع ؤة كأزـ  قاراشلعرعنع حعث تذتعشعمعز الزعمدذر. ظذالرنعث سأزلعرع 
ؤة كأزـ  قاراشلعرع بولسا، اهلل تاظاالنعث دعنع ؤة ظذنعث شةرعظةتعدذر. ظذالرنعث 
ظئرعشعشكة  قعلعص(  )ظعجتعهاد  بعز  بولسا،  قاراشلعرع  ـ  كأز  ؤة  سأزلعرع 
مذمكعن بولغان كأزـ  قاراشالرنعث ظةث ظئسعلعدذر. اهلل تةظاال بعزنع تاقعتعمعز 

يةتمةيدعغان ظعشنع )قعلعشقا( بذيرذمعدع.))) 
هةدعسلةردعن  ؤة  قذرظان  ظالعملعرعمذ  مذسذلمان  ظةسعردعكع  هازعرقع 

)))  مانا ظةلع رةزعيةلالهذ ظةنهذ بذ سأزعدة مذسذلمانغا بئرعلضةن حىشةنحعنع ظايرعم بعر شةكعلدة بايان قعلدع. 
)))  ظعمام بذخارعي رعؤايعتع. 

)))  ظذالر قذرظان ؤة هةدعسلةرنع حىشىنىشتة ظةث يذقعرع دةرعجعضة يةتكةن ظعنسانالردذر. شذثا ظذالرنعث دئضةن سأزلعرع 
ؤة كأز ـ قاراشلعرع خذددع اهلل تةظاالنعث قذرظان ؤة هةدعسلةر بايان قعلماقحع بولغان هأكىمعنعث ظأزعدذر. شذنعث ظىحىن 
بعز ظذالرنعث سأزلعرعنع حعث تذتذشعمعز الزعم. حىنكع، بعز قانحة قعلساقمذ ظذالر يةتكةن دةرعجعدعن ظئشعص كعتةلمةيمعز 

ؤة بعزنعث ظذنعثغا تاقعتعمعزمذ يةتمةيدذ. اهلل تةظاال بعزلةرنع تاقعتعمعز يةتمةيدعغان ظعشالرغا بذيرذمعدع. ت.     
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ظعلضعرعكع مذسذلمان ظالعملعرع حعقارغان شةرعظةت هأكىملعرعدعن ياخشعراق 
تىصةيلعدعن  نةححة سةؤةبلةر  بعر  ظويلعغذحعالر  دةص  هأكىملةرنع حعقعرعدذ، 

خاتاالشقذحعدذر. ظذ سةؤةبلةر تأؤةندعكعلةردعن ظعبارةتتذر: 

قارعغاندا  ظالعمالرغا  هازعرقع  ظعمامالر  قعلغان  ظعجتعهاد  ظعلضعرع  ـ   (
ظالعمالرغا  هازعرقع  ظذالر  شذثا  يئقعندذر.  ظةث  زامانغا  حىشكةن  ؤةهيعي 
بعلعدذ.  بةكرةك  صاكعتلعرعنع  ـ  دةلعل  هأكىملعرعنعث  شةرعظةت  قارعغاندا 

ظذالرنعث حىشةنحعسع ؤة تعلع ساغالمدذر.

)ـ  بذ فعقهع بايلعقع صةقةت مةزهةص ظعماملعرعثنعال قعلغان ظعجتعهادلعرعنعث 
مئؤعسع ظةمةستذر. فعقهع بولسا ظذ ظعمامالر باشحعلعقعدعكع تاكع هازعرقع 
مئؤعسعدذر.  ظعجتعهادلعرعنعث  قعلغان  ظالعمالرنعث  ظأتكةن  كةلضىحة  زامانغا 
يئتعشعحة  كىحعنعث  ظذنعثغا  ظالعملعرع  ظىممةت  بعر  هةر  بايلعقع  فعقهع 
بايلعق قوشذص، ظاخعردا ظذ تذرمذشتا مذسذلمانالرنعث هأكىملةرضة بولعدعغان 
بايلعقعغا  هأكىم  بعر  كاتتا  ظورذندايدعغان  ظعهتعياجلعرعنع  خعلمذخعل 

ظايالنغان.  

) ـ فعقهع بايلعقع شةرعظةت هأكىملعرع بعلةن ظذنعث دةلعل ـ صاكعتلعرعنع 
باغالص تذرعدعغان بعر دةستذرنعث ظورنعدعكع ناهايعتع مةنتعقلعك ؤة رةتلعك 
بولغان قاظعدة ؤة ظاساسالرغا تايانغاندذر. ظالعمالر هةر بعر دةؤر ؤة ظةسعردة 
>ظذسذلع فعقهع< دئضةن ظعسعم بعلةن تونذلغان بذ قاظعدعلةرضة حعث ظئسعلدع. 
كامالةتكة  تئخعمذ  ظذنع  بايلعقعغا،  فعقهع  بذ  ظالعملعرع  ظةؤالد  بعر  هةر 
قاتتع.  نةرسعلةرنع  صايدعلعق  كئثةيتعدعغان  داظعرعسعنع  ؤة  يةتكىزىدعغان 
ظعبارةت  ظاساسعدعن  فعقهعنعث  ظئسعلغان  ظعمامالر  ظعلضعركع  ظذالر  حىنكع، 

قاظعدعلةرضة حعث ظئسعلدع. 

ظةضةر هازعرقع دةؤرعدعكع ظالعمالرمذ ظعلضعركع ظالعمالر تذتقان فعقهعنعث 
ظاساسعدعن ظعبارةت قاظعدعلةرضة حعث ظئسعلسا، فعقهع بايلعقعغا، ظذنع تئخعمذ 
كامالةتكة يةتكىزىدعغان ؤة داظعرعسعنع كئثةيتعدعغان صايدعلعق نةرسعلةرنع 
ظالعمالرنعث  هازعرقع  ؤة  ظعلضعركع  مذسذلمانالر  بعلةن  شذنعث  قاتااليتتع. 
قعلغان ظعجتعهادلعرعدعن صايدعالنغان بذالتتع. فعقهع بايلعقع هةتتا هازعرقع 
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دةرعجعدة  بةرضعدةك  تولذق  هأكىمعنع  ظعشالرنعث  هةممة  بولعدعغان  زاماندا 
كأكلةيتتع.))) 

ظعمام ظةبذ هةنعفة

ظعمام ظةبذهةنعفة )اهلل تةظاال ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!( فعقهعنع بىضىنكع 
ظةث  يازغان  ؤة  رةتلعضةن  ظايرعص  بابقا  ـ  باب  ؤة  بألىمضة  ـ  بألىم  شةكلعدة 
ظذنعثغا  تاظاال  )اهلل  مالعك  ظعمام  كئيعن  ظذنعثدعن  كعشعدذر.  دةسلةصقع 
يئزعص  بويعحة  تةرتعص  شذ  كعتابعنع  دئضةن  >مذؤةتتا<  قعلسذن!(  رةهمةت 
تابعظعن  قعلسذن!(  رةهمةت  ظذنعثغا  تاظاال  )اهلل  ظةبذهةنعفة  ظعمام  حعقتع. 
ظالعملعرعنعث كاتتعللعرعدعن هئساصلعنعدذ. حىنكع، ظعمام ظةبذهةنعفة كعحعك 
ؤاقتعدعال يعضعرمعدةك ساهابع بعلةن ظذحراشقان. ظعمام ظةبذهةنعفة )اهلل تاظاال 
ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!( هعجرعيةنعث 80 ـ يعلع تذغذلغان. بذ ؤاقعت تئخع 
ساهابع ظةؤالدلعرعنعث )اهلل تاظاال ظذالردعن رازع بولسذن!( زامانع تىضىمعضةن 

ؤاقعت ظعدع. 

كاتتا   كذفةدة  قعلسذن!(  رةهمةت  ظذنعثغا  تاظاال  )اهلل  ظةبذهةنعفة  ظعمام 
ساهابة ظابدذلاله ظعبنع مةسظذد رةزعيةلالهذ ظةنهذنعث شاضعرتلعرعنعث ظالدعدا 
فعقهع ظعلمع ظأضةندع. شذثا كعشعلةر: »فعقهع بولسا، ظذرذغعنع ظابدذلاله 
ظعبنع مةسظذد رةزعيةلالهذ ظةنهذ تعككةن، ظذنع ظابدذلاله ظعبنع مةسظذد، ظةلع 
رةزعيةلالهذظةنهذ، ظةبذدةردا ؤة ظاظعشة رةزعيةلالهذ ظةنهذالردعن ظعلعم ظالغان 
بولذص  ؤاصات  يعلع  ـ  ظعبنع قةيس سذغارغان، ظذنع هعجرعيةنعث 95  ظةلقةمة 
كةتكةن مةشهذر ظعمام ظعبراهعم نةخةظعي ظورعغان، ظذنع ظعمام ظةبذهةنعفةنعث 
ظذستازع ؤة كذفعلعق هةمماد ظعبنع مذسلعم ظةزضةن يةنع ظذنع ظعلغعغان ؤة 
)حىشىنىكسعز قعيعن يةرلعرعنع( ظوحذقلعغان، ظذنع ظعمام ظةبذهةنعفة )اهلل 
تاظاال ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!( ظذن قعلغان، يةنع ظذنعث قاظعدعلعرعنع تذزذص 
ظعلضعرعكع  ظالعمالر  هةممة  باشقا  ظادةملةردعن  ظازساندعكع  زامانعمعزدا  بولعؤاتعدذ.  دئضةندةك  ظاصتذر  ظعش  )))   هازعر 
ظالعمالر تذتقان قاظعدعلةردعن حعقعص كةتمةي ؤة شذ قاظعدعلةرنع ظاساس قعلعص هةرقانداق يئثع صةيدا بولغان ظعشالر ظىحىن 
قذرظان،  هةدعس ؤة ظذالردعن باشقا ظعجما ؤة قعياسقا ظوخشاش مةنبةلةردعن هأكىم حعقعرؤاتعدذ. شذثا دذنيادا شةرعظةتنعث 

هأكىم بئرعشع الزعم بولغان هةرقانداق نةرسعدة، ظعسالم دعنع هأكىم بئرعشتعن ظاجعز كئلعص قالغعنع يوقتذر. ت.   
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حعقعص ظذ قاظعدعلةردعن هأكىم حعقارغان ؤة ظذنعث يوللعرعنع روشةنلةشتىرضةن، 
ظذنع هعجرعية ))) ـ يعلع تذغذلذص باغدادتا )8) ـ يعلع ؤاصات بولغان ظعمام 
خئمعر  ظةبذيىسىف  ظعمام  قازع  باش  ؤة  شاضعرتع  كاتتا  ظةث  ظةبذهةنعفةنعث 
قعلغان، يةنع ظعمام ظةبذهةنعفةنعث قويغان قاظعدعلعرعنع ظعنحعلعضةن ؤة ظذ 
قاظعدعلةردعن تئخعمذ كأص هأكىملةرنع حعقعرعشقا تعرعشجانلعق كأرسةتكةن، 
ظذنع هعجرعية 89)ـ  يعلع رةيدة ؤاصات بولغان، ظعمام ظةبذهةنعفةنعث مةزهةصعنع 
تةهرعرلعضةن ؤة ظذنعث ظعككعنحع شاضعرتع مذهةممةد ظعبنع هةسةن شةيبانع 
ظعمام  مذسلعم  ظعبنع  هةمماد  دئمةك  دةيدذ.  ظعلعمدذر«  بعر  قعلغان  نان 
ظةبذهةنعفةنعث ظذستازع بولذص ظعمام ظةبذهةنعفة )اهلل تاظاال ظذنعثغا رةهمةت 
ـ ظانامنعث  قعلسذن!( ظذنعث هةققعدة مذنداق دةيدذ: »مةن ظذنعث ؤة ظاتا 

ضذناهلعرعنعث كىحىرلعشعنع هةر نامعزعمدا تعلعدعم.«
باغدادلعق ظعمام خةتعب تارعخ هةققعدة يازغان كعتابعدا: ظعمام ظةبذيىسىفنعث 
كعتابنع  بعر  قعلغان  بايان  قاظعدعلعرعنع  مةزهةصعنعث  ظةبذهةنعفةنعث  ظعمام 
يئزعص حعققانلعقعنع ؤة ظذ كعتابنع ظأزعنعث شاضعرتلعرعغا )ظذالرنعث ظذنع 

يئزعشع ظىحىن( ظوقذص بةرضةنلعكعنع بايان قعلعدذ. 
مذنداق  رةبعظةنعث  شاضعرتع  شافعظعينعث  ظعمام  يةنة  خةتعب  ظعمام 
كعشعلةر  >بارلعق  شافعظعينعث  ظعمام  قعلعدذ: »مةن  رعؤايةت  دئضةنلعكعنع 
فعقهع ظعلمعدا ظعمام ظةبذهةنعفةضة ظعهتعياجلعقتذر، ظعمام ظةبذهةنعفة بولسا 
ظاثلعغان  دئضةنلعكعنع<  كعشعدذر  بئرعلضةن  ظذتذقلذق  ظعلمعدا  فعقهع 

ظعدعم.«)))    

)))  »رد احملتار على الدر املختار«،) ـ توم، 5) ـ بةت.
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 >تاهارةت< ظذقذمعغا ظعزاهات

ماددعي  ظوخشاش  نعجاسةتكة  جةهةتتعن  مةنا  سأز  دئضةن  >تاهارةت< 
مةينةتحعلعكتعن، ظةيعصلةرضة ؤة ضذناهالرغا ظوخشاش مةنعؤعي مةينةتحعلعكتعن 

صاكعزلعنعش، دئضةنلعك بولعدذ. 
ياكع  تاهارةتسعزلعكتعن  جةهةتتعن  ظعستعاله  سأز  دئضةن  >تاهارةت< 

نعجاسةتلةردعن صاكعزلعنعش، دئضةنلعك بولعدذ. 
)ظعنساننعث(  ظذ  سىصةتتذر.  بعر  بئكعتكةن  شةرعظةت  >تاهارةتسعزلعك< 
ظةزالعرعدا بولعدعغان بولذص تاهارةتنع يوق قعلعدذ.))) مةسعلةن: تاهارعتع بار 
بعر كعشع تاهارعتعنع سىندذرعدعغان ظعشتعن بعرنع قعلغان حاغدا، شةرعظةت 

بئكعتكةن بذ تاهارةتسعزلعك ظذنعث ظةزاسعدا تئصعلعدذ.)))
نعجاسةتلةر بولسا، كعحعك تةرةت، حوث تةرةت ؤة قانغا ظوخشاش شةرعظةت 

نعجعس دةص، بايان قعلغان نةرسعلةردذر.

 صاكعزلعقنعث ظعسالمدعكع ظورنع

صاكعزلعققا  ظعشلعرعدا  ظاخعرةتلعك  ؤة  دذنيا  ظأزلعرعنعث  ظعنسانالر   
)تاهارةتكة( قاتتعق ظعهتعياجلعق بولغانلعقع ظىحىن ظعسالم دعنع صاكعزلعققا 
ناهايعتع قاتتعق ظةهمعيةت بةردع. حىنكع، صاكعزلعك تأؤةندعكعدةك ظةهمعيةتكة 

ظعضعدذر: 
دعنعدعكع  ظعسالم  نامازنعث  ظاحقذحعسعدذر.  نامازنعث  تاهارةت،  ـ   (
تاهارةت  تةظاال  اهلل  ظةمةس.  مةخصع  ظادةمضة  بعر  هةرقانداق  ظةهمعيعتع 
ظئلعشقا بذيرذص مذنداق دةيدذ: »ظع مأمعنلةر! )سعلةر تاهارةتسعز بولذص( 

)))  »رد احملتار«، ) ـ توم، 85 ـ بةت.
)))   يةنع تاهارةتسعزلعك ظعنساننعث ظعككع قولع، ظعككع صذتع ؤة يىزعدة بولعدذ، دئضةن نةرسة شةرعظةتتذر. شةرعظةت 
بولسا،  بعكعتمعضةن  شذنداق  شةرعظةت  ظةضةر  بعكعتتع.  دةص  بولعدذ،  ظةزالعرعدا  ماؤذ  ـ  ماؤذ  ظعنساننعث  تاهارةتسعز 

تاهارةتسعزلعكنعث قايسع ظةزاالردا بولعدعغانلعقعنع ظةقعل بعلةن بعلضعلع بولمايتتع. . ت. 



قولذثالرنع  يذيذثالر،  يىزىثالرنع  تذرغعنعثالردا،  بولذص(  )ظوقذماقحع  ناماز 
جةينعكعثالر بعلةن قوشذص يذيذثالر، بعشعثالرغا مةسهع قعلعثالر، صذتذثالرنع 
ظوشذقذثالر بعلة قوشذص يذيذثالر، ظةضةر جذنذب بولساثالر صاكلعنعثالر )يةنع 
دةيدذ:  مذنداق  ظةلةيهعسساالم  صةيغةمبةر  هةقتة  بذ  قعلعثالر(«)))  غذسلع 
»نامازنعث ظاحقذحع تاهارةتتذر. ظذنعث باشلعنعشع >اهلل ظةكبةر< دةص قوالق 
تةرةصكة  ظعككع  دةص  ظةلةيكىم<  >ظةسسالمذ  ظاخعرلعشعشع  ظذنعث  قئقعش، 

ساالم بئرعشتذر«))) 
تاهارةتسعزلعك ناماز ظوقذشتعن حةكلةيدعغان ظامعل بولغاحقا، ظذ خذددع 
تاهارةتسعز ظادةمضة سئلعنغان قذلذصقا ظوخشاشتذر. تاهارةتسعز ظادةم تاهارةت 
ظالسا، قذلذص ظئحعلغان ؤة )ناماز ظوقذشتعن( حةكلةيدعغان ظامعل يوقالغان 

بولعدذ. 
ظةلةيهعسساالم  صةيغةمبةر  هةقتة  بذ  يئرعمعدذر.  ظعماننعث  صاكعزلعك  ـ   (
مذنداق دةيدذ: »صاكعزلعق ظعماننعث يئرعمعدذر. اهلل غا هةمدذ ظوقذش تارازا 

ـ معزاننع توشقذزعدذ. . .«))) 
بذ هةدعستة تعلغا ظئلعنغان صاكعزلعقتعن بةدةننعث مةينةت نةرسعلةردعن 
)مةينةتحعلعكتعن(  مةنعؤعي  دعلنعث  صاكعزلعنعشع،  تاهارةتسعزلعكتعن  ؤة 
قعلعش  ظعقرار  ظعشعنعش،  صاكعزلعق  بذ  مانا  تذتذلعدذ.  كأزدة  صاكعزلعنعشع 
ؤة ظةمةل ـ ظعبادةت قعلعشتعن تةركعص تاصقان مذكةممةل ظعماننعث حوث بعر 

قعسمعنع تةشكعل قعلعدذ.)4) 
نامازنعث  »صاكعزلعق  مةنعسع:  هةدعسنعث  يذقعرعدعكع  ظالعمالر  بةزع 
سعلةرنعث  »اهلل  تةظاالنعث:  اهلل  حىنكع،  بولعدذ.  دئضةنلعك  يئرعمعدذر، 
ظعمانعثالرنع )يةنع ظعلضعرع بةيتذلمذقةددةسكة قاراص ظوقذغان نامعزعثالرنع( 
دئضةن  ظعمان  بةزعدة  كةلضعنعدةك  ظايعتعدة  دئضةن  قعلعؤةتمةيدذ«)))  بعكار 

سأزدعن ناماز كأزدة تذتذلعدذ« دةيدذ.)6) 
)))  سىرة ماظعدة 6 ـ ظايةتنعث بعر قعسمع. 

)))  بذ هةدعسنع ظعمام ظةهمةد، ظةبذداؤذد ؤة تعرمعزعي قاتارلعقالر رعؤايةت قعلدع. 
)))  ظعمام مذسلعم رعؤايعتع.

)))  »فيض القدير«، 4 ـ توم، 90) ـ بةت.
)))  ـ سىرة بةقةرة )4) ـ ظايةتنعث بعر قعسمع. 

)))  »بدائع الصنائع«، ) ـ توم، 0) ـ بةت. 
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) ـ صاكعزلعق بعر ظعنساننعث ساغالم تةبعظةتلعك، ياخشع خعسلةتلعك ؤة 
مةدعنعيةتلعك ظعكةنلعكعنعث نعشانعسعدذر. بذ هةقتة صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم 
مذنداق دةيدذ: »ظون تىرلىك ظعش بولذص، ظذالر دعندعكع خعسلةت هئساصلعنعدذ. 
ظذالر بذرذتنع قعسقارتعش، ساقال قويذش، معسؤاك ظعشلعتعش، بذرنعغا سذ 
تازعالش،  قولتذقنع  يذيذش،  ظارعلعرعنع  بارماق  ظئلعش،  تعرناق  ظئلعش، 
ظةؤرةتنع تازعالش، ظعستعنجا قعلعش«. بذ هةدعسنع رعؤايةت قعلغذحعالردعن 
بعرع بولغان مةسظةب ظعبنع شةيبة: »ظونعنحعسعنع ظذنتذص قاصتعمةن، بةلكع 

ظذ ظئغعزغا سذ ظئلعش بولسا كئرةك« دئضةن.))) 
4 ـ صاكعزلعق بةندعنع اهلل تاظاالنعث دوست تذتذشعغا ؤة رازع بولعشعغا 
تذتذدعغانلعقعنع  بولغذحعالرنع دوست  صاك  ظأزعنعث  تاظاال  اهلل  ظئرعشتذرعدذ. 
بايان قعلعص مذنداق دةيدذ: »اهلل هةقعقةتةن تةؤبة قعلغذحعالرنع دوست تذتعدذ. 
)هارامدعن ؤة نعجاسةتتعن( صاك بولغذحعالرنع هةقعقةتةن دوست تذتعدذ«))) 
تةقؤا  تارتعصال  بعرعنحع كىنعدعن  ناماز ظوقذمعغعن،  »ظذ مةسجعدتة مةثضى 
ظاساسعغا قذرذلغان مةسجعد هةقعقةتةن سئنعث ناماز ظوقذشذثغا ظةث اليعقتذر، 
ظذنعثدا )ضذناهالردعن( صاك بولذشنع سأيعدعغان كعشعلةر بار، اهلل )ظعحكع 

ؤة تاشقع جةهةتتعن( صاك بولغذحعالرنع دوست تذتعدذ«)))
كئيعن  بولذنغاندعن  سورذلذص  ظعمانعدعن  قةبرعدة  بةندة  صاكعزلعق،  ـ   5
ظعشالرنعث  ظازابلعنعدعغان  قةبرعسعدا  ظىحىن  تاشلعؤةتكةنلعقع  قعلماي 
قعلعدذ،  رعؤايةت  هةدعس  بعر  مذنداق  ظابباس  ظعبنع  هةقتة  بذ  قاتارعندذر. 
صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم ظعككع قةبرعنعث يئنعدعن ظأتىص كئتعؤعتعص: »بذ 
ظذ  ظازاب حوث ضذناه سةؤةبعدعن ظةمةستذر.  ظذ  ظازابلعنعؤئتعصتذ.  ظعككعسع 
ظعككعسعنعث بعرع سىيدىكنعث حاحراص كئتعشعدعن ساقالنمايتتع. يةنة بعرع 

بولسا، حئقعمحعلعق قعالتتع« دئضةن.)4) 
6ـ  تاهارةت )يةنع صاكعزلعق( قعيامةت كىنع يىزعنعث نذرلذق بولذشعنعث ؤة 
صارقعرعشعنعث سةؤةبعدذر. بذ هةقتة صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم مذنداق دةيدذ: 
»مئنعث ظىممعتعم قعيامةت كىنع تاهارةتنعث تةسعرعدعن صذت قوللعرع ظاق 

)))  ظعمام مذسلعم رعؤايعتع. 
)))  يةنع سىرة  بةقةرة ))) ـ ظايةتنعث بعر قعسمع. 

)))  سىرة تةؤبة 08) ـ ظايةت. 
)))  ظعمام بذخارع رعؤايعتع. 
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قاشقعلعق))) هالدا حاقعرعلعدذ. كعمكع ظاقلعقعنع ظاشذرذشقا قادعر بواللعسا، 
شذنداق قعلسذن.«))) 

ـ صاكعزلعق بولسا، هةرخعل كئسةللةردعن ساقاليدعغان ؤة جةمعيةتكة   7
هةر تىرلىك كئسةللةرنعث تارقعلعص كئتعشنعث ظالدعنع ظالعدعغان ظةث مذهعم 
دعنع  ظعسالم  ظىحىن  شذنعث  يوقتذر.  شةك  ظعكةنلعكعدة  بعرع  سةؤةبلةرنعث 
تةن ؤة كعيعم ـ كعحةكنع صاكعز تذتذشقا ظةهمعيةت بةردع ؤة مذهعتنع صاكعز 
تذتذشقا كأثىل بةردع. بذ هةقتة  صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم: »سعلةرنع لةنةتكة 
اليعق قعلعص قويعدعغان ظعككع ظعشتعن قئحعثالر« دئدع. ساهابعالر: ظع اهلل 
نعث صةيغةمبعرع! ظذ ظعككعسع قايسع ظعش؟ دئدع. صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم: 
«ظذ كعشعلةرنعث يولعغا ياكع ظذالرنعث سايعدايدعغان جايعغا تةرةت قعلعص 
قويذش ظعشعدذر« دئدع.))) شذنداقال ظعسالم دعنع يةنة ظأيلةرنع، كذحعالرنع ؤة 
قوروالرنع صاكعز تذتذشقا ظةهمعيةت بةردع. بذ هةقتة صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم 
كأرعدذ.  ياخشع  صاكلعكنع  صاكتذر،  تةظاال  اهلل  »هةقعقةتةن  دةيدذ:  مذنداق 
صاكعزعدذر، صاكعزلعقنع ياخشع كأرعدذ. ظذلذغدذر، ظذلذغلذقنع ياخشع كأرعدذ. 
سئخعدذر، سئخعلعكنع ياخشع كأرعدذ. شذنداق بولغان ظعكةن قورولذرعثالرنع 

صاكعز تذتذثالر ؤة يةهذدعيالرغا ظوخشاص قالماثالر.«)4) 

صاكعزلعغذحع نةرسعلةر

بعرعنحع: سذ

ظىحىن  صاكعزلعنعش  مةينةتحعلعكتعن  ؤة  تاهارةتسعزلعكتعن  بولسا،  سذ 
تاظاال  اهلل  نةرسعدذر.  ظعشلعتعلعدعغان  كأص  ظةث  ؤة  بولغان  مذهعم  ظةث 
نئمعتعنع  ظعبارةت  سذدعن  بولغان  نةرسعسع  مذهعم  ظةث  صاكعزالشنعث 
بةرضةنلعكعنع بايان قعلعص مذنداق دةيدذ: »اهلل رةهمعتعنع )يةنع يامغذرنع( 
ياغدذرذش ظالدعدا شامالنع خذش خةؤةر قعلعص ظةؤةتتع، يامغذر بعلةن ظألىك 

)))  تاهارةت ظالغاندا يذيذلغان ظورذننعث هةممعسعدعن نذر حاقناص تذرعدذ .
)))  بذ هةدعسنع ظعمام بذخارع ؤة مذسلعم رعؤايةت قعلدع. 

)))  ظعمام مذسلعم رعؤايعتع. 
)))  تعرمعزعي رعؤايعتع. 
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سذ  ظعنسانالرنع  نذرغذن  هايؤانالرنع،  ياراتقان  بعز  ؤة  تعرعلدىرىش  زئمعننع 
بعلةن تةمعنلةش ظىحىن، بذلذتتعن صاك سذنع حىشىرىص بةردذق«))) اهلل تاظاال 
بةدرع كىنع مذسذلمانالرغا قعلغان نئمةتلعرعنعث ظعحعدة سذنعمذ حىشىرىص 
بةرضةنلعكعنع بايان قعلعص مذنداق دةيدذ: »ظأز ؤاقتعدا اهلل تعنحالندذرذش 
يىزعسعدعن سعلةرضة ظذيقذ بئغعشلعدع؛ )تاهارةت ظئلعص، غذسلع قعلعص( صاك 
بولذشذثالر ظىحىن، سعلةردعن شةيتاننعث ؤةسؤةسعسعنع كةتكىزىش ظىحىن، 
ظىحىن،  تذرذشع  توق  كأثلىثالرنعث  قعلعص(  ظعشةنح  ياردعمعضة  نعث  )اهلل 
قةدعمعثالرنعث )قذمغا صئتعص كةتمةي( مةزمذت تذرذشع ظىحىن، اهلل سعلةرضة 

بذلذتتعن يامغذر ياغدذرذص بةردع«))) 
سذ ظىح تىرضة بألىنعدذ: 

) ـ صاكعز هةم باشقعسعنع صاكعزلعيااليدعغان سذ. 
بذ >صاكعز هةم صاكعزلعغذحع سذ< دةص ظاتعلعدذ. بذ، يامغذر ؤة دئثعز 
سىيعضة ظوخشاش هئحبعر نةرسة ظارعالشمعغان ؤة ظأزعنعث ظةسلعدعكع سذلذق 
سىصىتع بعلةن قالغان سذدذر. اهلل تاظاال يامغذر هةققعدة مذنداق دةيدذ: »سةن 
بعلمةمسةنكع، اللة بذلذتتعن يامغذر ياغدذرعدذ. ظاندعن ظذنع يةرضة سعثدىرىص 
تاهارةت  دئثعز سىيعدة  ظةلةيهعسساالم  صةيغةمبةر  قعلعدذ«)))  صةيدا  بذالقنع 
»دئثعزنعث  دئضةن:  مذنداق  سورالغاندا  هةققعدة  ظالماسلعق  ياكع  ظئلعش 

سىيع صاكتذر. ظألىكع هااللدذر.«)4) 
بذ خعلدعكع سذنعث قاتارعغا يةنة ظئرعق ـ ظأستةثلةرنعث سىيع، قار ؤة 

مذزالردعن ظئرعتعلضةن سذالر، بذالق سىيرعلعرعمذ كعرعدذ. 
) ـ صاك ظةمما تاهارةتسعزلعكتعن صاكعزلعيالمايدعغان سذ.

ؤة  مةينةت  لئكعن  بولمايدذ.  ظالغعلع  تاهارةت  بعلةن  سذالر  خعلدعكع  بذ 
نعجاسةتلةرنع يذغعلع بولعدذ. بذ سذنع ظعحعش ؤة ظذنعث بعلةن خئمعر يذغذرذش 
مةكرذهتذر. بذ سذ بولسا، كعحعك تاهارةت ياكع حوث تاهارةت ظئلعش ظىحىن بعر 

)))  سىرة فذرقان 48 ــــ 49 ـ ظايةتلةر. 
)))  سىرة ظةنفال )) ـ ظايةت. 

)))  سىرة زىمةر )) ـ ظايةتنعث بعر قعسمع. 
)))  بذ هةدعسنع ظعمام ظةهمةد، ظةبذداؤذد، نةساظعي، ظعبنع ماجة ؤة تعرمعزعي قاتارلعقالر رعؤايةت قعلدع ؤة تعرمعزعي: بذ 

ياخشعلعق ؤة توغرذلذق دةرعجعسعضة يةتكةن هةدعستذر، دئدع.
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ظىحىن  يذيذش  ظةزاالرنع  ظعزلةص  ساؤاب  ياكع  سذدذر.)))  ظعشلعتعلضةن  قئتعم 
ظعشلعتعلضةن سذدذر. مةسعلةن: بعر ظادةم صةيغةمبةرظةلةيهعسساالمنعث سىننعتعضة 
ظةمةل قعلعش نعيعتع بعلةن تاماق يعيعشتعن بذرذن ياكع ظذنعثدعن كئيعن قولعنع 
ظعشلعتعلعص  قئتعم  بعر  ظعشلعتعلضةن سذ  ظىحىن  يذيذش  قولعنع  بولسا،  يذغان 
بولذنغان سذ هئساصلعنعدذ. ظةضةر ظذ ظادةم قولعنع )صةيغةمبةرظةلةيهعسساالمنعث 
سىننعتعضة ظةمةل قعلعش نعيعتع بعلةن ظةمةس بةلكع( قولعدعكع كعرنع ياكع 
مةينةت نةرسعلةرنع تازعالش نعيعتع بعلةن يذغان بولسا، قولعنع يذيذش ظىحىن 
بولذنغان  ظعشلعتعلعص  قئتعم  بعر  بويعحة  قارعشع  شةرعظةت  سذ  ظعشلعتعلضةن 
سذ هئساصالنمايدذ. شذنعثدةك ظةزاالردعن باشقا بعر نةرسعلةرنع يذيذش ظىحىن 
ظعشلعتعلضةن سذالر. مةسعلةن: كعيعمـ  كعحةك ؤة قاحاـ  قذحعالرنع يذيذش ظىحىن 
ظعشلعتعلضةن سذالر شةرعظةت قارعشع بويعحة بعر قئتعم ظعشلعتعلعص بولذنغان 

سذ هئساصالنمايدذ))).)))
سذ بعز يذماقحع بولغان ظةزادعن ظايرعلعص تاكع باشقا بعر يةرضة ياكع زئمعنغا 
حىشىص بولمعغعحعلعك ظذ ظةزاغا تعضعشع بعلةنال بعر قئتعم ظعشلعتعلعص بولذنغان 
يذيذنعؤاتقان(  )يةنع  ظئلعؤاتقان  تاهارةت  حوث  سذ  ظةضةر  هئساصالنمايدذ.  سذ 
ظادةمنعث، يذيذنذش ظارعلعقعدا بعر ظةزاسعدعن يةنة بعر ظةزاسعغا ظئقعص حىشكةن، 
يذغان  ظةزاسعنع  ظئقعص حىشكةن ظعككعنحع  بعلةن سذ  ظذ سذ  ظادةم  ظذ  ظاندعن 

بولسعمذ، ظذنعث ظالغان حوث تاهارةتع ظادا بولغان بولعدذ)4).)5) 
قاحعغا  شذ  ظالغان سذنع  تاهارةت  قويذص  قاحعنع  بعر  ظاستعمعزغا  يذيذنغاندا  ياكع  ظالغاندا  تاهارةت  كعحعك  يةنع    (((
حىشىرسةك، ظذ بعر قئتعم ظعشلعتعلعص بولذنغان سذ هئساصلعنعدذ. يذقعرعدا دئضةندعكعدةك ظذ سذ بعلةن تاهارةت ظالغعلع 

بولمايدذ. لئكعن كعر ؤة مةينةت نةرسعلةرنع يوغعلع بولعدذ. ت. 
)))  شةرعظةت قارعشع بويعحة بعر قئتعم ظعشلعتعلعص بولذنغان سذ بعلةن شةرعظةت قارعشع بويعحة بعر قئتعم ظعشلعتعلعص 
بولذنمعغان سذنعث ظارعسعدعكع صةرق شذكع، بعر قئتعم ظعشلعتعلعص بولذندع، دةص هئساصالنغان سذ بعلةن تاهارةت ظالغعلع 
بولمايدذ. ظذنع ظعحعش ؤة ظذنعث بعلةن خئمعر يذغذرذش مةكروهتذر. ظةمةلعيةتتة ظعشلعتعلضةن بولسعمذ ظةمما شةرعظةت 
قارعشع بويعحة بعر قئتعم ظعشلعتعلعص بولذنغان دةص هئساصالنمعغان سذ بولسا، ظذنع تاهارةت ظئلعش ظىحىن ؤة ظذنعثدعن 
باشقا هةممة ظعشالر ظىحىن ظعشلةتكعلع بولعدذ. مةسعلةن: قاحا ـ قذحعنع يذغانغا ظوخشاش ظعشالر ظىحىن ظعشلعتعلضةن 
سذ، ظةمةلعيةتتة بعر قئتعم ظعشلعتعلضةن سذدذر. لئكعن ظذ سذ شةرعظةت قارعشع بويعحة تئخع بعر قئتعم ظعشلعتعلضةن سذ 

هئساصالنمعغانلعقع ظىحىن ظذ سذنع هةممة ظعشالر ظىحىن ظعشلةتكعلع بولعدذ. ت.    
)))  »شرح املنيه«، )5) ـ بةت. 

)))  ظةضةر حوث تاهارةت ظئلعؤاتقان بعر ظادةمنعث ظةزاسعدعن ظئقعص حىشكةن سذ، حوث تاهارةت ظئلعؤاتقان ظعككعنحع بعر 
ظادةمنعث ظةزاسعغا حىشكةن، ظاندعن ظعككعنحع ظادةم ظذ سذ بعلةن ظةزاسعنع يذغان بولسا، بذ هالةتتة ظعككعنحع ظادةمنعث 
ظالغان حوث تاهارةتع توغرا بولمعغان بولعدذ. ظذ حوث تاهارةتنع قايتا ظئلعشع الزعم. مةسعلةن: ظةر ظايال ظعككعسع بعر 
ؤاقعتتا بعر مذنحعدا حوث تاهارةت ظالغان، بعرسعنعث ظةزاسعدعن حىشكةن سذ يةنة بعرسعنعث ظةزاسعغا حىشكةن، ظاندعن 
ظةزاسعغا سذ حىشكىنع ظذ سذ بعلةن ظأزعنعث ظةزاسعنع يوغان بولسا، ظذنعث ظالغان حوث تاهارةتع توغرا بولمعغان بولعدذ 

ؤة تاهارةتنع قايتا ظئلعشع الزعم. ت.      
)))  »رد احملتار«، ) ـ توم، 00) ـ بةت.
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 تأؤةندة بعز بعر قئتعم ظعشلعتعلعص بولذنغان سذنعث نعجعس ظةمةسلعكعنعث 
دةلعل ـ صاكعتلعرعنع بايان قعلعص ظأتىمعز. 

بعلةن(  سذ  )نعجعس  ساهابعالرنعث  ؤة  ظةلةيهعسساالم  صةيغةمبةر  ـ   (
تذرذقلذق  تذرغان  قعلعص  ظعهتعيات  شذنداق  دةص  قالمايلع،  ظئلعص  تاهارةت 
ؤة كعحعككعنعمذ نعجعس بار سذنع ظعشلعتعص قئلعشتعن شذنداق ساقلعنعص 
تذرذقلذق ظذالرنعث بعر قئتعم ظعشلعتعلعص بولذنغان سذدعن ظعهتعيات قعلعص 
ساقالنغانلعقع رعؤايةت قعلعنمعدع. مانا بذ بعر قئتعم ظعشلعتعلعص بولذنغان 

سذنعث صاك ظعكةنلعكعنع كأرسىتىص بئرعدذ. 
دئضةنلعكعنع  مذنداق  ظةنهذنعث  رةزعيةلالهذ  جابعر  بذخارع  ظعمام  ـ   (
ياتقان  كئسةل  هذشسعز  مةن  ظةلةيهعسساالم  »صةيغةمبةر  قعلعدذ:  رعؤايةت 
ظةلةيهعسساالم  صةيغةمبةر  كئيعن  كئلعصتذ.  يوقالص  كئسعلعمنع  هالعتعمدة، 
تاهارةت ظئلعص تاهارةت ظالغان سىيعدعن ماثا حئحعصتذ. ظاندعن مةن هذشذمغا 

كئلعصتعمةن.«))) 
ظعمام بذخارع ساظعب ظعبنع يةزعدنعث مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ: 
بئرعص،  ظئلعص  قئشعغا  صةيغةمبةرظةلةيهعسساالمنعث  مئنع  ظاحام  »هامما 
دئمةكحعدذر(  مئنع  )يةنع  ظذغلع  هةمشعرةمنعث  صةيغةمبعرع!  نعث  اهلل  ظع 
ظاغرعقتذر، دئدع. شذنعث بعلةن صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم بئشعمنع سعلعدع 
مةن  كئيعن  ظالدع،  تاهارةت  ظاندعن  قعلدع،  دذظا  ماثا  تعلةص  بةرعكةت  ؤة 
سىيعدعن  ظعشلةتكةن  ظىحىن  ظئلعش  تاهارةت  صةيغةمبةرظةلةيهعسساالمنعث 

ظعحتعم.«)))
رعؤايةت  دئضةنلعكعنع  مذنداق  رةبعظةنعث  ظعبنع  مةهمذد  بذخارع  ظعمام 
)بةرعكةت  ساهابعالر  ظالسا،  تاهارةت  ظةلةيهعسساالم  »صةيغةمبةر  قعلعدذ: 
ظعشلةتكةن  ظىحىن  ظئلعش  )تاهارةت  صةيغةمبةرظةلةيهعسساالمنعث  ظعزلةص( 

سىيعنع تالعشعص( ظذرذشذص كةتكعلع تاسال قاالتتع.«))) 
مانا بذ هةدعسلةر بعر قئتعم ظعشلعتعلعص بولذنغان سذنعث صاك ظئكةنلعكعنع 
كأرسىتىص بئرعدذ. ظةضةر تاهارةت ظئلعش ظىحىن ظعشلعتعلضةن سذ صاسكعنا 

)))  ظعمام بذخارع رعؤايعتع.
)))  ظعمام بذخارع رعؤايعتع. 
)))  ظعمام بذخارع رعؤايعتع.
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بولعدعغان بولسا، صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم ظذ سذنع جابعرغا حاحمايتتع ؤة 
ساهابعالرمذ ظذ سذ بعلةن بةرعكةت ظعزلعمةيتتع. حىنكع، صاسكعنا نةرسعدة 

بةرعكةت يوقتذر.))) 
 )ـ  ظعنساننعث تئنع مةيلع كعحعك تاهارةتسعز هالعتعدة بولسذن ؤة يا حوث 
تاهارةتسعز هالعتعدة بولسذن )ظذنعثغا ماددعي نعجاسةت يوقمعغانال بولسا( 
سذمذ  تةككةن  تةنضة  ظذ  ظىحىن  شذنعث  قارالمايدذ.  دةص  صاسكعنا،  هةقعقعي 
دةيدذ:  مذنداق  ظةلةيهعسساالم  صةيغةمبةر  هةقتة  بذ  صاسكعنا هئساصالنمايدذ. 
»هةقعقةتةن مأمعن صاسكعنا ظةمةستذر.«))) يةنة صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم 
ظاظعشة رةزعيةلالهذ ظةنهاغا مذنداق دئضةن: »سعزنعث هةيزعثعز قولعثعزدا 

ظةمةستذر )يةنع سعز هةيز كأرضةن بولسعثعزمذ قولعثعز صاكعزعدذر(.«))) 
دةص  بولذندع،  ظعشلعتعلعص  قئتعم  بعر  قارعشعحة(  )شةرعظةتنعث 
قارالغان سذ بعلةن تاهارةت ظالغعلع بولمايدعغانلعقعنعث دةلعل ـ صاكعتلعرع 

تأؤةندعكعلةردذر: 
»بعرعثالر  ظةلةيهعسساالم:  صةيغةمبةر  دةيدذ،  مذنداق  ظةبذهىرةيرة  ـ   (
جىنىبلذق)4) هالعتعدة تذرذص، تذرغذن سذغا )كعرعص تذرذص( يذيذنمعسذن« 
دةص، ظاندعن ظع ظةبذهىرةيرة! ظذ قانداق قعلعدذ؟ دئدع. ظةبذهذرةيرة: )يةنع 
ظئلعص  تئشعغا  بعلةن(  نةرسة  بعر  باشقا  ياكع  )قولع  ظادةم سذنع  ظذ  مةن( 

تذرذص يذيذنعدذ، دةص حاؤاب بةرضةن.)5) 
صةيغةمبةرظةلةيهعسساالمنعث بذ هةدعستة )جىنىص بولذص قالغان ظادةمنع 
بولسا،  حةكلعشع  يذيذنذشتعن  تذرذص  كعرعص  ظعحعضة(  سذنعث  تذرغذن 
باشقعالرنعث  قئلعص  ظايلعنعص  سذغا  بولذنغان  ظعشلعتعلعص  قئتعم  بعر  سذ 
ساهابعالر  ظىحىندذر.   دئضةنلعكع  قالمعسذن،  صايدعلعنالماي  سذدعن  ظذ 
صةيغةمبةرظةلةيهعسساالمنعث سأزعنع باشقعالردعن ياخشعراق حىشىنعدذ)6).)7)   

)))  »فتح الباري«، ) ـ توم، 96) ـ بةت. 
)))  ظعمام بذخارع رعؤايعتع. 
)))  ظعمام مذسلعم رعؤايعتع. 

)))  جعنسعي مذناسعؤةتتعن ياكع ظعهتعالم بولذص قالغاندعن كيئعن يذيذنمعغان ظادةم جذنذص ظادةمدذر. ت. 
)))  ظعمام مذسلعم رعؤايعتع. 

ظذ  ظةبذهىرةيرة  قعلعدعغانلعقعنع سورعغاندا،  قانداق  ظادةمنعث  ظذ  ظةبذهىرةيرعدعن  ظةلةيهعسساالم  صةيغةمبةر  )))  شذثا 
سذغا كعرعص تذرذص يذيذنماستعن سذنع ظئلعص تئشعدا يذيذنعدذ، دةص جاؤاب بةرضةن. ت.   

)))  »فتح الباري«، ) ـ توم، 7)) ـ بةت.
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ـ ساهابعالرنعث )اهلل ظذالردعن رازع بولسذن( بعر قئتعم ظعشلعتعلعص   (
ظئلعؤالغانلعقع،  قاحعللعرعغا  سذنع  ظذ  ياكع  ساقلعغانلعقع  سذنع  بولذنغان 
بعللة  بعلةن  ظأزلعرع  يوق هالةتلةردعمذ  ظىستعدة سذ  ظذ سذنع سةصةر  ياكع 
ظئلعؤالغانلعقع رعؤايةت قعلعنمعدع. يةنة  ساهابعالرنعث بعرةرسعنعث ظأزعنعث 
ياكع باشقا بعرسعنعث تاهارعتعنعث سىيعنع بعر قاحعغا يعغعص ظذ سذ بعلةن 
بعرةرسعنعثمذ  ساهابعالرنعث  قعلعنمعدع.  رعؤايةت  ظالغانلعقعمذ  تاهارةت 
بعلةن  سذ  بولذنغان  ظعشلعتعلعص  قئتعم  بعر  بولسا،  قعلمعغانلعقع  شذنداق 

تاهارةت ظالغعلع بولمايدعغانلعقعنعث صاكعتعدذر.)))
ظةضةر كعحعك تاهارةت ياكع حوث تاهارةت ظالماقحع )يةنع يذيذنماقحع( 
بولغان كعشع تاهارةت ظئلعشتعن ياكع يذيذنذشتعن بذرذن قولعنع )تاهارةت 
سذيع بار( قاحعغا ياكع مذنحعدعكع كألحةككة تعقسا، قولعنع سذغا تعقعش 
بعلةن قولعدعكع تاهارةتسعزلعك ياكع جذنذصلذق كةتكةن بولسعمذ سذ يةنة بعر 
قئتعم ظعشلعتعلعص بولذنغان سذ هئساصالنمايدذ. ظةضةر قعياسقا ظاساسالنغاندا 
ظذ سذ بعر قئتعم ظعشلعتعلعص بولذنغان سذ هئساصلعنعشع الزعم ظعدع. لئكعن 
بذ قعياسقا )قولنع قاحعغا تعقعش( مةجبذر بولذص قالعدعغان ظعش بولغانلعقع 
صاكعزة  سذنعث  تعقعلغان  قول  هةدعس  تأؤةندعكع  قعلعنمعدع.  ظةمةل  ظىحىن 

ظعكةنلعكعنعث دةلعلعدذر: 
ظعمام بذخارع ظاظعشة رةزعيةلالهذ ظةنهانعث مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤايةت 
قعلعدذ: »مةن ؤة صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم بعر قاحعنعث سىيعدة يذيذناتتذق. 
تعقعص  قاحعغا  قولذمنع  مةن  )يةنع  تذراتتع.  ظالمعشعص  قاحعدا  قوللعرعمعز 
سذ ظئلعص بولغاندعن كئيعن صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم قولعنع قاحعغا تعقعص 
سذ ظاالتتع. صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم سذ ظئلعص بولغاندعن كئيعن مةن سذ 

ظاالتتعم(.«))) 
قعلعدذ:  رعؤايةت  دئضةنلعكعنع  مذنداق  شةظبةنعث  ظةبذشةيبة،  ظعبنع 
بذرذن  يذيذنذشتعن  بولسعمذ  هالةتتة  قالغان  بولذص  جذنذص  »ساهابعالر 
قوللعرعنع )يذيذنماقحع بولغان( سذغا تعقاتتع. ساهابة ظايالالرمذ هةيزدعن))) 

)))  »شرح املنيه«، )5) ـ بةت.
)))  ظعمام بذخارع رعؤايعتع. 

)))  هةيز بولسا جعنسعي هىجةيرعسع صعشعص ـ يئتعلضةن ظايالالرنعث هةر بعر ظايدا بعر قئتعم دةؤرعي يوسذندا بالعياتقذدعن 
قان كئلعش هادعسعدذر. 
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بولغان(  )يذيذنماقحع  قوللعرعنع  بورذن  يذيذنذشتعن  بولغاندا،  يذيذنماقحع 
سذغا تعقاتتع. بذالر بذ قعلمعشلعرعنع خاتا، دةص قارعمايتتع.)))      

  ظةضةر مةزكذر كعشعلةر قاحعدعكع سذغا صذتعنع تعقسا، بذ هالةتتة سذ  
بعر قئتعم ظعشلعتعلعص بولذنغان سذ هئساصلعنعدذ. حىنكع، )بذ يةردة سذغا( 

صذتعنع تعقعص بئقعشنعث هئحقانداق زذرىرعيعتع يوقتذر. 
يذيذنغان  يةردة  بعر  يعغعلغان  سذ  كألحةكتةك  كعشع  جذنذص  ظةضةر 
كعشع  ظذ  بولسا،  بولمعغان  نعجاسةت  بعر  ماددعي  تئنعدة  كعشعنعث  ظذ  ؤة 
جذنذصلذقتعن صاكعزالنغان بولعدذ. سذ بعر قئتعم ظعشلعتعلعص بولونغان سذ 

هئساصلعنعدذ.))) 
مذنحعنعث  ظارعلعقعدا  يذيذنذش  ظادةمدعن  يذنذنذؤاتقان  جذنذصلذقتعن 
كألحعكعضة ياكع قاحعدعكع سذغا ظازراق سذ حاحعراص كةتسة، قاحعدعكع سذ 
كةتكةن  حاحعراص  سذغا  قاحعدعكع  ظذنعثدعن  ظةمما  هئساصالنمايدذ.  نعجعس 
سذ، قاحعدعكع سذدعن كأص بولسا، بذ هالةتتة قاحعدعكع سذ نعجعس بولغان 

بولعدذ. ظذ، بعر قئتعم ظعشلعتعلعص بولذنغان سذ هئساصلعنعدذ.))) 
كةتكةن  تةبعتعدعن حعقعص  ظأزعنعث سذلذق  ظوخشاش  نذقذتنعث سىيعضة 
سذيذقلعق  ظأزعنعث  بولذص  حعق  نةرسة  قالغان  ظارعلعشعص  سذغا  ياكع  سذ 
نةرسعنعث  قالغان  ظارعلعشعص  سذغا  ياكع  سذ،  كةتكةن  حعقعص  سىصىتعدعن 
سىصىتع ظأزعدة ظاشكارا كأرىلضةن سذالر بعلةنمذ تاهارةت ظالغعلع ؤة يذيذنغعلع 

بولمايدذ.)4) 
ظةضةر سذغا ظارعلعشعص قالغان نةرسة رةثضع ؤة تةمعضة ظوخشاش ظعككع 
سذدا  بعرعسع  سىصةتنعث  خعل  ظعككع  ظذ  بولغان،  نةرسة  بار  سىصىتع  خعل 
كأرىلضةن بولسا، ظذ سذ بعلةن تاهارةت ظالغعلع ياكع يذيذنغعلع بولمايدذ.)5) 
ظةضةر سذغا ظارعلعشعص قالغان نةرسة رةثضع، صذرذقع ؤة تةمعضة ظوخشاش 

)))  بذنع ظعبنع ظةبذشةيبة رعؤايةت قعلغان.
)))  »رد احملتار«، ) ـ توم، )0) ـ بةت.

)))  »شرح املنيه«، )5) ـ بةت.
)))  مةسعلةن: سذغا حاي ياكع قارا شعكةر سالغان بولساق، سالغان نةرسعمعزنعث رةثضع سذدا ظاشكارا كأرىلضةن بولسا، 

ظذ سذ بعلةن تاهارةت ظالغعلع بولمايدذ. ت.
)))  مةسعلةن: بعز سذغا قذرذق ظىزىم حعلعغان بولساق، سذغا ظىزىمنعث رةثضع حعقمعغان بولسعمذ ظذنعث تةمع حعققان 

بولسا، ظذ سذ بعلةن تاهارةت ظالغعلع ؤة يذيذنغعلع بولمايدذ. ت.
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ظىح خعل سىصىتع بار نةرسة بولغان، ظذ ظىح خعل سذصةتنعث ظعككع خعلع 
يذيذنغعلع  ياكع  ظالغعلع  تاهارةت  بعلةنمذ  سذ  بذ  بولسا،  كأرىلضةن  سذدا 

بولمايدذ))).)))
يذقعرعدا بايان قعلعنغان سذالر بعلةن تاهارةت ظالغعلع ياكع يذيذنغذلع 
بولماسلعقنعث سةؤةبع شذكع، تاهارةتسعزلعك دئضةن شةرعظةت بةلضعلعضةن بعر 
ظعشتذر. تاهارةتسعزلعك هالعتعدة تذرذص ظوقذغان ناماز ظادا بولمايدذ. ظذنداق 
يذقعتعدذ،  تاهارةتسعزلعكنع  شةرعظةت  صةقةت  تاهارةتسعزلعك  ظعكةن  بولغان 
دةص كأرسعتعص بةرضةن نةرسعلةرنع ظعشلعتعش ظارقعلعقال يذقعلعدذ. ظذ نةرسة 
قعلعنغان  بايان  يذقعرعدا  ظةمما  سذدذر.  ظارعالشمعغان  هئحنةرسة  بولسعمذ 
سذالر، هئحنةرسة ظارعالشمعغان سذ دةص قارالمايدذ. )شذنعث ظىحىن ظذ سذالر 

بعلةن تاهارةت ظالغعلع ياكع يذيذنغعلع بولمايدذ(.))) 
ماددعسعي  تازعلعق  ظوخشاش  شاصقا  ؤة  سوصذن  ظىحىن  صاكعزالش  تئخعمذ 
قالغانلعق  ظارعلعشعص  نةرسة  بعر  )باشقا  يذقعرعدا  سذالر  ظارعالشتذرذلغان 
سذالرنعث  بولمايدعغان(  يذيذنغعلع  ياكع  ظالغعلع  تاهارةت  بعلةن   سةؤةبع 
بعلةن  قئلعش  حىشىص  تذصا  قاتارعغا  سذالرنعث  بذ  يةنة  كعرمةيدذ.  قاتارعغا 
ياكع بعر يةردة ظذزذن تذرذص قئلعش بعلةن، ياكع غازاث حىشىص قالغانلعق 
سةؤةبع بعلةن رةثضع ظأزضىرىص قالغان سذالرمذ كعرمةيدذ. لئكعن بذ سذالرنعث 

سذيذقلذق خعسلعتع ؤة سذلذق ظعسمع قئلعص قئلعشع شةرتتذر.)4) 
بعلةن  سذالر  ظارعالشتذرذلغان  ماددعسعي  تازعلعق  ظوخشاش  سوصذنغا 
صاكعتلعرع  ـ  دةلعل  بولعدعغانلعقعنعث  يذيذنغعلع  ؤة  ظالغعلع  تاهارةت 

تأؤةندعكعلةردذر: 
ظعهرام  قالغان(  )ظألىص  ظئتعؤئتعص  تأضىسع  ظةلةيهعسساالم  صةيغةمبةر 

باغلعغان بعر كعشعنع سذ ؤة سعدر سىيع بعلةن يذيذشقا بذيرعغان.)5) 
)))  مةسعلةن: سذغا صذراقلعق حاي سالغان بولساق، سذغا حاينعث صذرذقع بعلةن رةثضع ياكع رةثضع بعلةن تةمع حعققان 

بولسا، بذ سذ بعلةن تاهارةت ظالغعلع ؤة يذيذنغعلع بولمايدذ. ت.
)))  »مراقي الفالح«. 
)))  »مراقي الفالح«.

)))  ظةضةر سذغا حىشكةن تذصا ياكع غازاث سذنعث سذيذقلذق خعسلعتعدعن ظأزضةرتعؤةتكةن ياكع سذلذق تةبعظةتعدعن باشقا 
بعر نةرسعنعث تةبعظةتعضة ظايالندذرذص قويغان بولسا، بذ هالةتتة ظذ سذ بعلةن  تاهارةت ظالغعلع ياكع يذيذنغعلع بولمايدذ. ت.  

)))  بذ هةدعسنع ظعمام بذخارع ؤة مذسلعم رعؤايةت قعلدع. 
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ظاظعشة رةزعيةلالهذ ظةنها: »صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم جذنذبلذق هالعتعدة 
يذياتتع«  بعلةن  سذيع  ظىسىملىكنعث  دئضةن  خعتمع)))  بئشعنع  بولسعمذ 

دةيدذ.)))  
ظةنهانعث  رةزعيةلالهذ  هانعظة  ظذممذ  خذزةيمة،  ظعبنع  ؤة  نةساظعي  ظعمام 
مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ: »صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم ؤة مةيمذنة 

خئمعرنعث يذقذسع بار بعر قاحعغا )سذ ظئلعص( يذيذنغان ظعدع.«))) 
ظىحىنحع تىردعكع سذ صاسكعنا سذدذر. 

صاسكعنا  ظذنعث  شذثا  نةرسعدذر.  بعر  صاكعز  يارعتعلعشتا  ظةسلع  سذ 
شذنعثغا  الزعمدذر.  دةلعل  كةسكعن  ظىحىن  قئلعش  هأكىم  بولغانلعقعغا 
يةردة ظازراق سذنعث  ظاساسةن بعر ظادةم مذنحعدةك بعر يةرضة كعرضةن، ظذ 
)ضذمان  حىشكةنلعكعنع  نعجاسةتنعث  بعرةر  سذغا  ظذ  ؤة  كأرضةن  بارلعقعنع 
قعلغان بولسعمذ لئكعن( جةزمعلةشتىرةلمعضةن بولسا، ظذ سذ بعلةن تاهارةت 
ظالغعلع ؤة يذيذنغعلع بولعدذ. ظذ سذغا بعرةر نعجاسةتنعث حىشكةنلعكعضة 
بولغان ضذمان ظذ سذدا تاهارةت ظئلعشنع ياكع يذيذنذشنع حةكلةص قويمايدذ. 
حىنكع، ظذ سذ ظةسلعدة حذقذم صاكعز سذدذر. بذ حذقذملذق ظأزعضة ظوخشاش 
بعر حذقذملذق بعلةن كأتىرىلىص كئتعدذ.)4) ظةضةر ظذ سذغا بعرةر نعجاسةت 
)نعجاسةت  سذغا  ظذ  كةلمعسة،  كىحلىك  ضذمانغا  حىشكةنلعكع  نةرسعنعث 
حىشتعمذ ياكع حىشمعدعمذ دةص( سذراش ؤة سىرىشتة قعلعش الزعم ظةمةس.)5) 
بذ هةقتة مذنداق بعر ظةسةر رعؤايةت قعلعنغان: ظأمةر ظعبنع خةتتاص رةزعيةلالهذ 
ظةنهذ بعر تىركىم ظادةملةر بعلةن بعر يةرضة بارعدذ. ظذالرنعث ظعحعدة ظةمرع 
ظعبنع ظاسمذ بار ظعدع. ظذالر )يول يىرىص( بعر كألنعث يئنعغا كئلعدذ. ظةمرع 
ظعبنع ظاس: »ظع كألنعث ظعضعسع! )سذ ظعحعش ظىحىن( كألىثضة يعرعتقذح 
ظعضعسع!  كألنعث  خةتتاص: »ظع  ظعبنع  ظأمةر  دةيدذ.  كئلةمدذ؟«  هايؤانالر 
بذ هةقتة بعزضة بعر نةرسة دئمعضعن، )بذ كألنعث سىيعنع ظعحكعلع( بعزمذ 

)))  ظذ، سىيع حاش يذيذش ظىحىن ظعشلعتعلعدعغان بعر ظىسىملىكتذر. ت.
)))  بذ هةدعسنع ظةبذداؤذد رعؤايةت قعلغان. 

)))  بذ هةدعسنع نةساظعي ؤة ظعبنع خذزةيمة رعؤايةت قعلغان. 
)))  يةنع ظةسلعدة سذ صاكعز يارعتعلغان بعر نةرسة بولغانلعقع ظىحىن ظذنعث حذقذم صاكعزع بولذشع ظةسلع بعر ظعشتذر. بذ 
حذقذملذق ظذنعثغا نعجاسةت بعر نةرسعنعث حىشكةنلعكع حذقذم بولغاندعن كئيعن كأتىرىلىص كئتعدذ. ظةضةر نعجاسةتنعث 

حىشكةنلعكع حذقذم بولماي ضذمان بعلةن بولسا، ظذ حذقذملذق كأتىرىلىص كةتمةيدذ. سذ صاسكعنا بولمعغان بولعدذ. ت. 
)))  »شرح املنيه«، )9 ـ بةت.
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كعلةيلع ؤة يعرعتقذح هايؤانالرمذ كةلسذن« دةيدذ.))) 
بذنعثغا ظاساسةن بعر سذنعث صاسكعنا بولغانلعقعغا، ظذنعثغا نعجاسةتنعث 
حىشكةنلعكع ظئنعق بولغاندعن كئيعن هأكىم قعلعنعدذ. ظةضةر سذ حعق بولغان، 
ظذ سذدا نعجاسةتنعث رةثضع ياكع تةمع، ياكع صذرذقعغا ظوخشاش نعجاسةتنعث 
ظةسةرلعرعنعث بعرع كأرىلضةندعن كئيعن ظذ سذ صاسكعنا )يةنع نعجاسةت( 
دةص هأكىم قعلعنعدذ. ظةضةر سذ ظاز بولغان، ظذ سذغا بعرةر نعجاسةت حىشىشع 
بعلةنال سذدا ظذ نعجاسةتنعث هئحقانداق ظةسةرع كأرىلمعسعمذ ظذ سذ صاسكعنا 

هئساصلعنعدذ. 
حعق سذنعث ظذنعثدا حىشكةن نعجاسةتنعث تاكع ظةسعرع كأرىلمعضعحة ظذنعث 

صاسكعنا بولمايدعغانلعقعنعث دةلعل ـ صاكعتلعرع بولسا تأؤةندعكعلةردذر: 
) ـ ظةبذ سةظعد خذدرع رةزعيةلالهذ ظةنهذ مذنداق هةدعس رعؤايةت قعلعدذ: 
بذزاظة  صةيغةمبعرع!  نعث  اهلل  ظع  صةيغةمبةرظةلةيهعسساالمدعن  )ساهابعالر( 
ظذ،  سورايدذ.  دةص  بوالمدذ؟  ظالساق  تاهارةت  بعلةن(  )سىيع  قذدذقعنعث 
مةدعنعدعكع بعر قذدذق بولذص ظذنعثغا ظايالالرنعث هةيز ؤاقتعدا ظعشلةتكةن 
تاشلعؤئتعالتتع.  نةرسعلةر  قالغان  ظئحعص  ؤة  تاصعللعرع  ظعتنعث  التعللعرع، 
صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم ظذالرغا: »سذ صاكعز  نةرسعدذر. ظذنع بعر نةرسة 

صاسكعنا قعاللمايدذ«)))  دةص جاؤاب بةرضةن. 
بذ هةدعستعن ظذ قذدذقنعث سىيعنعث ظذنعثغا نعجاسةتنعث حىشىشع بعلةن 
ظأزكىرىص كةتمعضعدةك دةرعجعدة حعق سذ ظعكةنلعكع كأزدة تذتذلعدذ. حىنكع، 
سذغا بعرةر نعجاسةت نةرسة حىشىص ظذ سذنعث رةثضعنع ياكع تةمعنع، ياكع 
صذرذقعنع ظأزضةرتعؤةتسة، ظذ سذنعث صاسكعنا بولعدعغانلعقع بارلعق ظالعمالر 
بعرلعككة كةلضةن مةسعلعدذر. بذزاظة قذدذقع بولسا، ناهايعتع حوث ؤة سىيع 
حعق قذدذق ظعدع. رعؤايةتلةردة ظذ قذدذقنعث، )ظةتراصعدعكع( بوستانلعقالرغا 
بوستانلعقالرغا  شذ  سىيعنعث  قذدذقنعث  بولذص  ظئغعزع  حعقعدعغان  سذ 
ظاقعدعغانلعقع بايان قعلعنعدذ. شذنعث ظىحىن ظذ قذدذققا تاشالنغان نعجاسةتلةر 
ظأزضعرعص  صذرذقع  ياكع  تةمع،  ياكع  رةثضع  ظذنعث سىيعنعث  بعلةن  سةؤةبع 
كةتمةيتتع. شذثا صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم ظذ قذدذقنعث سىيعنع صاسكعنا سذ، 

)))  بذ ظةسةرنع ظعمام مالعك ؤة ظابدذراززاق رعؤايةت قعلدع. 
)))  بذ هةدعسنع تعرمعزعي رعؤايةت قعلدع ؤة بذ ياخشعلعق دةرعجعسعضة يةتكةن هةدعستذر، دئدع. 
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دةص هأكىم قعلمعغان. 
) ـ صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم مذنداق دةيدذ: »حىشكةن نعجاسةت سذنعث 
رةثضعنع ياكع تةمعنع، ياكع صذرذقعنع ظأزضةرتعؤةتمعضةنال بولسا، نعجاسةت 

ظذ سذنع صاسكعنا قعاللمايدذ«))) 
ظاز سذغا حىشكةن نعجاسةت سذنعث رةثضعنع ياكع تةمعنع، ياكع صذرذقعنع 
صاسكعنا  سذنعث  بعلةنال  حىشىشع  سذغا  نعجاسةتنعث  ظأزضةرتعؤةتمعسعمذ، 

بولعدعغانلعقعنعث دةلعل ـ صاكعتلعرع تأؤةندعكعلةردذر: 
قاحعسعنع  دةيدذ: »بعرعثالرنعث  مذنداق  ظةلةيهعسساالم  صةيغةمبةر  ـ   (
ظعت ياالص سالسا )يةنع ظعت ظذنعث قاحعسعدعكع سذدعن ظعحعص سالسا(، ظذ 

قاحعسعدعكع سذنع تىكىؤةتسذن ؤة قاحعسعنع يةتتة قئتعم يذسذن.«))) 
بذ هةدعس ظعتنعث بعر قاحعدعن سذ ظعحعص قويذش بعلةن ظذ قاحعدعكع 
صاسكعنا  سذنعث  ظأزضةرمعسعمذ  صذرذقع  ياكع  تةمع،  ياكع  رةثضع  سذنعث 
بولغانلعقعنع بايان قعلعدذ. مانا بذ سذدا ظأزضىرىش بولسذن ياكع بولمعسذن 
ظاز سذغا نعجاسةتنعث حىشىشع بعلةنال ظذ سذنعث صاسكعنا بولعدعغانلعقعنع 

كأرسىتىص بئرعدذ. 
تذرذص  ظاقماي  »بعرسع  دةيدذ:  مذنداق  ظةلةيهعسساالم  صةيغةمبةر  ـ   (
تذرعدعغان سذغا كعحعك تةرةت قعلمعسذن. كئيعن ظذ سذدا يذيذنذص قئلعشع 

مذمكعن.«))) 
مانا بذ هةدعس سذدا هئحقانداق ظأزضىرىش بولمعسعمذ نعجاسةت حىشىص 

قالغان سذ بعلةن يذيذنذشتعن حةكلةيدذ.  
ـ ظةبذهذرةيرة رةزعيةلالهذ ظةنهذ صةيغةمبةرظةلةيهعسساالمنعث مذنداق   (
دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ: »بعرسع ظذيقذسعدعن ظويغانسا، قولعنع ظىح 
قئتعم يذيذؤةتمعغعحة قولعنع قاحعغا تعقمعسذن. حىنكع، ظذ قولعنعث )كئحعدة( 
)))  بذ هةدعسنع تةهاؤعي ؤة دارع قذتنعي هةدعسنع رعؤايةت قعلغذحع ساهابعنع بايان قعلماستعنال رعؤايةت قعلغان. ظعبنع 
ماجة ؤة تةبرانعالرمذ شذنعثغا ظوخشاش بعر هةدعس  رعؤايةت قعلدع. ظذ هةدعس رعؤايةت قعلعنغان يولالردا بةزع ظاجعزلعق 
تةرةصلةر بولسعمذ لئكعن، ظالعمالر ظذ هةدعس ظأز ظعحعضة ظالغان مةزمذننعث توغرا ظعكةنلعكعضة ؤة ظذنعثغا ظةمةل قعلسا 

بولعدعغانلعقعغا بعرلعككة كةلدع.
)))  ظعمام مذسلعم رعؤايعتع. 
)))  ظعمام بذخارع رعؤايعتع. 
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قةيةردة قالغانلعقعنع بعلمةيدذ«)))
تعضعص  قولغا  ظارعلعقعدا  ظذيقذ  هةدعستة  بذ  ظةلةيهعسساالم  صةيغةمبةر 
قالغان نعجاسةتتعن ساقلعنعش ظىحىن قولنع يذيذؤئتعشقا بذيرعدع ؤة قولنع 
يذيذؤاتماستعن قاحعغا تعقعشتعن توستع. قولغا تعضعص قالغان بذ نعجاسةت 
ظأزضةرتةلمةيدذ.  صذرذقعنع  ياكع  تةمعنع،  ياكع  رةثضعنع  سذنعث  قاحعدعكع 
ياكع  تةمعنع،  ياكع  رةثضعنع  سذنعث  )قاحعدعكع  نعجاسةت  قولدعكع  ظةضةر 
صذرذقعنع ظأزضةرتةلمعضةن ظةهؤالدعمذ( ظذ سذنع حذقذم صاسكعنا قعلمايدعغان 
بولسا، )قولغا تعضعص قالغان نعجاسةتتعن( ساقلعنعشقا كةلضةن بذيرذقنعث 

هئحقانداق صايدعسع بولمعغان بوالتتع.
قانحعلعك سذنعث حعق سذ ؤة قانحعلعك سذنعث ظاز سذ هئساصلعنعدعغانلعقعنع 
بةلضعلةيدعغان مذظةييةن بعر ظألحةم يوق. حىنكع، شةرعظةت بذ هةقتة هئحقانداق 
ظأزع  ظعنسان  ظعكةنلعكعنع  ظاز  ياكع  حعق  سذنعث  بئكعتمعدع.  ظألحةم  بعر 
بةلضعلةيدذ. مةسعلةن: ظةضةر بعر ظادةمنعث ضذمانعغا، سذنعث بذ تةرعصعضة 
حىشكةن نعجاسةتنعث يةنة بعر تةرعصعضة يعتعص بارغانلعقع كىحلىك كةلضةن 
بولسا، ظذ ظاز ؤة صاسكعنا سذ هئسابلعنعدذ. ظةضةر ظذنعث ضذمانعغا، سذنعث 
بارمعغانلعقع  يعتعص  تةرعصعضة  بعر  يةنة  نعجاسةتنعث  تةرعصعضة حىشكةن  بذ 

كىحلىك كةلضةن بولسا، ظذ حعق ؤة صاكعز سذ هئسابلعنعدذ.))) 
 ساهابعالر صةيغةمبةرظةلةيهعسساالمدعن يئرعتقذح هايؤان ؤة باشقا هايؤانالر 
كعلعص  ظئحعص كئتعدعغان سذالرنعث هأكمعدعن سورعغاندا، سذ ظةضةر ظعككع 
هئسابلعنعدذ،  ظاز  حعقمعسا  كومزةك  ظعككع  ظةضةر  حعق،  حعقسا  كومزةك 
دةص بايان قعلعص كةلضةن صةيغةمبةرظةلةيهعسساالمنعث: »ظةضةر سذ  ظعككع 
صاسكعنا  سذ  )يةنع  كأتةرمةيدذ  نعجاسةت  ظأزعدة  سذ  حعقسا،  كومزةك 
هئساصالنمايدذ(«))) دئضةن هةدعسعضة، بذ هةدعسنع قوبذل قعلماسلعق ظىحىن 

تأؤةندعكع جاؤابالر بئرعلدع)4) : 
)))  ظعمام مذسلعم رعؤايعتع. 
)))  »شرح املنيه«، 97 ـ بةت.

)))  بذ هةدعسنع تعرمعزعي، نةساظعي، ظعبنع ماجة، ظةبذ داؤذد، ظعمام ظةهمةد، ظعبنع خذزةيمة، ظعبنع هاببان، هاكعم، دارع 
قذتنعي ؤة بةيهةقع قاتارلعقالر ظأمةر ظعبنع خةتتاص رةزعيةلالهذ ظةنهذدعن رعؤايةت قعلغان. 

)))  ظعمام شافعظع مذشذ هةدعسكة ظاساسةن ظعككع كومزةك كئلعدعغان سذنع جعق سذ دةص قاراص ظعككع كومزةك حعققان 
سذغا نعجاسةت حىشسة تاكع ظذ نعجاسةت ظذ سذنعث رةثضعنع ياكع تةمعنع، ياكع صذرذقعنع ظأزضةرتعؤةتمعضعحة سذ صاك بولغان بولعدذ، دئدع. 
ظةمما هةنةفع ظالعملعرع ظعمام شافعظعنعث بذ قارعشعنع ؤة هةمدة ظذ هةدعسنع قوبذل قعلمعدع. بذالرنعث نئمة ظىحىن ظذ هةدعسنع قوبذل قعلمعغانلعقعنعث 

سةؤةبلعرع بولسا، ظذالرنعث هةدعسضة بةرضةن يذقعرعدعكع جاؤابلعرعدذر. ت.  
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مةزمذن  ؤة  جةهةتتعن  يوللعرع  قعلعنعش  رعؤايةت  ظذنعث  هةدعستة،  ـ   (
جةهةتتعن مةسعلة باردذر. 

ؤةلعد  بولذص،  قعلعنغان  رعؤايةت  كةسعردعن  ظعبنع  ؤةلعد  هةدعس  بذ 
ظعبنع  ظعبنع جةظفةر  قاراشتا مذهةممةد  كأز  بعر  بذ هةدعسنع  ظعبنع كةسعر 
ظعبنع  ظابدذلاله  بولسا  زةبةير  ظعبنع  جةظفةر  ظعبنع  مذهةممةد  زةبةيرعدعن، 
ظأمةردعن، ظابدذلاله ظعبنع ظأمةر بولسا دادعسع ظأمةر رةزعيةلالهذ ظةنهذدعن، 

ظأمةر رةزعيةلالهذ ظةنهذ صةيغةمبةرظةلةيهعسساالمدعن رعؤايةت قعلغانكةن.
يةنة بعر كأز قاراشتا ؤةلعد ظعبنع كةسعر بذ هةدعسنع مذهةممةد ظعبنع ظذبادة 
ظعبنع جةظفةردعن، مذهةممةد ظعبنع ظذبادة ظعبنع جةظفةر بولسا ظابدذلاله ظعبنع 
ظأمةردعن، ظابدذلاله ظعبنع ظأمةر بولسا دادعسع ظأمةر رةزعيةلالهذ ظةنهذدعن، 

ظأمةر رةزعيةلالهذ ظةنهذ صةيغةمبةرظةلةيهعسساالمدعن رعؤايةت قعلغانكةن. 
يةنة باشقا بعر كأز قاراشتا ؤةلعد ظعبنع كةسعر بذ هةدعسنع مذهةممةد 
ظعبنع جةظفةر ظعبنع زذبةيرعدعن، مذهةممةد ظعبنع جةظفةر ظعبنع زذبةير بولسا 
دادعسع ظأمةر  بولسا  ظعبنع ظأمةر  ظذبةيدذلاله  ظعبنع ظأمةردعن،  ظذبةيدذلاله 
صةيغةمبةرظةلةيهعسساالمدعن  ظةنهذ  رةزعيةلالهذ  ظأمةر  ظةنهذدعن،  رةزعيةلالهذ 

رعؤايةت قعلغانكةن. 
 بعر هةدعسنع بعر ظادةمنع باشقاـ  باشقا ظىح خعل يول بعلةن رعؤايةت قعلدع، 

دئيعش بذ هةدعسنعث رعؤايةت قعلعنعش يوللعرعدا كأرىلضةن مةسعلعدذر. 
بذ هةدعس يةنة تأؤةندعكعدةك شةكعللةر بعلةنمذ رعؤايةت قعلعندع: »ظةضةر 
سذ ظعككع ياكع ظىح كومزةك كةلضىدةك بولسا، سذ صاسكعنا هئساصالنمايدذ«. 
»ظةضةر سذ بعر كومزةك حعقسا، سذ ظأزعدة نعجاسةت كأتةرمةيدذ )يةنع سذ 
صاسكعنا هئساصالنمايدذ(«. »ظةضةر سذ تأت كومزةك حعقسا ،،،،« مانا بذ 

بذ هةدعسنعث مةزمذنعدا كأرىلضةن مةسعلعدذر.))) 
)ـ  ظعككع كومزةك سذنعث قانحعلعك سذ ظعكةنلعكعدة ظعختعالص قعلعشعص 

قئلعش بذ هةدعسكة ظةمةل قئلعشتعن حةكلةيدذ.))) 
)))  »بذل اجملهود«، ) ـ توم، )6) ــــ 69) بةتلةر. 

)))  بذ هةدعسضة ظةمةل قعلغذحعالر هةدعستة بايان قعلعنغان كومزةكنعث قانداق كومزةك ظعكةنلعكعدة ظعختعالص قعلعشعص 
قالغان. ظذالرنعث بةزعلعرع: بذنعثدعن حوث كومزةك كأزدة تذتذلعدذ، دئسة يةنة بةزعلعرع: ظذنداق ظةمةس، دةص ظعككع 

كومزةك سذنعث زادع قانحعلعك سذ ظعكةنلعكعدة بعر صعكعرضة كئلةلمعضةن. ت.  
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ظعككع  سذ  تايعنعص  هةدعسكة  بذ  شافعظعنعث  »ظعمام  ظابدذلبةر:  ظعبنع 
نةزةرعية  قارعشع  دةص  هئساصلعنعدذ،  قاتارعدعن  سذ  حعق  حعقسا،  كومزةك 
جةهةتتعن ظاجعز ؤة دةلعل جةهةتتعنمذ يئتةرسعزدذر. حىنكع، كأصلعضةن ظعلعم 
ظعضعلعرع بذ هةدعسنع تةنقعدلعضةن ؤة ظعككع كومزةك سذنعث قانحعلعك سذ 
بايان  ظذحذق  ظعجمادا  ياكع  ظةسةر  بعرةر  قارالغان  دةص  توغرا  ظعكةنلعكع، 

قعلعنمعغان« دةيدذ.
قاتارعدعن  حعقسا حعق سذ  كومزةك  ظعككع  ظةضةر  تةهاؤعي: »بعز، سذ 
كومزةك  ظعككع  ظذ  حىنكع،  قوشذلمعدذق.  قاراشقا  دئضةن  هئسابلعنعدذ، 
ظعبنع  دةيدذ.  قعلعنمعغان«  بايان  ظذحذق  ظعكةنلعكع  قانحعلعك سذ  سذنعث 
شةرتعضة  هةدعسلةرنعث  توغرا  هةدعس،  بذ  ظالعمالر  »بةزع  ظةلظعدع:  دةقعق 
حىشعدذ، دةص قارايدذ. ظةمةلعيةتتة ظذ هةدعس فعقعهحعلةرنعث توغرا هةدعسلةر 
ظىحىن قويغان شةرتلعرعضة حىشعدذ. لئكعن مةن )بذ هةدعسكة ظاساسلعنعص 
دئضةن سأزنع  هئسابلعنعدذ،  حعقسا، حعق سذ  كومزةك  ظعككع  تذرذص( سذ 
قعلمايمةن. حىنكع، بعزنعث قولعمعزدا ظذ ظعككع كومزةك سذنعث قانحعلعك 
سذ ظعكةنلعكعنع كأرسعتعص بئرعدعغان هئحقانداق دةلعل ـ صاكعت يوقتذر« 

دةيدذ.)))
)ـ  يذقعرعدعكع هةدعستة بايان قعلنغان سذدعن يةر يىزعضة يئيعلعص ياتقان 
سذ كأزدة تذتذلعدذ. حىنكع، ظذ هةدعس بذ شةكعل بعلةنمذ رعؤايةت قعلعنغان: 
هايؤانالر  باشقا  ؤة  هايؤان  يئرتقذح  صةيغةمبةرظةلةيهعسساالمدعن  ساهابعالر 
كئلعص ظئحعص كئتعدعغان سايدعكع سذنعث هأكمعنعث قانداق بولعدعغانلعقعنع 
سورعغاندا، صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم: »ظةضةر سذ  ظعككع كومزةك حعقسا، 
سذ ظأزعدة نعجاسةت كأتةرمةيدذ )يةنع سذ صاسكعنا هئساصالنمايدذ(.« دةص 
حاؤاب بةرضةن. سذ، سايدا كىصىنحع هالةتتة يئيعلعص ياتعدذ. ظةضةر يةر يىزعدة 
كأرىنىص  ظذحذملعسا  سذنع  تئضع،  سذنعث  كومزةك  ظعككع  ياتقان  يئيعلعص 
تةرعصعنع  بذ  سذنعث  كةثلعكع  بولغان،  حوثقذرلذقتا  دةرعجعدة  قالمايدعغان 
بولغان  كةثلعكتة  دةرعجعدة  مئدعرلعمعغعدةك  تةرعصع  بعر  يةنة  مئدعرالتسا 
سذ  حعق  قارعشعدا  كأز  ظالعمالرنعث  مةزهةصعدعكع  هةنةفعي  سذ  ظذ  بولسا، 

قاتارعدعن هئساصلعنعدذ.)))   
)))  »إعالء السنن«، ) ـ توم، )7) ـ بةت.
)))  »إعالء السنن«، ) ـ توم، 74) ـ بةت.
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بعر سذنعث حعق ياكع ظاز ظعكةنلعكعضة هأكىم قعلعنعدعغان ؤاقعت بولسا، 
ظذ سذغا نعجاسةت حىشكةن ؤاقعتتذر. ظةضةر سذ نعجاسةت حىشكةن حاغدا حعق 
بولغان، حىشكةن نعجاسةتنعث هئحقانداق ظةسعرع سذدا كأرىلمعضةن بولسا، 

سذ كئيعن قذرذص ظاز قالغان بولسعمذ ظذ سذ صاكعز هئساصلعنعدذ. 
سذ  ظذنعثغا  كئيعن  بولغان،  ظاز  حاغدا  حىشكةن  نعجاسةت  سذ  ظةضةر   

قوشذلذص حعق بولغان بولسعمذ ظذ سذ يةنة صاكعز هئساصالنمايدذ.))) 
ظئقعص تذرعدعغان سذ )ظةمةلعيةتتة ظاز بولسعمذ( حعق سذنعث هأكمعدة 
ظةسعرع  بعر  نعجاسةتنعث  ظذنعثدا  تاكع  سذ  ظذ  ظىحىن  شذنعث  بولعدذ. 

كأرىلمعضعحعلعك صاسكعنا هئساصالنمايدذ. 
يذقعرعدعن  ظذنعثغا  ظةضةر  هأكمعمذ،  سذنعث  كألحعكعدعكع  مذنحعنعث 
سذ حىشىص تذرعدعغان ؤة حىشكةن سذ بعر تةرةصتعن ظذسذلذص تذرعلعدعغان 
بولسا، ظاققان سذنعث هأكمع بعلةن ظوخشاشتذر. شذنعثغا ظاساسةن مذنحعنعث 
ظةسعرع  بعرةر  نعجاسةتنعث  حىشكةن  ظذنعثدا  تاكع  سذ  كألحعكعدعكع 

كأرىلمعضعحعلعك صاسكعنا هئساصالنمايدذ))).))) 
تعققان،  كألحعكعضة  مذنحعنعث  قولعنع  بار  نعجاسةت  ظادةم  بعر  ظةضةر 
حىشىص  يةرضة  بعر  باشقا  ظذنعثدعن  )يةنع  ظاقمايدعغان  سذ  كألحةكتعكع 
كةتمةيدعغان(، كألحةككة يئثع سذ حىشمةيدعغان ؤة ظذنعثدعن بعرةر كعشعمذ 
سذ ظالمايدعغان بولسا، بذ هالةتتة كألحةكنعث سذيع صاسكعنا بولغان بولعدذ. 
سذ  يئثع  ظذنعثغا  لئكعن  تذرعدعغان،  ظئلعنعص  سذ  كألحةكتعن  ظذ  ظةضةر 

حىشمةيدعغان بولسا، يةنة ظذ كألحةكنعث سذيع صاسكعنا هئساصلعنعدذ.
سىيع  تةرةصتعن  بعر  تذرعدعغان،  كعرعص  سذ  يئثع  كألحةككة  ظذ  ظةضةر 
ظئلعنعص تذرعدعغان بولسا، بذ هالةتتة ظذ كألحةكنعث سذيع صاكعز هئساصلعنعدذ. 

حىنكع، ظذ سذ بذ هالةتتة ظئقعص تذرعدعغان سذغا ظوخشاشتذر.)4)
كةتكعدةك  حعقعص  تئشعص  ظذ  تاكع  سىيعضة  صاسكعنا  كألحةكنعث  ظةضةر 

)))  »شرح املنيه«، )0) ـ بةت.
)))  مةسعلةن: بعر مذنحعدا تذربا بعلةن سذ حىشىص تذردعغان كعحعك كىلحةك بولغان، يذيذنعدعغانالر ظذنعثغا حىشىص 
تذرغان سذنع بعر تةرةصتعن ظئلعص يذيذنذص تذرعدعغان بولسا، ظذنعثدعكع سذنعث هأكمع ظئقعص تذرعدعغان سذنعث هأكمع 

بعلةن ظوخشاشتذر. ظذ سذ تاكع ظذنعثغا حىشكةن نعجاسةتنعث ظةسعرع كأرىلمعضعحعلعك صاكعز هعساصلعنعدذ. ت.    
)))  »رد احملتار«، ) ـ توم، 90) ـ بةت.

)))  »شرح املنيه«، )0) ـ بةت.
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دةرعجعدة يئثع سذ كعرضةن بولسا، كألحةكنعث سىيع صاكعزلعنعدذ. صاسكعنا 
حذقذم  قالغانلعقع  قئلعص  كألحةكتة  نعجاسةتنعث  صاكعزلعنعشع  سذنعث 

بولمعغانلعقع ؤة ظذ سذنعث ظئقعص تذرغذحع سذغا ظايالنغانلعقع ظىحىندذر.)))
سذ ظاز بولسعمذ تذخذ ؤة غازدعن باشقا كةصتةر ؤة قذحقاحقا ظوخشاش ضأشع 
هئساصالنمايدذ.  صاسكعنا  سذ  حىشسة،  مايعقع سذغا  قذشالرنعث  يئيعلعدعغان 
قعيعن  ساقلعنعشنعث  ماياقلعرعدعن  قذشالرنعث  بذ  بولسا،  سةؤةبع  بذنعث 
بولغانلعقع ظىحىندذر. شذنداقال ساهابعالر ؤة ظذالرنعث كةينعدعن كةلضةن ظةؤالدالر 
تذرذقلذقمذ مةسجعدلةردة  بار  بذيرذق  كةلضةن  تذتذشقا  صاكعز  مةسجعدلةرنع 

هةتتا هةرةم مةسجعتعدعمذ كةصتةرلةرنع بئقعشقا روخسةت بةرضةن. 
ظةمما كأللةر ؤة قذدذقالرغا ظوخشاش تئصعسعنع يئصعش ؤة بعرةر نةرسعنعث 
حىشىص قئلعشعدعن ساقلعنعش مذمكعن بولمايدعغان يةرلةردعكع سذغا )هأصىص 
ؤة سذندىككا ظوخشاش( ضأشع يئيعلمةيدعغان ظذحارلعقالرنعث مايعقع حىشسة، 
قاحعدعكع  مايعقع  ظذحارلعقالرنعث  ظذ  ظةمما  هئساصالنمايدذ.  صاسكعنا  سذ  ظذ 
سذغا حىشسة، قاحعنع يئصعص قويذش بعلةن ماياقنعث حىشىشعدعن ساقالنغعلع 

بولغانلعقع ظذحىن ظذ قاحعدعكع سذ صاسكعنا هئساصلعنعدذ.))) 
كعيعمنعث  بعر  مايعقع  ظذحارلعقالرنعث(  يئيعلمةيدعغان  )ضأشع  ظةضةر   
كعيعم  ظذ  بولسا،  قالغان  يذقذص  قعسمعغا  حعق  ظذنعثدعن  ؤة  بعر  تذتدةن 
صاسكعنا هئساصلعنعدذ))). )ظةضةر ظذحارلعقالرنعث مايعقع بعر كعيعمنعث تذتدةن 
صاسكعنا  كعيعم  ظذ  بولسا،  قالغان  يذقذص  قعسمعغا  ظاز  ظذنعثدعن  ؤة  بعر 
هئساصالنمايدذ(. حىنكع ظذ ماياقالر، ظذالردعن ساقلعنعش قعيعن بولغانلعقع 

ظىحىن يةثضعل نعجاسةتلةرنعث قاتارعدعن هئساصلعنعدذ)4).)5)
بعلعق ؤة قذمحاققا )يةنع صاقعغا( ظوخشاش سذدا ياشايدعغان هايؤانالرنعث 
سذدا ظألىص قئلعشع بعلةن سذ صاسكعنا هئساصالنمايدذ. شذنعثدةك يةنة سذدا 
ياشايدعغان هايؤانالر بولمعسعمذ، لئكعن ظاققعدةك قان حعقمايدعغان حعؤعن، 

)))  »شرح املنيه«، 04) ـ بةت.
)))  »مراقي الفالح وحاشية الطحطاوي«. 

كعيعم  بعر  صةش  كعيعم،  بعر  يةث  بعر  ظةكسعحة  تذتذلمايدذ.  كأزدة  كعيعم  بعر  صىتىن  سأزدعن  دئضةن  كعيعم  بعر    (((
هئساصلعنعدذ. ت.    

ظذ  بولسا،  سانعلعدعغان  قاتارعدعن  نعجاسةتنعث  ظئغعر  ظوخشاش  قانالرغا  ؤة  تةرةت  حوث  كعحعك،  ماياقالر  ظذ  ظةضةر    (((
كعيعمنعث تأتدةن بعر قعسمعغا كةلضعدةك جعق ظةمةس ظذنعث كعحعككعنة يعرعضة يذقسعمذ كعيعم صاسكعنا هئساصلعناتتع. ت. 

)))  »شرح املنيه«، 49) ـ بةت.
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حايان، حعكةتكة ؤة صاششعغا ظوخشاش هاشارةتلةرنعث سذدا ظألىص قئلعشع 
بعلةنمذ سذ صاسكعنا هئساصالنمايدذ.

بذنعث دةلعل ـ صاكعتلعرع تأؤةندعكعلةردذر: 
قاحعسعغا  »بعرعثالرنعث  دةيدذ:  مذنداق  ظةلةيهعسساالم  صةيغةمبةر  ـ   (
حعؤعن حىسسة، حعؤعننع حىكىرؤئتعص ظاندعن ظئلعص تاشلعؤةتسذن. حىنكع، 

ظذنعث بعر قانعتعدا كئسةللعك ؤة يةنة بعر قانعتعدا شعصالعق باردذر.«))) 
حىشىص  حعؤعن  قاحعغا  بعر  هةدعستة  بذ  ظةلةيهعسساالم  صةيغةمبةر  مانا 
قالغانلعقع سةؤةبع بعلةن ظذ قاحعدعكع نةرسعنعث صاسكعنا بولذص قالغانلعقعغا 
هةقتة  بذ  هاشارةتلةرمذ  باشقا  حعقمايدعغان  قان  ظاققعدةك  قعلمعدع.  هأكىم 
حعؤعنضة قعياس قعلعنعدذ. شذنعث بعلةن ظذالرنعث هأكمعمذ حعؤعننعث هأكمعضة 

ظوخشاش بولعدذ.
ظةلةيهعسساالم  صةيغةمبةر  دةيدذ،  مذنداق  ظةنهذ  رةزعيةلالهذ  ـ سةلمان   (
سةلمانغا )يةنع ماثا(: »ظع سةلمان! قئنع يوق بعرةر هاشارةت تاماققا ياكع 
سذغا حىشىص ظألىص قالغان بولسا، تاماقنع يئيعشكة ؤة سذنع ظئحعشكة ؤة 

ظذنعث بعلةن تاهارةت ظئلعشقا بولعدذ«))) دئضةن. 
كاال،  تأضة،  ظذنع  بولسا  بولمعغانال  نعجاسةت  ظئغعزعدا  بولسعمذ  ظاز  سذ 
قويذشع  ظئحعص  هايؤانالرنعث  يئيعلعدعغان  ضأشع  ظوخشاش  ظاتقا  ؤة  قوي 
بعلةن سذ صاسكعنا هئساصالنمايدذ. حىنكع، ظذالرنعث شالؤعقع )يةنع شالذكع( 
ظذالرنعث ضأشعدعن حعقعدذ. ضأشع صاك بولغان ظعكةن )شالىكلعرعمذ ظةلؤةتتة 

صاك بولعدذ(. 
ظاز سذ ظعت ياكع حىشقعنعث ظئحعص قويذشع بعلةن صاسكعنا هئساصلعنعدذ. 
حىنكع، صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم قاحعنع ظعتنعث ياالص قويذشع بعلةن ظذ قاحعنع 

يذيذشقا بذيرذغان. ظةمما حوشقا بولسا، ظعنتايعن صاسكعنا نةرسعدذر. 
سذ ظاز بولسا، ؤة ظذنعثدعن شعر، تىلكة، يولؤاس ؤة مايمذنغا ظوخشاش 
يئرتقذح هايؤانالرنعث ظعحعص قويذشع بعلةن سذ صاسكعنا هئساصلعنعدذ. حىنكع، 
حعقعدذ.  ضأشلعرعدعن  ظذالرنعث  شالذكلعرع(  )يةنع  شالؤعقلعرع  ظذالرنعث 

)))  ظعمام بذخارع رعؤايعتع. 
)))  بذ هةدعسنع دارع قذتنعي، بةيهةقعي ؤة ظعبنع ظةدعيع قاتارلعقالر رعؤايةت قعلدع. 
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شالذعقلعرعمذ  )ظذالرنعث  ظىحىن  بولغانلعقع  صاسكعنا  ضأشلعرع  ظذالرنعث 
بعلةن  قويذشع  ظعحعص  سذنع  هايؤانالرنعث  بذ  بولعدذ(.  صاسكعنا  ظةلؤةتتة 
سذنعث صاسكعنا بولذص قئلعشعنعث دةلعل ـ صاكعتع بولسا، بعز يذقعرعدا بايان 
قعلغان ظأمةر ظعبنع خةتتاص رةزعيةلالهذ ظةنهذ ظعحعدة ظةمرع ظعبنع ظاسمذ 
بعر  يىرىص(  )يول  ظذالر  بارغان،  يةرضة  بعر  بعلةن  ظادةملةر  تىركىم  بعر  بار 
كألنعث يئنعغا كةلضةن، ظةمرع ظعبنع ظاس: ظع كألنعث ظعضعسع! )سذ ظعحعش 
ظعبنع  ظأمةر  سورعغان،  دةص  كئلةمدذ؟  هايؤانالر  يعرتقذح  كألىثضة  ظىحىن( 
)بذ  دئمعضعن،  نةرسة  بعر  بعزضة  هةقتة  بذ  ظعضعسع!  كألنعث  ظع  خةتتاص: 
كألنعث سىيعنع ظعحكعلع( بعزمذ كئلةيلع ؤة يعرعتقذح هايؤانالرمذ كةلسذن، 

دئضةن قعسسعدذر.
هايؤانالرنعث  يعرتقذح  كألضة  ظاسنعث  ظعبنع  ظةمرع  قعسسعدة  بذ  مانا 
ظعحعص  هايؤانالرنعث  ظذ  بولسا،  سورعشع  كةلمةسلعكعدعن  ياكع  كئلعش 
قويغان سىيىنعث صاسكعنا بولعدعغانلعقعنع كأرسىتىص بئرعدذ. ظةضةر ظذنداق 
بولمايدعغان بولسا، ظذنعث بذنداق سوراص ظولتذرذشعنعث هئحقانداق صايدعسع 
بولمعغان بوالتتع. ظةمما ظأمةر ظعبنع خةتتاصنعث: >ظع كألنعث ظعضعسع! بذ 
هةقتة بعزضة بعر نةرسة دئمعضعن< دئضةن سأزعنعث مةنعسع بولسا، سةن بعزضة 
ظذالرنعث كةلضةنلعكع هةققعدة بعر نةرسة دئمعضعن. حىنكع، ظةضةر سةن بعزضة 
ظذالرنعث كةلضةنلعكع هةققعدة بعر نةرسة دئسةث، )ظذالرنعث كةلضةنلعكعنع 
بعز بعلضةن بولعمعز ؤة بعز بذ سذدعن صايدعنعاللمايمعز(، شذنعث بعلةن بعزضة 
ظعش قعيعنلعشعدذ. ظةضةر بعز ظذالرنعث كةلضةنلعكعنع بعلمةي قالساق ؤة بذ 
بعزضة  كةتكعنع(  ظعحعص  )سذ  كئلعص  ظذالرنعث  يىرمعسةك  سوراص  هةقتعمذ 
زةرةر قعلمايدذ، دئضةنلعك بولعدذ.))) ظةضةردة ظذ هايؤانالرنعث ظعحعص قويغان 
سىيع صاكعز بولعدعغان بولسا، ظأمةر ظعبنع خةتتاص كأل ظعضعسعنع )يعرتقذح 
هايؤانالرنعث كألضة كئلعش ياكع كةلمةسلعكع هةققعدة( بعر نةرسة دئيعشتعن 
حةكلعمةيتتع. حىنكع ظذنعث بذ هةقتة بعر نةرسة دئيعشع ظذالرغا هئحقانداق 

زةرةر قعلمايتتع.))) 
صايدعلعنعشع  ظذنعثدعن  ظادةمنعث  بعلعدعغان  ظعنعق  بارلعقعنع  نةرسعنعث  هارام  نةرسعدة  بعر  ظاساسةن  شذنعثغا    (((
هارامدذر. ظذنع بعلمةيدعغان ظادةمنعث ظىنعثدعن صايدعلعنعشع هارام ظةمةستذر. مةسعلةن: بعر تاماقتا هارام بعر نةرسعنعث 
هارامدذر.  يئيعشع  تاماقنع  ظذ  ظادةمنعث  بعلعدعغان  ظئنعق  قالغانلعقعنع  حىشىص  نعجاسةتنعث  ظذنعثغا  ياكع  بارلعقعنع 
شذنداق بولغانلعقعنع بعلمةيدعغان بعر ظادةم ظذ تاماقنع يعضةن بولسا، ظذنعثغا هئح ضذناه بولمايدذ. توغرذسعنع اهلل تاظاال 

بعلعدذ. ت.    
)))  »إعالء السنن«، ) ـ توم، 05) ـ بةت.
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سذ، قارحعغع، بىركىت، الحعن ؤة قارغعغا ظوخشاش ضأشع يئيعلمةيدعغان 
يعرتقذح قذشالرنعث ظعحعص قويذشع بعلةن  صاسكعنا هئساصالنمايدذ. )يعرتقذح 
يعرتقذح  بولسا(،  صةرق  ظارعلعقعدعكع  هايؤانالرنعث  يعرتقذح  بعلةن  قذشالر 
سذثاكتذر.  صاكعز  بولسا  تذمذشذق  ظعحعدذ.  بعلةن  تذمذشعقع  سذنع  قذشالر 
تعللعرعدة  ظذالرنعث  ظعحعدذ.  بعلةن  تعللعرع  يعرتقذح هايؤانالر سذنع  ظةمما 
صاسكعنا شالذعق بولغانلعقع ظىحىن ظذ تعللةر صاسكعنا هئساصلعنعدذ. ظةمما 
ظئلعش  تاهارةت  بعلةن  يعرتقذح قذشالر ظعحعص قويغان سذ  بولسا  صاكعز سذ 
نةرسعلةرنع  صاسكعنا  ؤة  ظألىكلةرنع  قذشالر  يعرتقذح  حىنكع،  مةكرذهتذر. 

يعيعدذر. 
ظةضةر صاسكعنا نةرسعلةرنع يعيعش مذمكعن بولمايدعغان سذالص بئقعلغان 
تذخذغا ظوخشاش، بعرةر قوشنعث تذمذشعقعدا صاسكعنا نةرسعنعث يوقلعقعغا 
ظعشةنحة قعاللعساق، ظذنعث ظعحعص قويغان سىيعدة تاهارةت ظئلعش مةكرذه 
ظةمةستذر. ظةمما قويذص بئرعلضةن تذخذنعث ظعحعص قويغان سىيعنع ظعشلعتعش 
ظذنعث تذمذشعقعدا نعجاسةتنعث بولذص قئلعش ظعهتعمالع بولغانلعقع ظىحىن 

مةكرذهتذر. 
ظعحعص  هايؤانالرنعث  ياشايدعغان  ظأيدة  ظوخشاش(  )مذشذككا  سذنع 
سذنعث  قويغان  ظعحعص  بذالر  هئساصالنمايدذ.  صاسكعنا  سذ   بعلةن،  قويذشع 
ظأيدة  هايؤانالرنعث  ظذ  ؤة  زىرىرعيةت  هئساصالنماسلعقعنعث سةؤةبع  صاسكعنا 
ياشايدعغانلعقع ظىحىندذر. حىنكع، صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم مىشىك هةققعدة 
ظذ  حىنكع،  ظةمةستذر.  نعجاسةت  مذشذك  »هةقعقةتةن  دئضةن:  مذنداق 
لئكعن،  قاتارعدعندذر.«)))  هايؤانالرنعث  ياشايدعغان  ظعحعثالردا  سعلةرنعث 
مىشىك )ساحقاندةك( نعجاسةت نةرسعنع يئيعشتعن ساقالنمعغانلعقع ظىحىن 

ظذنعث ظعحعص ظاشذرذص قويغان سىيعدة تاهارةت ظئلعش مةكرذهتذر. 
بعلعنضةن  بارلعقع  نعجاسةت  سذدا  بعر  يذيذنغان  ياكع  ظالغان  تاهارةت 
بولسا، سذغا نعجاسةتنعث قاحان حىشكةنلعكع تاكع ظئنعق بعلعنضةنضة قةدةر 

سذ نعجاسةت بارلعقع بعلعنضةن ؤاقتعدعن باشالص صاسكعنا هئساصلعنعدذ. 
ؤاقعتتعن  حىشكةن  هايؤان  سذ  ظذ  تئصعلسا،  ظألىكع  هايؤاننعث  سذدا    
باشالص صاسكعنا هئساصلعنعدذ. ظةضةر ظذ هايؤاننعث سذغا قاحان حىشكةنلعكع 

)))  تعرمعزعي رعؤايعتع. 
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كىندىزدعن  ـ  كئحة  بعر  سذ  بولسا،  ظئسعلمعضةن  هايؤان  ظةضةر  بعلعنمعسة، 
باشالص صاسكعنا هئساصلعنعدذ. ظةضةر هايؤان ظئسعلضةن بولسا، سذ ظىح كئحةـ  
كىندىزدعن باشالص صاسكعنا هئساصلعنعدذ. مذشذ مذددةت ظعحعدة ظذ سذ بعلةن 
تاهارةت ظئلعنعص ظوقذلغان نامازالر قايتا ظوقذلعدذ. شذنعثدةك ظذ سذ بعلةن 

يذيذلغان نةرسعلةرمذ قايتا يذيذلعدذ.)))

 ظعككعنحع: تذصراق

ظعسالم دعنع )سذ يوق ياكع ظذنع ظعشلةتسة زعيان قعلعدعغان، ياكع كئسةل 
بولغانلعقع ظىحىن سذنع ظعشلعتةلمةيدعغان سةؤةبلةر بعلةن( سذنع ظعشلعتعش 
قعيعن بولذص قالغان حاغالردا، تاهارةتسعزلعكتعن تذصا بعلةن صاكلعنعشنع يولغا 
قويدع. اهلل تاظاال بذ هةقتة مذنداق دةيدذ: »ظةضةر كئسةل )يةنع كئسةلضة 
هاجةت  ياكع  بولساثالر،  ظىستعدة  ياكع سةصةر  بولسا(  قعلعدعغان  زعيان  سذ 
قعلساثالر، ياكع ظايالالر بعلةن مذناسعؤةت ظأتكىزسةثالر، )مذشذنداق ظةهؤال 
ظاستعدا( سذ تاصالمعساثالر، صاك تذصراقنع يىزذثالرغا ، قولذثالرغا سىرتىص 
تةيةممذم قعلعثالر، اهلل هةقعقةتةن ظةصذ قعلغذحعدذر، مةغصعرةت قعلغذحعدذر 
)يةنع اهلل بةندعلعرعضة هةرةج بولماسلعقع ظىحىن، ظعبادةتنع ظاسانالشتذرذص 
ظةمةس  صاكعزلعنعش  هةقعقعي  صاكعزلعنعش  بعلةن  تذصا  بةرضىحعدذر(«))) 
هأكمةن صاكعزلعنعشتذر. شذنعث ظىحىن ظعسالم دعنع تةيةممذمنع تاكع تةيةممذم 
ؤاقعتلعق ؤة هأكمةن  قةدةر  تىضىضةنضة  قعلعدعغان سةؤةبلةر  قعلعشنع الزعم 
سةؤةبلةر  قعلعدعغان  الزعم  قعلعشنع  تةيةممذم  ظةضةر  قارعدع.  دةص  تاهارةت 
تةبعظعيال  بعلةن  تارةتسعزلعكع  ظعلضعرعكع  ظادةم  قعلغان  تةيةممذم  تىضىسة، 
تاهارةتسعز هالعتعضة قايتعدذ. هةتتا ظذقذماقحع بولغان نامعزعنع)))، ظةضةر 
تاهارةت  بولسا  بولغان  تاهارةتسعزلعك  كعحعك  تاهارةتسعزلعكع  ظعلضعرعكع 
ظالمعغعحة، ظةضةر ظعلضعرعكع تاهارةتسعزلعكع حوث تاهارةتسعز بولغان بولسا 

يذيذنمعغعحة ظوقذيالمايدذ. 
يذقعرعدا  بعلةن  تذصا  نعجاسةتلعك  هأكمةن  ظعبارةت  تاهارةتسعزلعكتعن 
بذ  كةلسةك،  نعجاسةتكة  ماددعي  ظةمما  صاكعزلعنعدذ.  قعلعنغعنعدةك  بايان 

)))  »اهلدية العالئية«، 9 ـ بةت. 
)))  سىرة نعسا )4 ـ ظايةت. 

)))  »بدائع الصنائع«، ) ـ توم، 58 ـ بةت. 
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خعلدعكع نعجاسةتتة تذصذنع قذللعنعشعمعز تذصا بعلةن ظذ نعجاسةتنع صةقةت 
صاكعزالص حعقعرؤئتعشعمعز ظىحىن ظةمةس، بةلكع ظذ نعجاسةتنع ظازايتعشعمعز 
ظىحىندذر.))) شذنعث ظىحىن ظاياققا )حوث تةرةتكة ظوخشاش( قاتتعق نعجاسةت 
يوقذص قذرذص قالغان، ظاندعن ظاياق تذصعغا سىرتىلكةن بولسا، ظاياق صاكعز 
»بعرعثالر  صةيغةمبةرظةلةيهعسساالمنعث:  دةلعلع  بذنعث  هئساصلعنعدذ. 
صاسكعنا  بعرةر  ظايعقعدا  ظةضةر  قارعسذن.  )ظايعقعغا(  كةلضةندة،  مةسجعدكة 
نةرسعنع كأرسة، ظايعقعنع )تذصعغا( سىرىؤئتعص ظذنعث بعلةن ناماز ظوقذسا 

بولعدذ«))) دئضةن هةدعسعدذر. 
مذنداق  صةيغةمبةرظةلةيهعسساالمنعث  ظةنهذ  رةزعيةلالهذ  ظةبذهذرةيرة 
دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ: »بعرعثالر ظايعقع بعلةن صاسكعنا بعر نةرسعضة 
دةسسةص سالسا، تذصا ظايعقعنع صاكعزلعغذحعدذر )يةنع ظذ، تذصا بعلةن ظايعقعنع 

صاكعزلعسذن(.«))) 
ظةضةر ظاياققا كعحعك تةرةتتةك سذيذق نعجاسةت يذققان، ظاندعن قذم ياكع 
تذصا ظىستعدة ماثغان، ظذنعثغا )قذم ياكع تذصا حاصلعشعص قذرذص قالغان(، 
ظاندعن ظاياقنع يةرضة سىركعضةن )ؤة شذنعث بعلةن حاصالشقان قذم ياكع تذصا( 

حىشىص كةتكةن بولسا، ظذ ظاياق صاكعزالنغان هئساصلعنعدذ.)4)
تذصا يةنة ظعت سذ ظعحعص قويذش بعلةن صاسكعنا بولذص قالغان قاحعالرنع 
ظةنهذ  رةزعيةلالهذ  ظةبذهذرةيرة  هةقتة  بذ  قوللعنعلعدذ.  ظىحىنمذ  صاكعزالش 
»ظعت  قعلعدذ:  رعؤايةت  دئضةنلعكعنع  مذنداق  صةيغةمبةرظةلةيهعسساالمنعث 
يذيذش  قئتعم  يةتتة  ظذنع  ظىحىن  صاكعزالش  قاحعلعرعثالرنع  قويغان  ياالص 

الزعمدذر. يذيذشنعث دةسلعؤع تذصا بعلةن بولعدذ.«)5) 
يذسا  قئتعم  ظىح  قاحعنع  ياالص سالغان  ظعت  مةزهةصعدعكعلةر،  هةنةفعي 
يئتةرلعك بولعدذ، ظةمما يةتتة قئتعم يذيذش مذستةهةصتذر، دةص يذقعرعدا بايان 
قعلعنغان هةدعستعكع )قاحعنع يةتتة قئتعم يذيذش ظىحىن( كةلضةن بذيرذقنع 
يئتةرلعك  يذسا  قئتعم  ظىح  ؤة  قاراتتع  مذستةهةصكة  ظةمةس(  )ؤذجذصقا 

)))  حىنكع، هةرقانحة قعلعصمذ تذصا بعلةن نعجاسةتنع سذدا يذغانغا ظوخشاش حعقارغعلع بولمايدذ. ت. 
)))  بذ هةدعسنع ظةبذداؤذد، ظعبنع هةببان ؤة ظعبنع خذزةيمة قاتارلعقالر رعؤايةت قعلدع. 
)))  بذ هةدعسنع ظةبذداؤذد، ظعبنع هةببان ؤة ظعبنع هاكعم قاتارلعقالر رعؤايةت قعلدع. 

)))  »رد احملتار«، ) ـ توم، 0)) ـ بةت. 
)))  ظعمام مذسلعم رعؤايعتع. 
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ظةسةرنع  تأؤةندعكع  قعلعنغان  رعؤايةت  ظةبذهذرةيرعدعن  بولعدعغانلعقعغا 
صاكعت قعلعص كةلتىردع. 

بعرعثالرنعث  »ظعت  دةيدذ:  مذنداق  ظةنهذ  رةزعيةلالهذ  ظةبذهذرةيرة 
قئتعم  ظىح  قاحعنع  تىكىؤةتعص  سذنع  قاحعدعكع  قويسا،  ياالص  قاحعسعنع 

يذسذن.«))) 
هةنةفعي مةزهةصعدعكعلةر ظعت ياالص قويغان قاحعنع يةتتة قئتعم يذيذشنعث 

الزعم ظةمةسلعكع ظىحىن تأؤةندعكع جاؤاصالرنع بةردع))):
يةتتة قئتعم يذيذشقا بذيرذص كةلضةن هةدعس هأكمع ظةمةلدعن قالدذرذلغان 
ظعشلعرعدعن  بئقعش  ظعت  ساهابعالرنع  ظةلةيهعسساالم  صةيغةمبةر  هةدعستذر. 
يعراقالشتذرذش ظىحىن ظعت ياالص قويغان قاحعنع يةتتة قئتعم يذيذشقا بذيرذغان. 
هةتتا ظعتالرنع ظألتىرؤئتعشكعمذ بذيرذغان. بذ هةدعسنعث هأكمعنعث ظةمةلدعن 
قالدذرذلغانلعقعنعث دةلعل ـ صاكعتع بولسا، هةدعسنع رعؤايةت قعلغان ساهابع 
قعلمعغانلعقع  ظةمةل  هةدعسكة  بذ  ظأزع  ظةنهذنعث  رةزعيةلالهذ  ظةبذهذرةيرة 
)يةنع ظةبذهىرةيرة ظعت ياالص قويغان قاحعنع يةتتة قئتعم يذمذغان( ؤة ظعت 
يذسذن،  قئتعم  ظىح  ظذنع  تأكىؤةتعص  سىيعنع  ظذنعث  قويسا،  ياالص  قاحعنع 
دئضةنلعكعدذر. ظةضةر ظةبذهىرةيرة رةزعيةلالهذ ظةنهذ يذقعرعدعكع يةتتة قئتعم 
قالدذرعدعغان باشقا  يذيذشقا بذيرذص كةلضةن هةدعسنعث هأكمعنع ظةمةلدعن 
ظأزعنعث كأز  بولسا،  ظاثلعمعغان  صةيغةمبةرظةلةيهعسساالمدعن  بعر هأكىمنع 
قارعشعغا تايعنعصال ظذ هةدعسكة ظةمةل قعلعشنع تاشالص قويمايتتع )يةنع ظذنعث 
ظذ هةدعسكة ظةمةل قعلعشنع تاشالص قويغانلعقع صةيغةمبةرظةلةيهعسساالمدعن ظذ 
هةدعسنعث هأكمعنع ظةمةلدعن قالدذرعدعغان باشقا بعر هأكىمنع ظاثلعغانلعقع 

ظىحىندذر(.
بعلةن  تذصا  دةسلعؤع  ظذنعث  ؤة  يذيذشقا  قئتعم  يةتتة  هةدعستعكع  ـ   (
يذيذشقا  قئتعم  ظىح  ظةسةردعكع  بعلةن  بذيرذق  كةلضةن  بذيرذص  سىركةشكة 
بذيرذص كةلضةن بذيرذقنعث ظارعلعقعنع بعرلةشتذرذش ظىحىن هةدعستعكع بذيرذق 

)))  بذ ظةسةرنع ظعبنع ظةدعية رعؤايةت قعلغان. 
ـ  دةلعل  ظذالرنعث  دةيدذ.  الزعم،  يذيذش  قئتعم  يةتتة  قاحعنع  قويغان  ياالص  ظعت  مةزهةبعدعكعلةر:  هةنبةلعي  ؤة  شافعظعي  مالعكعي،    (((
يذيذش الزعم  قئتعم  يةتتة  قاحعنع  قويغان  ياالص  ظعت  قعلعنغان هةدعستذر. هةنةفعي مةزهةبعدعكعلةر:  بايان  يذقعرعدا  بولسا  صاكعتلعرع 
ظةمةس، ظذنع ظىح قئتعم يذسا يعتةرلعك بولعدذ، ظةمما يةتتة قئتعم يذيذش مذستةهةصتذر، دةيدذ. بذالرنعث دةلعل ـ صاكعتع ظعت ياالص قويغان قاحعنع ظىح 
قئتعم يذيذشقا بذيرذص كةلضةن يذقعرعدعكع ظةسةردذر ؤة باشقا مةزهةصتعكعلةر دةلعل قعلعص كةلتىرضةن يةتتة قئتعم يذيذشقا بذيرذص كةلضةن هةدعسقا 

بةرضةن يذقعرعدعكع جاؤابلعرعدذر. ت.  

پاكىزلىغۇچى نەرسىلەرنىڭ بايانىپاكىزلىغۇچى نەرسىلەرنىڭ بايانى



مذستةهةصكة ؤة ظةسةردعكع بذيرذق ؤاجعصقا قارعتعلعدذ. حىنكع ساهابعضة، 
ظأزع رعؤايةت قعلغان بعر هةدعسكة خعالص بعر سأزنع قعلعش اليعق كةلمةيدذ. 
ظذنعث، ظأزعنعث )>ظعت بعرعثالرنعث قاحعسعنع ياالص قويسا، قاحعدعكع سذنع 
تىكىؤةتعص ظذنع ظىح قئتعم يذسذن<( ظةسعرع ظارقعلعق هةدعستعكع يةتتة 
قئتعم يذيذشقا بذيرذص كةلضةن بذيرذقنع مذستةهةصكة ؤة ظىح قئتعم يذيذشنع 

ؤاجعصقا قاراتقانلعقعدا شةك يوق.
بذيرذص كةلضةن  يذيذشقا  قئتعم  قاحعنع سةككعز  قويغان  ياالص  ـ ظعت   (
هةدعس  بعر  مذنداق  مذغةصصةل  ظعبنع  ظابدذلاله  هةقتة  بذ  باردذر.  بذيرذقمذ 
رعؤايةت قعلعدذ: صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم ظعتالرنع ظألتىرؤئتعشكة بذيرعغان. 
كئيعن »ظذالر بعلةن ظعتالرنعث جعنايعتع نئمة؟« دةص ظوؤ ظعتع بعلةن صادا 
ظعتعنع بئقعشقا رذخسةت قعلغان ؤة: »ظةضةر ظعت قاحعنع ياالص قويسا، قاحعنع 
يةتتة قئتعم يذيذثالر ؤة قاحعنع سةككعزعنحع قئتعمدا تذصعغا سىركةثلةر«))) 

دئضةن. 
ظةضةر يةتتة قئتعم يذيذشقا بذيرذص كةلضةن هةدعسكة ظةمةل قعلعش ؤاجعص 
بولعدعغان، ظذ هأكمع ظةمةل قئلعشتعن قالدذرذلمعغان هةدعس بولعدعغان ياكع 
هةدعس )ؤاجعصقا ظةمةس( مذستةهةصكة قارعتعلمايدعغان بولسا، ظابدذلاله ظعبنع 
مذغةصصةل رعؤايةت قعلغان سةككعز قئتعم يذيذشقا بذيرذص كةلضةن هةدعسكة 
بذيرذص  يذيذشقا  قئتعم  يةتتة  قعلغان  رعؤايةت  هذرةيرة  ظةبذ  قعلعش  ظةمةل 
ظعبنع  )ظابدذلاله  حىنكع،  ياخشعدذر.  قعلعشتعن  ظةمةل  هةدعسكة  كةلضةن 
مذغةصصةل رعؤايةت قعلغان هةدعس ظةبذ هذرةيرة رعؤايةت قعلغان هةدعستعن( 
بعر قئتعم يذيذشنع ظارتذق بايان قعلعص كةلدع. ظارتذق بايان قعلغان هةدعسكة 

ظةمةل قعلعش كةم بايان قعلغان هةدعسكة ظةمةل قعلعشتعن ياخشعدذر. 
بذ يةردة شذنع بايان قعلعص ظأتىشكة توغرا كئلعدذكع، سذ بعلةن ظألمعضةن 
ظعلمعي جةهةتتعن  ظألىدعغانلعقع  ظارقعلعق  تذصا  نذرغذنلعغان معكروصالرنعث 
ظعسصاتالندع. شذنعثغا ظاساسةن مةزكذر هةدعس صةيغةمبةرظةلةيهعسساالمنعث 
مأجعزعلعرعنعث بعرع هئساصلعنعدذ. هةدعس مالعكعي، شافعظعي ؤة هةنبةلعلةرنعث 
هةدعسنعث تاشقعرع مةنعسعنع تذتذص ظعت ياالص قويغان قاحعنع يةتتة قئتعم 
يذيذش ؤاجعص ؤة ظذ قاحعنع صاكعزالش ظىحىن تذصا ظعشلعتعش ؤاجعص، دئضةن 

)))  ظعمام مذسلعم رعؤايعتع. 
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كأزقاراشلعرعنع كىحالندذرعدذ.   

ظىحىنحع: ظذؤذالش

مةنعي يوقذص قالغان كعيعم ـ كعحةكلةر مةنعي قورذص بولغاندعن كئيعن 
تأؤةندعكع  صاكعتع  ـ  دةلعل  بذنعث  بولعدذ.  صاكعز  بعلةن  ظذؤذالش  ظذنع 
دةيدذ:  مذنداق  هةققعدة  مةنعي  ظةنها  رةزعيةلالهذ  ظاظعشة  هةدعستذر. 
مةنعينع(  قالغان  )يوقذص  كعيعمعضة  صةيغةمبةرظةلةيهعسساالمنعث  »مةن 
ناماز  بعلةن  كعيعم  شذ  صةيغةمبةرظةلةيهعسساالمنعث  ؤة  ظذؤذلذغانلعقعمنع 
ظوقذغانلعقعنع بعلعمةن«. يةنة بعر رعؤايةتتة مذنداق بايان قعلعندع: »مةن 
قورذغاندعن  مةنعي(  قالغان  )يوقذص  كعيعمعضة  صةيغةمبةرظةلةيهعسساالمنعث 
كئيعن ظذنع تعرناقلعرعم بعلةن تاتعالص )حىشىرؤاتقانلعقعمنع( بعلعمةن.«))) 
ظذنع  بولمايدذ.  صاك  بعلةن  ظذؤذالش  ظذ  بولسا،  هأل  مةنعي  ظةمما 
صاكعتلعرع  ـ  دةلعل  الزعملعقعنعث  يذيذشنعث  مةنعينع  هأل  الزعمدذر.  يذيذش 

تأؤةندعكعلةردذر: 
رةزعيةلالهذ  ظاظعشة  »مةن  دةيدذ:  مذنداق  يةسار  ظعبنع  سذاليمان  ـ   (
سورعسام،  هأكمعنع  مةنعينعث  قالغان  يذقذص  كعحةككة  ـ  كعيعم  ظةنهادعن 
ظاظعشة رةزعيةلالهذ ظةنها >مةن صةيغةمبةرظةلةيهعسساالمنعث كعيعمعضة يذقذص 
قالغان مةنعينع يذياتتعم، ظاندعن صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم كعيعمع )يذغان 
جاؤاص  دةص  حعقعؤئرةتتع<  نامازغا  بولسعمذ  صئتع  هأل  قذرذماي(  تئخع  يةر 

بةرضةن.«)))  
)ـ  ظاظعشة  رةزعيةلالهذ ظةنها مذنداق دةيدذ: »مةن صةيغةمبةرظةلةيهعسساالمنعث 

كعيعمعدعكع مةنعي قورذق بولسا ظذؤذاليتتعم، هأل بولسا يذياتتعم.«))) 
قالغان(  يذقذص  )كعيعمضة  ظةنهذدعن  رةزعيةلالهذ  ظأمةر  ظادةم  بعر  ـ   (
»ظةضةر  ظذنعثغا:  ظةنهذ  رةزعيةلالهذ  ظأمةر  سورعدع.  هأكمعنع  مةنعينعث 
تاتعالص حىشىرؤةتكعن،  ظذنع  بولسا  قورذق  يذغعن،  ظذنع  بولسا  مةنعي هأل 
ظةضةر مةنعي )كأزضة( كأرىلمعضعدةك بولسا ظذنعث ظىستىضة سذ حاشقعن«)4) 

)))  بذ ظةسةرنع ظعمام مذسلعم رعؤايةت قعلدع. 
)))  بذ ظةسةرنع ظعمام بذخارع رعؤايةت قعلغان.

)))  بذ ظةسةرنع دارع قذتنعي، تةهاؤعي ؤة ظةبذظذؤانة قاتارلعقالر رعؤايةت قعلدع. 
)))  بذ ظةسةرنع ظعبنع ظةبذشةيبة رعؤايةت قعلدع. 
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دئدع.  
هةققعدة  مةنعي  قالغان  يذقذص  كعيعمضة  ظةنها  رةزعيةلالهذ  ظاظعشة  ـ   4
كأرةلمعسةث  ظةضةر  يذغعن.  ظذنع  كأرةلعسةث  ظذنع  »ظةضةر  دةيدذ:  مذنداق 

ظذنعثغا سذ حاحقعن.«))) 
5 ـ يةهيا ظعبنع ظابدذرراهمان مذنداق دةيدذ: »بعز بعر توص كعشع ظأمةر 
ظعبنع  ظةمرع  ظعحعدة  ظذالرنعث  قعلدذق.  هةج  ظأمرة  بعلةن  خةتتاص  ظعبنع 
كئحعدة  بعر  حىشكةن  كئلعص  كةح  خةتتاص  ظعبنع  ظأمةر  ظعدع.  بار  ظاسمذ 
ظعهتعالم بولذص قئلعصتذ. ظأمةر توصتعكع ظادةملةردعن )سذ ظعزلةص( تاكع تاث 
يذرذص قاالي دئضةنضة قةدةر سذ تاصالمعدع. كئيعن سذ تئصعلغاندا تاث يذرذص 
)نامازنعث ؤاقتع حعقعص كئتةي دئسعمذ( ظأمةر رةزعيةلالهذ ظةنهذ )كعيعمعضة 
يذقذص قالغان( مةنعينع يذيذشقا باشلعدع. شذنعث بعلةن ظةمرع ظعبنع ظاس 
ظذنعثغا: ظع ظأمةر! بعزدة بار كعيعمنع كعيعص تذرذص كعيعمعثنع كئيعنحة 
يذغعن، دئدع. ظأمةر رةزعيةلالهذ ظةنهذ ظذنعثغا: ؤاي ساثا ظع ظةمرع! سةن 
بعلةن  تاصالغعنعث  كعيعم  باشقا  ظالماشتذرغعلع(  قالغاندا  بولذص  )ظعهتعالم 
هةممة ظادةملةر باشقا كعيعم تاصاالمدذ؟ اهلل نعث نامع بعلةن قةسةم قعلعمةنكع، 
ظةضةر مةن )مةنعي يذقذص قالغان كعيعمنع يذماي( ظذنعث ظورنعغا باشقا كعيعم 
مةن  ظىحىن(  )شذنعث  قالعدذ.  بولذص  سىننةت  بعر  ظعش  بذ  ظالماشتذرسام، 
)كعيعمعمضة يذقذص قالغانلعقعنع( كأرضةن مةنعينع يذيعمةن، كأرمعضعنعمضة 

سذ حاحعمةن، دئضةن.«))) 
ظأمةر رةزعيةلالهذ ظةنهذ نامازنع كعيعمعضة يذقذص قالغان مةنعينع يذيذش 
ظىحىن شذنداق كعحعكتىرؤةتتعكع، هةتتا هةمراهلعرع ظذنعثغا نارازع بولغان. 
ظةضةر )كعيعمضة يذقذص قالغان مةنعينع( بعر التا بعلةن سىرتعؤةتسة، كعيعم 
صاكعز بولعدعغان ظعش بولسا ظأمةر رةزعيةلالهذ ظةنهذ، هةمراهلعرعمذ ظذنعثغا 
كعيعمعنع كعيعنحة يذيذشقا مةسلعهةت بةرضةن تذرذقلذق نامازنع ظىنحعلعك 
كئحعكتىرمعضةن بذالتتع. مانا بذالرنعث هةممعسع ظةضةر مةنعي هأل بولسا، 
كةلضةنلعكعنع  بعرلعككة  ظذالرنعث  ظعكةنلعكعضة  الزعم  يذيذشنعث  ظذنع 

كأرسىتعدذ. 
)))  بذ ظةسةرنع تةهاؤعي رعؤايةت قعلدع. 

)))  بذ ظةسةرنع ظعمام مالعك رعؤايةت قعلدع. 
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ظاظعشة  قاتارلعقالر  بةيهةقع  خذزةيمةؤة  ظعبنع  ظةهمةد،  ظعمام  ظةمما 
)هأل(  ظةلةيهعسساالم  »صةيغةمبةر  قعلغان:  رعؤايةت  ظةنهادعن  رةزعيةلالهذ 
ظذ  ظةضةر  حىشىرؤئتاتتع،  بعلةن  يعلتعزع  ظعزخعرنعث  كعيعمعدعن  مةنعينع 
رعؤايةت  هةم  مةزمذن  هةم  بولسا،  ظةسةر  دئضةن  ظذؤذاليتتع«  بولسا  قورذق 
ظةسةردذر.  قعلعنغان  تةنقعد  دةص  بار  مةسعلة  جةهةتتعن  يوللعرع  قعلعنعش 
هةمدة بذ ظةسةر ظاظعشة رةزعيةلالهذ ظةنهانعث: >قذرذق مةنعينع ظذؤذلعغان ؤة 
هأل مةنعينع يذغان< ظعشةنحعلعك يول بعلةن رعؤايةت قعلعنغان قعلمعشلعرعغا 

زعتتذر.)))
ظةضةر مةنعي ظادةمنعث تعنعضة يذقذص قالسا، مةنعينع تةندعن ظذؤذلذؤئتعش 
بعلةن تةن صاك بولمايدذ. حىنكع، مةنعي يذقذص قالغان كعيعمنع ظذؤذلذؤئتعش 
ظذنعثغا  ظىحىن  قعياسقا خعالصتذر. شذنعث  بولذشع  صاك  كعيعمنعث  ظذ  بعلةن 
مةنعينعث  قعززعقلعقع  تةننعث  حىنكع،  قعلعنمايدذ))).  قعياس  باشقعسع 
هأللىكعنع ظأزعضة تارتعدذ. كئيعن ظادةمنعث تةرلعشع بعلةن تةندعكع مةنعي 
يذقذص  تةنضة  ؤة  سذمذرؤالغان  تةن  بعلةن  ظذؤذالش  هةمدة  يوقعدذ.  ظايالعغا 

قالغان  مةنعيالرنعث هةممعسع حعقعص كةتمةيدذ.))) 
ظةضةر كعحعك تةرةت قعلعص بولغاندعن كئيعن تةرةت يولعنع تئخع سذ بعلةن 
تازعالص بولغعحة مةنعي حعققان بولسا، بذ مةنعي سىيدىك بعلةن ظارعلعشعص 
سىيدىك  حىنكع،  بولمايدذ.  صاك  بعلةنال  ظذؤذلذوئتعش  ظىحىن  قالغانلعقع 
ظذؤذلذؤئتعش بعلةن صاك بولمايدذ. ظةمما مةنعي ظئتعلعصال حعققان ياكع سىيدذك 
ظالدع تةرةت يولعنعث بئشعدا تذرذص قالماي حىشىص كةتكةندعن كئيعن مةنعي 
حعققان بولسا، بذ هالةتتة مةنعي سىيدىككة ظارعلعشعص قالمعغانلعقع ظىحىن 

مةنعي ظذؤذلذؤئتعش بعلةن صاكعزلعنعدذ.)4)  
خذددع يذيذلغاندعن كئيعن ظةسعرع قئلعص مةنعي )كعيعمنعث صاكعزلعقعغا( 
كعيعمدة  كئيعن  ظذؤذلذؤئتعلغاندعن  يةتكىزةلمعضعنعدةك  تةسعر  هئحقانداق 

)))  »إعالء السنن«، ) ـ توم، 77) ـ بةت. 
)))  يةنع ظةسلعدة مةنعي يذقذص قالغان كعيعمنع ظذؤذلذؤئتعش بعلةن ظذ كعيعمنعث صاك بولذشع قعياسقا خعالص بعر ظعشتذر. قعياس بويعحة ظئيتقاندا 
ظذ كعيعم ظذؤذالش بعلةن صاك بولمايتذ. ظةمما بذهةقتة هةدعس كةلضةنلعكع ظىحىن قعياس ظةمةل قعلعنماي تاشالص قويذلدع. ظةمما تةنضة يذقذص قالغان 
مةنعينعمذ  قالغان  يذيذص  تةنضة  تذرذص  قعلعص  قعياس  كعيعمضة  تةننع  بولغاحقا،  كةلمعضةن  هةدعس  هةققعدة  بولذش  صاك  بعلةن  ظذؤلذؤئتعش  مةنعينعث 
بعر نةرسعنع قعياس قعلماسلعق بعر  بولمايدذ. حىنكع، ظةسلعدة قعياسقا خعالص كةلضةن نةرسعضة باشقا  بولعدذ، دئضعلع  بعلةن تةن صاك  ظذؤذلذؤئتعش 

قاظعدعدذر. ت.      
)))  »شرح املنيه«، )8) ـ بةت. 

)))  »رد احملتار«، ) ـ توم، 4)) ـ بةت. 
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تةسعر  هئحقانداق  صاكعزلعقعغا(  )كعيعمنعث  مةنعيمذ  قالغان  قئلعص 
يةتكىزةلمةيدذ. بذنعث دةلعل ـ صاكعتع ظعمام بذخارع رعؤايةت قعلغان ظاظعشة 
كعيعمعدعكع  صةيغةمبةرظةلةيهعسساالمنعث  »مةن  ظةنهانعث:  رةزعيةلالهذ 
مةنعينع يذيذص بولغاندعن كئيعن ظذنعثدا يذغانلعقنعث ظةسعرعنع كأرةتتعم« 

دئضةن سأزعدذر. 

ظةضةر مةنعينع ظذؤذلعؤئتعش بعلةن صاك بولغان بعر كعيعمضة سذ تةضسة، 
ظذ كعيعم صاسكعنا بولغان بولمايدذ. حىنكع، بعر قئتعم صاكعز بولذص بولغان 

نةرسة، ظذنعثغا قايتا بعر نعجاسةت يوقمعغعحعلعك صاسكعنا بولمايدذ.))) 

ظةضةر حوث ياكع كعحعك تةرةتعنع تاش بعلةن صاكعزلعغان ظادةم مذنحعنعث 
قعلعدذ.  صاسكعنا  ظذ كألحةكتعكع سذنع  بولسا،  كعحعك كألحعكعضة كعرضةن 
حىنكع، تاش تةندعكع سذ بعلةن صاكعزلعنعدعغان يةردعكع )كعحعك ؤة حوث 
تةرةت يوللعردعكع( نعجاسةتنع صىتىنلةي صاكعزلعيالمايدذ. ظذ صةقةت ظذ يةردعكع 
نعجاسةتنع ظازايتعدذ. شذنعث ظىحىن سذ ظذ يةردعكع نعجاسةتكة تئضعش بعلةن 
صاسكعنا بولعدذ. حىنكع، نعجاسةتنعث ظةسعرع سذدا كأرىلمعسعمذ ظاز سذ ظاز 
نعجاسةت بعلةنمذ صاسكعنا بولعدذ. ظةمما مةنعينع ظذؤذلعؤئتعش ظذ مةنعينع 
صىتىنلةي صاكعزلعغذحعدذر. ظذنعث قئلعص قالغان ظةسعرعمذ صاكعزدذر. شذنعث 
تةسعر  هئحقانداق  بعلةن  تئضعش  سذغا  ظةسعرع  ظذ  قالغان  قئلعص  ظىحىن 

كأرسىتةلمةيدذ.))) 

ظذؤذلعؤئتعش بعلةن صاكعزلعنعش مةيلع ظةر بولسذن مةيلع ظايال بولسذن 
بعر  باشقا  ظذنعثغا  ظىحىن  شذنعث  خاستذر.  مةنعيضعال  ظعنساننعث  صةقةت 
نةرسعنعث مةنعييعنع قعياس قعلعش بولمايدذ.))) حىنكع، كعيعمنعث ظذنعثغا 
يذقذص قالغان مةنعينع ظذؤذلعؤئتعش بعلةن صاكعز بولذشع قعياسقا خعالص بعر 
ظعشتذر. بةزع ظالعمالر: »كعيعم ـ كعحةكنعث ظذنعثغا يذقذص قالغان مةنعينع 
ظذؤذلعؤئتعش بعلةن صاكعزلعنعشعدعكع هئكمةت بولسا، بذ ظعش هةممة كعشعلةر 

)))  »شرح املنيه«، 56) ـ بةت.
)))  »رد احملتار«، ) ـ توم، 4)) ـ بةت.

)))  مةسعلةن: كعيعمضة هايؤاننعث مةنعييع يذقذص قالغان بولسا، ظذ مةنعينع ظذؤذلعؤئتعش بعلةن كعيعم صاكعزالنمايدذ. ت.    
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دذحار كئلعدعغان ظعش بولغانلعقع ظىحىندذر« دةيدذ))).))) 

تأتعنحع: سىرتىش

قاحعغا  مايالنغان  ؤة  صعحاق  ظةينةكلةر،  تاش،  سعلعق  قئلعح،  ظةينةك، 
ظوخشاش سئزعقحع يوق قاتتعق سعلعق جعسعملةرضة هأل ياكع قذرذق نعجاسةت 
يذقذص قالغان، ظاندعن ظذنع تاكع ظذنعثدعكع نعجاسةتنعث ظةسعرع يذقالغعحة 
ظذ  نعجاسةت  حىنكع،  بولعدذ.  صاكعز  نةرسة  ظذ  بولسا،  سىرتكةن  )تذصعغا( 
نةرسعنعث ظعحعضة كعرعص كئتةلمةيدذ. سعلعق يىزعضة يذققان نعجاسةت بولسا 
)تذصعغا( سىرتىش بعلةن حعقعص كئتعدذ. حىنكع، ساهابعالرنعث قئلعحالر بعلةن 
سىرتىؤئتعص  )تذصعغا(  يذماستعن  قئلعحالرنع  ظاندعن  ظألتىرىص  كاصعرالرنع 
)قئلعحالرنع يانلعرعغا ظئسعص تذرذص( ناماز ظوقذغانلعقع رعؤايةت قعلعندع. 

ظةضةر نعجاسةت داتالص قالغان بعر نةرسعضة يذقذص قالغان بولسا، ظذ نةرسة 
)تذصعغا( سىرتىش بعلةن صاك بولمايدذ. حىنكع، نعجاسةت داتالرنعث ظعحعضعمذ 

كعرعص كئتعدذ. ظذنع يذيذش الزعمدذر.))) 
ظةضةر صعحاققا قان يذقذص قالغان، ظاندعن ظذنع تذصعغا سىرىتكةن بولسا، 
صعحاق صاكعز بولعدذ. حىنكع، مةقسةد ظذنعثغا يذققان نعجاسةتنعث ظةسعرعنع 
ؤذجذدقا  بعلةنمذ  سىرتىؤئتعش  تذصعغا  صعحاقنع  ظعش  بذ  يذقذتعؤئتعشتذر. 

حعقعدذ.)4) 

بةشعنحع: قذرذتذش 

قذرذتذش صةقةت صاسكعنا تذصراقنع صاكعزاليدعغانال قذرالدذر. ظةضةر صاسكعنا 
تذصراق قذرذسا ؤة ظذنعثدا نعجاسةتنعث هئحقانداق ظةسعرع كأرىلمعسة، ظذ 

تذصراق صاكعز بولغان هئساصلعنعدذ.
تعصعدعن  زئمعن  ظوخشاش  قومغا  ؤة  تاش  شئغعل  حأص،  ـ  ظوت  دةرةخ، 
)))  يةنع بذ ظعش هةممة ظادةم دذحار بولعدعغان ظعش بولغانلعقع ظىحىن اهلل تاظاال ظاسانلعق قعلعص بئرعص كعيعمضة يذقذص 
قالغان مةنعينع ظذؤذلعؤئتعش بعلةن كعيعمنعث صاكعز بولعدعغانلعقعنع يولغا قويذص بةردع. ظةمما ظعنسانالرنعث مةنعيسعدعن 
باشقا نةرسعنعث مةسعلةن: هايؤاننعث مةنعيسعنعث كعيعمضة يذقذص قئلعشع هةممة كعشع دذحار كئلعدعغان ظعش ظةمةستذر. 

شذثا هايؤانالرنعث مةنعيسعنع ظذؤذلعؤئتعش بعلةن كئيعم صاكعز بولغان هئساصالنمايدذ. ت. 
)))  »رد احملتار«، ) ـ توم، 4)) ـ بةت.

)))  »اهلداية مع الفتح«، ) ـ توم، 7)) ـ بةت. 
)))  »شرح املنيه«، 77) ـ بةت.
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هأكمع  نةرسعلةرنعث  تذرعدعغان  ظاجرعماي  ظذنعثدعن  ؤة  هئساصلعنعدعغان 
تذصراقنعث هأكمعضة ظوخشاشتذر.))) ظةمما )زئمعنغا سئلعنغان( بورا، كعضعز 
ـ كعحةك ؤة رةختكة ظوخشاش زئمعن تعصعدعن هئساصالنمايدعغان ؤة ظذنعثدعن 

ظاجراص تذرعدعغان نةرسعلةر بولسا، قذرذتذش بعلةن صاكعزالنمايدذ.))) 
صاكعتلعرع  ـ  دةلعل  بولعدعغانلعقعنعث  صاك  بعلةن  قذرذش  زئمعننعث 

تأؤةندعكعلةردذر: 
»مةن  دةيدذ:  مذنداق  ظةنهذ  رةزعيةلالهذ  ظأمةر  ظعبنع  ـ   (
صةيغةمبةرظةلةيهعسساالمنعث زامانعسعدا مةسحعتتة قذناتتعم. مةن ظذ حاغدا 
حعحعص  سعيعص،  كئلعص  مةسحعتكة  ظعتالر  ظعدعم.  ياش  ظأيلةنمعضةن  تئخع 
ؤة ياالص قويذص حعقعص كئتةتتع. ساهابعالر بذالرنعث بعرةرسعنعمذ سذ بعلةن 

صاكعزلعمايتتع.«))) 
ظةضةر ظذ مةسحعتنع ظذنعث قذرذشع بعلةن )ظعتالرنعث صوقـ  سىيدىكلعرعدعن( 
صاك بولدع، دةص قارالمايدعغان ظعش بولسا، مةسحعت صاسكعنا هالةتتة قئلعص 
قالغان بولعدذ. ظذالر ظأزلعرعنعث ظذ مةسحعتتة ناماز ظوقذيدعغانلعقعنع ظذبدان 
صاكعز  مةسحعتنع  قئلعشع  قئلعص  هالةتتة  صاسكعنا  مةسحعتنعث  بعلعدذ. 
تذتذشقا بذيرذلغان بذيرذققا خعالصتذر. شذنعث ظىحىن ظذ مةسحعتنعث قذرذشع 

بعلةن ظذنع صاكعزالندع، دةص قاراش الزعمدذر.)4)
ـ نافعظ مذنداق دةيدذ: »ظعبنع ظأمةر رةزعيةلالهذ ظةنهذدعن صاسكعنا   (
نةرسعلةر، ظعنسانالرنعث حوث ـ كعحعك تةرةتلعرع ؤة ظذالغالرنعث تئزةكلعرع 
سذظال  دةص(   بولمامدذ  ياكع  بوالمدذ  ظوقذغعلع  )ناماز  تاملعقتا  كذنا  بار 
سورالدع. ظعبنع ظأمةر رةزعيةلالهذ ظةنهذ: ظةضةر ظذ يةرضة يامغذر ياغقان ؤة 
دةص  بولعدذ،  ظوقذشقا  ناماز  يةردة  ظذ  بولسا،  قذرذتقان  يةرنع  ظذ  شامالالر 
بايان  دئضةنلعكعنع  شذنداق  صةيغةمبةرظةلةيهعسساالمنعث  ؤة  بةرضةن  جاؤاب 

قعلغان.«)5) 
)))  يةنع مذشذ نةرسعلةرضة نعجاسةت يذقذص قالسا، ظذ نةرسعلةرمذ قذرذش بعلةن صاكعزلعنعدذ. ت.  

)))  »رد احملتار«، ) ـ توم، ))) ـ بةت. »شرح املنيه«، 87) ـ بةت.
)))  بذ ظةسةرنع ظةبذداؤذد رعؤايةت قعلدع. 

)))  »فتح القدير«، 1 ـ توم، 138 ـ بةت. 
)))  بذ ظةسةرنع تةبرانعي رعؤايةت قعلدع. 
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) ـ مذهةممةد ظعبنع هةنةفعية: »زئمعن قذرذش بعلةن صاكعزلعنعدذ«))) 
دئدع. 

رعؤايةت  ظةسةر  بعر  ظوخشاش  شذنعثغا  ظةنهادعنمذ  رةزعيةلالهذ  ظاظعشة 
ظارقعلعق  ظةقعل  هأكىمعنع  بذلذش  صاك  بعلةن  قذرذش  زئمعننعث  قعلعنغان. 
حعقارغعلع بولعدعغان هأكىم ظةمةستذر. شذثا ظاظعشة رةزعيةلالهذ ظةنها دئضةن 
ظعبنع  مذمكعن.  بولذشع  ظاثلعغان  صةيغةمبةرظةلةيهعسساالمدعن  سأزعنع  ظذ 
بولعدذ«  صاك  بعلةن  قذرذش  »زئمعن  باقعرنعث:  ظةبذجةظفةر  ظةبذشةيبةمذ 

دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلدع.)))
ظةمما مةسحعتكة كعحعك تةرةت قعلعص قويغان ؤة صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم 
بايان  قعسسعسعنع  ظةرةبنعث  يئزعلعق  بذيرذغان  يذيذشقا  بعلةن  سذ  ظذنع 
صاكعز  بعلةن  قذرذش  زئمعننعث  هةدعس  ظذ  بولسا)))،  هةدعس  كةلضةن  قعلعص 
مةيلع  هةدعسنعث  ظذ  حىنكع،  بةرمةيدذ.  ظعصادعلةص  بولمايدعغانلعقعنع 
ظاشكارا مةنعسعدة بولسذن مةيلع مةزمذنعدا بولسذن زئمعن صةقةت سذ بعلةنال 
صاكعزلعنعدذ، دةيدعغان مةنانع ظعصادعلةص بئرعدعغان هئحقانداق بعر ظعصادة 
يوقتذر. هةنةفعي مةزهةصعدعكعلةر: »صاسكعنا زئمعن خذددع قذرذش بعلةن صاك 
بولغعنعدةك يذيذش بعلةنمذ صاك بولعدذ« دةيدذ. صةيغةمبةرظةلةيهعسساالمنعث 
يذقعرعدعكع هةدعستة )مةسحعتنع سذ بعلةن يذيذشقا بذيرذغانلعقع، قذرذتذش 
ؤة يذيذشتعن ظعبارةت( ظعككع صاكعزلعغذحع نةرسعنعث بعرعنع ظعشلعتعشكة 
بذيرذغانلعقعدذر. ظعككع نةرسعنعث بعرعنع تاللعغانلعق يةنة بعرعنع ظعشلعتعش 

بولمايدذ، دئضةن مةناغا كةلمةيدذ.)4) 
صةيغةمبةر  بولسا،  ظعش  بولعدعغان  صاكعز  بعلةن  قذرذش  زئمعن  ظةضةر 
بعلةن  قذرذش  )زئمعن  بذيرذمايتتع  كئلعشكة  ظئلعص  سذ  ظةلةيهعسساالم 
بذيرذغان  كئلعشكة  ظئلعص  سذ  ظةلةيهعسساالم  صةيغةمبةر  بولمعغاحقا،  صاك 
قعلعنمايدذ.)5)حىنكع،  قوبذل  سأزع  بعلدىرضىحعلةرنعث  ظئتعراز  دةص( 
بولسا،  بذيرذغانلعقع  كئلعشكة  ظئلعص  سذ  صةيغةمبةرظةلةيهعسساالمنعث 

)))  بذ ظةسةرنع ظعبنع ظةبذشةيبة رعؤايةت قعلدع.
)))  »إعالء السنن«، ) ـ توم، 77) ـ بةت.

)))  ظعمام بذخارع رعؤايعتع. 
)))  »ظةؤجةزذل مةسالعك«، ) ـ توم، 66) ـ بةت. 

بعلةن صاكعزالنمايدذ،  )))  ظعمام مالعك، ظعمام شافعظعي ؤة هةنةفعي مةزهةصعدعن ظعمام زذفةر قاتارلعقالر: زئمعن قذرذش 
دةيدذ. ت.
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بولغاحقا  ظعهتعياجع  بةك  مةسحعتكة  ظىحىن  ظوقذش  ناماز  كعشعلةرنعث 
مةسحعتنع تعزال صاكعزالش ظىحىن ظعدع. ظةضةر ظذ حاغدا مةسحعتنع قذرذتذص 
صاكعزاليمعز دةص ظولتذرسا، نامازنعث ؤاقتعنع كعحعكتذرذص ساالتتع. هةمدة 
مذكةممعلعنع  ظةث  نةرسعنعث  ظعككع  صاكعزلعغذحع  ظعشلةتكةندة  سذنع 
ظعشلةتكةنلعك هئساصلعنعدذ. مةسحعت )قذرذتعشقا قارعغاندا( تئخعمذ ياخشع 

صاكعزلعنعدذ ؤة مةسحعتتعكع سذيدىكنعث سئسعق صذرذقع يوقايدذ.))) 
قذرذش  زئمعن  كئلعدذكع،  توغرا  ظأتىشكة  قعلعص  بايان  شذنع  يةردة  بذ 
بعلةن صاكعزالنغاندا، )سذ بعلةن صاكعزالنغانغا قارعغاندا( كةم صاكعزالنغان 
ناماز  ظىستعدة  يةرنعث  صاكعزالنغان  بعلةن  قذرذش  ظىحىن   شذنعث  بولعدذ. 
ظوقذغعلع بولعدذ. ظةمما تةيةممذم قعلغعلع بولمايدذ. حىنكع، بعر يةر صاسكعنا 
بولذشتعن ظعلضعرع هةم صاك هةم صاكعزلعغذحع دئيعلعدعغان ظعككع سىصةتكة 
يذقعلعدذ.  سىصةت  ظعككع  هةر  يةردعن  ظذ  بعلةن  بولذش  صاسكعنا  ظعضعدذر. 
شةرعظةتنعث كأرسةتمعسع بويعحة زئمعن قذرذش بعلةن ظذنعثغا صاك بولذشتعن 
ظعبارةت بعرال سىصةت ظةسلعضة قايتعدذ. ظذنعث صاكعزلعغذحع دئضةن سىصعتع 
ظذنعثدا  بولمعسا،  صاكعزلعغذحع  زئمعن  ظةضةر  قالعدذ.  قئلعص  صئتع  يوقالغان 
تةيةممذم قعلعش توغرا ظةمةستذر.))) قعياس بويعحة ظئيتقاندا زئمعننعث قذرذش 
بعلةن صاك بولماسلعقعدذر. لئكعن بذ قعياس )زئمعن قذرذسا( ظذنعث صةقةت 
ناماز ظوقذغعلع بولغعحعلعك صاك بولعدعغانلعقعنع ظعصادعلةيدعغان هةدعس ؤة 
ظأزعنعث  صاكلعق  ظذ  شذثا  قعلعنمعدع.  ظةمةل  ظىحىن  كةلضةنلعكع  ظةسةرلةر 

مةؤزذسعغعال قاراشلعقتذر))).)4) 

  ظالتعنحع: صاسكعنا نةرسعنعث باشقا نةرسعضة ظأزضعرعص كئتعشع

بعر نةرسعنعث باشقا نةرسعضة ظأزضىرعشع ظذنعث صاسكعنعلعق سىصةتلعرعنع 
هالعتعدعن  صاسكعنعلعق  نةرسة  ظذ  ظاخعرعدا  ظالماشتذرعدذ.  ماهعيعتعنع  ؤة 

)))  »ظةؤجةزذل مةسالعك«، ) ـ توم، 66) ـ بةت.
)))  حىنكع، تةيةممذم قعلعش دذرذس بولعدعغان زئمعننعث بعر شةرتع، ظذنعث صاكعزلعغذحع بولعشعدذر. ت. 

صاك  زئمعننعث  ظئيتقاندا  بويعحة  قعياس  ظعشتذر.  بعر  خعالص  قعياسقا  بولذشع  صاك  بعلةن  قذرذش  زئمعننعث  يةنع    (((
بولماسلعقعدذر. ظةمما بذ قعياس قذرذش بعلةن صاك بولغان زئمعندا ناماز ظوقذغعلع بولعدذ، دةص هةدعس ؤة ظةسةر كةلضةنلعكع 
ظىجىن ظةمةل قعلعنمعدع. شذنعث ظىحىن قذرذش بعلةن صاك بولغان زئمعندا صةقةت ناماز ظوقذغعلع بولعدذ. حىنكع، كةلضةن 
هةدعس ؤة ظةسةر ظذ زئمعندا صةقةت ناماز ظوقذشنعث بولعدعغانلعقعنعال بايان قعلعص كةلدع. ظذ زئمعندا تةيةممذم قعلغعلع 

بولمايدذ. حىنكع، كةلضةن هةدعس ؤة ظةسةر ظذ زئمعندا تةيةممذم قعلعش هةققعدة بعر نةرسة بايان قعلمعدع. ت.   
)))  »إعالء السنن«، ) ـ توم، )8) ـ بةت.
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صاكعزلعق هالعتعضة كئلعدذ.))) 
مةسعلةن: صاسكعنا بعر نةرسة باشقا بعر نةرسعضة ظأزضةرسة، ظذ نةرسة 
صاكعزالنغان بولعدذ. ظذ نةرسعنعث صاكعزلعنعش سةؤةبع شذكع، شةرعظةت بعر 
نةرسعنعث صاسكعنعلعق سىصىتعنع شذ نةرسعنعث ماهعيعتعضة باغلعدع. ظةضةر 
ماهعيعتع  نةرسعنعث  ظذ  بعلةن(  ظأزضعرعش  نةرسعضة  بعر  باشقا  نةرسة  )ظذ 
يوقالسا، ظذ نةرسعضة باغالنغان صاسكعنعلعق سىصةتمذ بعللة يذقايدذ. مةسعلةن: 
تذز دئضةن باشقا نةرسة سىثةك ؤة ضأش دئضةن باشقا نةرسعدذر. شذنعث ظىحىن 
بذ ظةهؤال  قارعلعدذ.  بعر نةرسة تذزغا ظأزضةرسة، ظذ نةرسة تذز دةص  ظةضةر 
ياتقذسعغا  باال  )ظايالنعث  مةسعلةن:  شذنداقتذر.  ظعشلعرعدعمذ  شةرعظةت 
حىشكةن( مةنعي صاسكعنعدذر. ظذ )باال ياتقذدا تذرذص( لةختة قانغا ظايلعنعدذ. 
صاكعز  بذ  ظايلعنعدذ.  ضأشكة  صارحة  قان  لةختة  ظاندعن  صاسكعنعدذر.  بذمذ 
صاكعزدذر. ظذ هاراققا ظايالنسا، نعجعس  هئساصلعنعدذ. مةسعلةن: مئؤة سىيع 
هئساصلعنعدذ. ظذ هاراق ظاححعق سذغا ظأزضةرتعلسة، ظذ صاكعز هئساصلعنعدذ. 
بعز يذقعرعدعكع معسالالردعن بعر نةرسعنعث باشقا بعر نةرسعضة ظأزضىرىشع 
ظأزضىرىدعغانلعقعنع  سذصةتلةرنعثمذ  بولغان  باغلعنعش  نةرسعضة  ظذ  بعلةن 

تونذص يئتةلةيمعز.))) 
ظةلع رةزعيةلالهذ ظةنهذ، ظعبنع ظابباس، ظةبذداردا، ظةتا ظعبنع ظةبذرعباه، 
ظأمةر ظعبنع ظابدعل ظةزعز قاتارلعقالرنعث ؤة ظذالردعن باشقا يةنة نذرغذنلعغان 
ساهابة ؤة تابعظعنالرنعث: »هاراقنع ظاححعق سذغا ظأزضةرتعش ؤة ظذ ظاححعق 

سذنع ظعشلعتعش بولعدذ« دئضةنلعكلعرع رعؤايةت قعلعندع.))) 
نةرسعضة  ظذ  بعلةن  ظأزضعرعشع  نةرسعضة  بعر  باشقا  نةرسعنعث  بعر 
باغلعنعشلعق بولغان سذصةتلةرنعثمذ ظأزضعرعدعغانلعقعغا ظاساسةن صاسكعنا 
بعر نةرسعنعث كىلع صاكعزدذر. )ظألىص قالغان قذينعث مئيعغا ظوخشاش( نعجعس 
مايدعن ياسالغان سذصذن صاكعزدذر. بعر نعجاسةت نةرسة قذدذقنعث ظاستعغا 
حىكىص ظذ يةردة اليغا ظايالنسا، صاكعز بولعدذ. شذنعثدةك نذرغذنلعغان ظالعمالر 
صاسكعنا ظىزىمدعن قاينعتعلغان شئنعنعث صاكعز ظعكةنلعكعضة صةتعؤا بةردع. 
هئساصلعنعدذ.  صاكعز  كةلتىرىلسة،  شةكعلضة  ظىن  ظعزعلعص  كىنحىت  صاسكعنا 

)))  »بةداظعظذسسةناظعظ«، ) ـ توم، 85 ـ بةت.
)))  »رد احملتار«، ) ـ توم، 8)) ـ بةت.

)))  »إعالء السنن«، 8) ـ توم، )4 ـ بةت.
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بذ نةرسعلةرنعث صاك بولذشعنعث يةنة بعر سةؤةبع بذ، هةممة كعشعلةر دذح 
كئلعدعغان ظعشالر بولغانلعقع ظىحىندذر.))) 

 يةتتعنحع: ظاشالش

تئرعنعث صذراص ؤة بذزذلذص قئلعشعنعث ظالدعنعنع ظالعدعغان هةر قانداق 
ظعش ظاشالش دةص ظاتعلعدذ. ظاشالش ظعككع قعسعمغا بألىنعدذ. 

) ـ هةقعقعي ظاشالش. بذ ظاشالش دذص دةرعخع، شاص،))) تذز ؤة شذنعثغا 
ظوخشاش تعرع ظاشالش ظىحىن تةييارالنغان صاكعز ماددعالر بعلةن بولعدذ.  

) ـ هأكمةن ظاشالش. بذ ظاشالش بولسا، تعرعنع تذصعغا تاشالص قذرذتعش 
ياكع ظاصتاصقا يئيعص قذرذتعش، ياكع ظئسعص قويذص شامال بعلةن قذرذتعش 
ظارقعلعق تعرعنعث صذرذشعنعث ؤة بذزذلعشعنعث ظالدعنع ظئلعش بعلةن بولعدذ. 
)شذ ظعشالر ظارقعلعق( تعرعنعث هأللعكع يوقذلذص ظذنعث بذزذلذص كئتعشعدعن 
خاتعرجةم بولذنسا، ظذ تعرة صاكعزالنغان هئساصلعنعدذ.))) ظاشالش بعلةن مةيلع 
ضأشع يئيعلعدعغان بولسذن مةيلع يئيعلمةيدعغان بولسذن هةممة هايؤانالرنعث 
صةيغةمبةرظةلةيهعسساالمنعث:  صاكعتع  ـ  دةلعل  بذنعث  صاكعزلعنعدذ.  تعرعسع 
»تعرة ظاشالنسا صاكعزلعنعدذ«)4) دئضةن هةدعسعدذر. بذ هةدعس »هةر قانداق 

تعرة ظاشالنسا صاكعزلعنعدذ.«)5) دئضةن شةكعلدعمذ رعؤايةت قعلعندع. 
بذ هةدعسلةرنعث ظومذمعي مةزمذنعغا توثضذزنعث تعرعسعمذ كئرعدذ. ظعمام 
تعرعسعمذ  توثضذزنعث  بعلةن  ظاشالش  رعؤايةتتة  بعر  قعلعنغان  ظةبذيذسذفتعن 
صاكعزلعنعدذ، دةص بايان قعلعنغان. لئكعن، )هةنةفعي مةزهةصعدة( توغرا دةص 
قارالغان قاراش توثضذز تعرعسعنعث ظاشالش بعلةن صاكعز بولمايدعغانلعقعدذر. 
ظايرعص حعقعرؤئلعنغان  ظومذمعي مةزمذنعدعن  يذقعرعدعكع هةدعسلةرنعث  بذ 

بعر مةسعلعدذر. حىنكع، توثضذز هةقعقعي نعجعس بعر هايؤاندذر.)6) 
صاكعزلعنعدذ.  تعرعسعمذ  هايؤانالرنعث  ظألىك  بارلعق  يةنة  بعلةن  ظاشالش 

)))  »رد احملتار«، ) ـ توم، 6)) ـ بةت.
)))  بذ ظعككعسع تئرعنع ظاشالش ظىحىن ظعشلعتعلعدعغان ظىسىملىكلةرنعث ظعسمعدذر. ت

)))  »شرح املنيه«، 57) ـ بةت.
)))  ظعمام مذسلعم رعؤايعتع. 

)))  تعرمعزعي رعؤايعتع. 
)))  »شرح املنيه«، 48) ـ بةت.
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بذنعث دةلعلع تأؤةندعكع هةدعستذر: ظعبنع ظابباس مذنداق دةيدذ: مةيمذنةنعث 
ظايال قذلعغا سةدعقة قعلعنغان قوي ظألىص قالدع. صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم ظذ 
ظألىك قوينعث يئنعدعن ظأتىص كئتعؤئتعص: »بذ قوينعث تعرعسعنع سذيذؤئلعص 
ظاشالص ظذنعثدعن صايدعالنساثالر بولمامدذ؟« دئدع.  ساهابعالر: بذ قوي ظأزع 
ظألىص قالغان تذرسا، دئدع. صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم: »ظأزع ظألىص قالغان 

قوينعث صةقةت ضأشعال هارامدذر«))) دئدع. 
بعز  ظابباسقا  ظعبنع  »مةن  دةيدذ:  مذنداق  سةبةظعي  دةظلةتعل  ظعبنع 
مةغرعبتة ياشايمعز. بعزنعث قئشعمعزغا ظوت صةرةس كاصعرالر تذلذمالردا سذ 
ؤة ياغالرنع ظئلعص كئلعدذ. )ظذالرنعث ظئلعص كةلضةن تذلذملعرعدعكع سذ ؤة 
ظعحسةث  »ظذالرنع  ظابباس:  ظعبنع  دئدعم.  بوالمدذ؟(«  ظئحعشكة  ياغالرنع 
بولعدذ« دئدع. مةن: »بذ سئنعث شةخسع كأزقارعشعثمذ؟« دئدعم. ظعبنع 
صاكعز  بعلةن  ظاشلعنعش  >تعرة  »صةيغةمبةرظةلةيهعسساالمنعث:  ظابباس: 

بولعدذ<))) دئضةنلعكعنع ظاثلعغان ظعدعم« دئدع. 
»بعزضة  قعلعنغان:  رعؤايةت  ظةكعمدعن  ظعبنع  ظابدذلاله  ظةمما 
تعرعسعدعن  هايؤاننعث  قالغان  ظألىص  >سعلةر  صةيغةمبةرظةلةيهعسساالمنعث: 
صايدعالنماثالر<))) دئضةن خئتع كةلضةنعدع« دئضةن هةدعسع  صةيلعرعدعن  ؤة 
بولسا، ظالعمالر تةرعصعدعن تةنقعد قعلعنغان هةدعستذر.)4) ظةضةر بذ هةدعسنع 
صةيغةمبةرظةلةيهعسساالمدعن رعؤايةت قعلعنغان، دةص صةرعز قعلغان تةقدعردة 
بذ هةدعس تعرعنع ظاشلعغاندعن كئيعن ظذنعثدعن صايدعلعنعشنع حةكلعمةيدذ. 
حىنكع، بذ هةدعستة تعرة دئضةن مةنانع ظعصادعلةص كةلضةن ظةرةصحة سأز بولسا 
>ظعهاب< دئضةن سأزدذر. تعرة ظاشلعنعشتعن ظعلضعرع >ظعهاب< دةص ظاتعلعدذ. 
ظاشالنغان كئيعن باشقا بعر ظعسعم بعلةن ظاتعلعدذ. ظألىك هايؤاننعث تعرعسع 

)))  ظعمام مذسلعم رعؤايعتع. 
)))  ظعمام مذسلعم رعؤايعتع. 

)))  بذ هةدعسنع تعرمعزعي رعؤايةت قعلدع ؤة بذ ياخشعلعق دةرعجعسعضة يةتكةن هةدعستذر، دئدع. 
)))  بذ هةدعس بعر رعؤايةتتة صةيغةمبةرظةلةيهعسساالمنعث خئتع بعزضة صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم ؤاصات بولذشتعن بعر ظاي 
ظعلضعرع كةلدع، دةص رعؤايةت قعلعندع. بعر رعؤايةتتة صةيغةمبةرظةلةيهعسساالمنعث خئتع بعزضة صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم 
ؤاصات بولذشتعن ظعككع ظاي ظعلضعرع كةلدع، دةص رعؤايةت قعلعندع. يةنة بعر رعؤايةتتة قعرعق كىن ظعلضعرع دةص رعؤايةت 
قعلعندع. يةنة بعر رعؤايةتتة ظىح كىن ظعلضعرع دةص رعؤايةت قعلعندع. بذ هةدعس يةنة صةيغةمبةرظةلةيهعسساالمنعث خئتع 
بعزضة كةلدع، دئضةن شةكعلدة رعؤايةت قعلعنسا، جذهةينعدعكع ظذستازلعرعمعزدعن رعؤايةت قعلعنعشحة دئضةن شةكعلدعمذ 
رعؤايةت قعلعندع. يةنة باشقا بعر رعؤايةتتة صةيغةمبةرظةلةيهعسساالمنعث خئتعنع ظوقذغان كعشعلةردعن رعؤايةت قعلعنعشحة 
دئضةن شةكعلدعمذ رعؤايةت قعلعندع. بعر هةدعسنعث بذ خعلغا ظوخشاش ظوخشعمعغان رعؤايةتلةر بعلةن رعؤايةت قعلعنعشع 

هةدعسنعث توغرذلذق دةرعجعسعضة يئتعش شةرتلعرعضة تذسالغذ بولعدذ. ت.  
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تذرذص  ظاشلعماي  ظذنع  ظىحىن  بولغانلعقع  صاسكعنا  ظعلضعرع  ظاشلعنعشتعن 
ظعشلعتعش توغرا ظةمةستذر.

ظاشالنغان تعرعدعن قانداق صايدعلعنعشقا توغرا كةلسة شذنداق صايدعالنسا 
بولعدذ. لئكعن تعرة ضأشع يئيعلعدعغان ظألىص قالغان هايؤان تعرعسع بولسعمذ 
دةيدذ:  مذنداق  هةقتة  بذ  تاظاال  اهلل  ظةمةستذر.  توغرا  يئيعش  تعرعنع  ظذ 
»سعلةرضة ظأزع ظألىص قالغان هايؤان هارام قعلعندع«)))  ظأزع ظألىص قالغان 
هايؤاننعث تعرعسع ظذ هايؤاننعث بعر قعسمع هئساصلعنعدذ. هةمدة صةيغةمبةر 
ظةلةيهعسساالم مةيمذنةنعث ظايال قذلعغا سةدعقة قعلعنغان ظأزع ظألىص قالغان 
قوي هةققعدة: »ظأزع ظألىص قالغان قوينع صةقةت يئيعش هارامدذر« دئضةن.   
يئيعلمةيدعغان  ضأشع  بعلةن  كئلعشع  بعرلعككة  ظالعمالرنعث  بارلعق 
هايؤانالرنعث تعرعسعنع يئيشمذ توغرا ظةمةستذر. حىنكع، تعرعنع صاكعزالشتا 
ضأشع  ظةمةستذر.  كىحلىك  ظعشعدعن  بذغذزالش  هايؤاننع  ظعشع  ظاشالش 
يئيعلمةيدعغان هايؤاننع بذغذزالش ظذنعث تعرعسعنع يئيعشنع هاالل قعلمايدذ. 
شذنعثدةك ضأشع يئيعلمةيدعغان هايؤاننعث تعرعسعنع ظاشالش ظذنعث تعرعسعنع 

يئيعشنع هاالل قعلمايدذ.)))
بذ يةردة شذنع بايان قعلعص ظأتىشكة توغرا كئلعدذكع، ضأشع يئيعلمةيدعغان 
هايؤانالر بولسعمذ ظةضةر توثضذزدعن باشقا هايؤانالر شةرعظةتنعث كأرسةتمعسع 

بويعحة بذغذزالنسا، ظذالرنعث تعرعلعرع صاكعز هئساصلعنعدذ. 
بذنعث دةلعل ـ صاكعتلعرع تأؤةندعكعلةردذر: 

بعزضة  ظأتىلضةن:  قعلعص  بايان  يذقعرعدا  ظةكعمنعث  ظعبنع  ظابدذلاله  ـ   (
هايؤاننعث  قالغان  ظألىص  ظأزع  »سعلةر  صةيغةمبةرظةلةيهعسساالمنعث: 
تعرعسعدعن ؤة صةيلعرعدعن صايدعالنماثالر« دئضةن خئتع كةلضةنعدع، دئضةن 
تعرعسعدعن  هايؤانالرنعث  قالغان  ظألىص  ظأزع  هةدعستة  بذ  مانا  هةدعسعدذر. 
ظأزع  هايؤانالرنعث  ظذ  سةؤةبع  بولمايدعغانلعقعنعث  دذرذس  صايدعلعنعشنعث 
ظألىص قالغانلعقعدعن ظعبارةت ظعكةنلعكع بايان قعلعندع. بذغذزالنغان هايؤانالر 

ظأزع ظألىص قالغان هايؤانالر، دةص ظاتالمايدذ.))) 
)))  سىرة ماظعدة ) ـ ظايةتنعث بعر قعسمع. 

)))  »رد احملتار«، ) ـ توم، )0) ـ بةت.
)))  »شرح املنيه«، 47) ـ بةت.
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مذنداق  صةيغةمبةرظةلةيهعسساالمنعث  رةزعيةلالهذظةنها  ظاظعشة  ـ   (
دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ: »ظأزع ظألىص قالغان هةر قانداق هايؤاننعث 

)تعرعسعنعث صاكعزلعنعشع( ظذنع ظاشالش بعلةن بولعدذ.«))) 
ظابدذلاله ظعبنع هةرس مذنداق دةيدذ: »تعرعلعك هةر قانداق )هايؤاننع( 

بذغذزالش ظذنعث تعرعسعنع ظاشلعغانلعق هئساصلعنعدذ.«))) 
سةلعمة ظبنع مذهبةق مذنداق دةيدذ: »صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم تةبذك 
ظذرذشعدا بعر ظايالنع حاقعرعص قئشعدعكع سذنع ظئلعص كئلعشعنع )بذيرذدع(. 
ظذ ظايال: قئشعدا صةقةت ظأزع ظألىص قالغان هايؤاننعث تذلذمعغا قاحعالنغان 
سذنعث بارلعقعنع، دئدع. صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم ظذ ظايالغا: سةن ظذ تعرعنع 
صةيغةمبةر  دئدع.  ظعدعم،  ظاشلعغان  ظايال:  ظذ  دئدع.  ظاشلعمعغانمعدعث؟ 
تعرعسعنع(  هايؤاننعث  قالغان  ظألىص  )ظأزع  >هةقعقةتةن  ظةلةيهعسساالم: 

ظاشالش ظذ )هايؤاننع( بذغذزلعغاننعث ظورنعدعدذر< ))) دئدع.«
مانا بذ هةدعسلةر هايؤاننع بذغذزالش ظذ هايؤاننعث تعرعسعنع صاكعزالشتا 
ظاساسع بعر ظعش ظعكةنلعكعنع، ظةمما ظاشالش بولسا، )هايؤان ظأزع ظألىص 
ظورذنباسارع  بذغذزالشنعث  ظىحىن(  صاكالش  تعرعسعنع  ظذنعث  قالغاندا 

ظعكةنلعكعنع ظعصادعلةص بئرعدذ.)4)
ظأزع ظألىص قالغان هايؤاننعث يذثع، تىكع، مىثضىزع، صئيع، تذؤذقع ؤة 
شذنعثدةك كئسعلضةنلعكع بعلةن هايؤان ظازابالنمايدعغان ظذنعث هةر قانداق 
ظذالرنعث  بولسا،  يوقمعغانال  نةرسة  نعجاسةت  ظذالرغا  ظةضةر  صارحعسع،  بعر 
هةممعسع صاكعز هئساصلعنعدذ. بذ نةرسعلةرنعث صاكعز هئساصلعنعدعغانلعقنعث 

دةلعل ـ صاكعتلعرع تأؤةندعكعلةردذر: 
) ـ صةيغةمبةرظةلةيهعسساالمنعث مةيمذنعنعث ظايال قذلعنعث ظألىص قالغان 
قذيع هةققعدة: »ظأزع ظألىص قالغان قوينع صةقةت يئيعش هارامدذر« دئضةن 

سأزعدذر. 
)))  بذ هةدعسنع نةساظعي رعؤايةت قعلغان. 

)))  بذ هةدعسنع هاكعم رعؤايةت قعلدع. 
)))  بذ هةدعسنع نةساظعي رعؤايةت قعلدع. 

)))  بعر هايؤاننعث تعرعسعنع صاكعزالش ظىحىن ظعككع يول بار بولذص ظذ يولنعث بعرع ظذ هايؤاننع بذغذزالشتذر، يةنة بعرع 
يولدذر. ظةضةر بعر هايؤان ظأزع ظألىص  صاكعزالش ظاساسع  ظارقعلعق ظذنعث تعرعسعنع  تعرعنع ظاشالشتذر. هايؤاننع بذغذزالش 

قالسا، ظذنعث تعرعسعنع صاكعزالشنعث يولع ظذ تعرعنع ظاشالشتذر. بذ بذغذزالشنعث ظورذنباسارع بولغان ظعككعنحع يولدذر. ت.
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ظأزع  ظةلةيهعسساالم  ظةنهذ: »صةيغةمبةر  رةزعيةلالهذ  ظابباس  ظعبنع  ـ   (
ظألىص قالغان هايؤاندعن صةقةت ظذنعث ضأشعنع يئيعشنعال هارام قعلغان. ظةمما 
ظذنعث تعرعسعدعن، تىكعدعن ؤة يذثعدعن )صايدعلعنعش( ضذناه ظةمةستذر« 

دئدع.)))
قعزع  زةمظةنعث  دةيدذ:  مذنداق  ظةنهذما  رةزعيةلالهذ  ظابباس  ظعبنع  ـ   (
صةيغةمبعرع!  نعث  اهلل  ظع  سةؤدا:  ظعدع.  قالغان  ظألىص  قويع  سةؤدانعث 
تعرعسعنع  »ظذنعث  ظةلةيهعسساالم:  صةيغةمبةر  دئدع.  قالدع،  ظألىص  قوي 
ظئلعؤالمعدعثالرمذ؟« دئدع.  ساهابعالر: ظأزع ظألىص قالغان قوينعث تعرعسعنع 
اهلل  »هةقعقةتةن  سةؤداغا:  ظةلةيهعسساالم  صةيغةمبةر  دئدع.  ظئلعؤالعمعزمذ؟ 
ؤةهعي  ماثا  ظئيتقعنكع،  كذففارلعرعغا(  مةككة  مذهةممةد!  »)ظع  تةظاال: 
قعلعنغان ظةهكامالر ظعحعدة، ظأزع ظألىص قالغان نةرسة ياكع ظئقعص حعققان 
قان ؤة ياكع حوشقا ضأشع - حوشقا نعجعس يئمةكلعكلةرضة ظادةتلةنضةنلعكع 
ظىحىن حوشقا ضأشع صاسكعنعدذر - ؤة اهلل دعن غةيرعينعث ظعسمع ظئيتعلعص 
هارام  ظىحىن  ظادةم  هةرقانداق  غةيرعينع  مالدعن  ضذناه  بوغذزالنغان 
ظاشالص  ظذنع  سعلةر  يئمةيسعلةر،  تعرعنع  ظذ  سعلةر  دئدع.  كأرمةيمةن«))) 
ظذنعثدعن صايدعلعنعسعلةر« دئدع.))) شذنعث بعلةن سةؤدا ظذ قوينعث قئشعغا 
ظادةم ظةؤةتعص ظذنعث تعرعسعنع سويدذرذص ظئلعص كئلعص ظذنع ظاشالص ظذنعثدعن 

بعر تذلذم تعكتع. ظذ تذلذمنع تاكع ظذ يعرتعلعص كةتكعحة )ظعشلةتتع(.)4) 
بذ هةدعس ظأزع ظألىص قالغان هايؤاننعث صةقةت ضأشعنع يئيعشنعثال هارام 

ظعكةنلعكعنع كأرسىتىص بئرعدذ. 
4 ـ زوهرعي فعلغا ظوخشاش هايؤانالرنعث سذثعكع هةققعدة مذنداق دةيدذ: 
سذثةكلعرعدعن  هايؤانالرنعث  ظذ  ظالعملعرعنعث  سةلةص  نذرغذنلعغان  »مةن 
هايؤانالرنعث  )ظذ  ؤة  مايلعغانلعقعنع  تاراص(  )حاحلعرعنع  ياساص  تاغاق 
سذثةكلعرعدعن صايدعلعنعشنعث( ضذناه بولمايدذ، دةص قارعغانلعقعنع بعلعمةن. 
ظعبنع سعرعن ؤة ظعبراهعم قاتارلعقالر فعلنعث مةرضةن حعشلعرع بعلةن تعجارةت 

)))  بذ ظةسةرنع دارع قذتنعي رعؤايةت قعلدع. 
)))  سىرة ظةنظام 45) ـ ظايةتنعث بعر قعسمع. 

)))  يةنع اهلل تةظاال بذ ظايةتتة ظأزع ظألىص قالغان هايؤاننعث ضىشع ؤة ظذنعثغا ظاظعت نةرسعلةرنع يئيعشتعن توستع. ظةمما 
ظذنعث تعرعسعنع ظاشالص ظذنعثدعن صايدعلعنعشنع توسمعدع، دئمةكحعدذر. ت. 

)))  بذ هةدعسنع ظعمام ظةهمةد رعؤايةت قعلدع. 
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قعلعشنع ضذناه ظةمةس، دةص قارايتتع.« 
ظاشقازعنعدعن  هايؤاننعث  قالغان  ظألىص  ؤة  ظئمعؤاتقان  تئخع  شذنعثدةك 
حعققان سذت مةيلع قذيذق هالةتتة حعقسذن مةيلع سذيذق هالةتتة حعقسذن 
صاكعزدذر. حىنكع، ظذ سىت ظذنعث ظعحعدعكع ماياق - تئزةكتعن ؤة قاندعن 
ؤاقتعدا  هايات  هايؤان  سىت  قاتارعدعندذر.  سىتنعث  صاكعز  حعققان  ظايرعلعص 
صاكعز  كئيعنمذ  ظألضةندعن  هايؤان  ظذ  بولغاحقا،  هئساصلعنعدعغان  صاكعز 

هئساصلعنعدذ.))) 
ظأزع ظألىص قالغان قوينعث ظىحةيلعرعنع تازعالص ظذنعثدعكع صذراقحعلعقنع 
يذقاتسا ؤة ظذنعث بذزذلذص كئتعشعنعث ظالدعنع ظالسا، ظذ خذددع ظاشالنغان 
قئرعنعنع  ؤة  خالتعسعنع  سىيدىك  شذنعثدةك  هئساصلعنعدذ.  صاكعز  تعرعدةك 
توغرا  يئيعش  بذظعككعسعنع  لئكعن  هئساصلعنعدذ.  صاكعز  ظذالرمذ  تازعلعسا، 
ظةمةستذر. ظذ ظعككعسعدعن صةقةت ظئرعتكةن ياغ ؤة سذالرنع ساقالش ظىحىن 

قوللعنعدعغان قاحعنعث ظورنعدا صايدعلعنعشقا بولعدذ.)))

تاهارةتنعث تىرلعرع

تاهارةت )يةنع صاكعزلعنعش(: بعرع صاسكعنا نةرسعلةردعن صاكعزلعنعش، 
قعسعمغا  ظعككع  ظعبارةت  صاكعزلعنعشتعن  تاهارةتسعزلعكتعن  بعرعسع  يةنة 

بألعنعدذ. 

صاسكعنا نةرسعلةردعن صاكعزلعنعش

ؤة  تةن  كعحةك،  ـ  كعيعم  بولسا،  صاكعزلعنعش  نةرسعلةردعن  صاسكعنا 
ظولتذرعدعغان يةرلةردعكع صاسكعنا نةرسعلةردعن صاكعزلعنعشتعن ظعبارةتتذر.

هئساصلعنعدذ.  نةرسة  صاسكعنا  نةرسة  هةممة  ظاظعت  نعجاسةتكة 
تأؤةندعكعلعرع  مانا  كأصتذر.  نةرسعلةر  كعرعدعغان  تىرلعرعضة  نعجاسةتنعث 

ظذنعث تىرلعرعدعندذر: 
)))  »رد احملتار«، ) ـ توم، 06) ـ بةت. »شرح املنيه«، 50) ـ بةت.

)))  »شرح املنيه«، 96) ـ بةت.
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)ـ  ظعنساندعن حعققان كعحعكـ  حوث تةرةت، مةنعي، مةزعي)))، ؤةدعيلةر)))، 
قانلعرع(،  ظعستعهازة  )يةنع  قانلعرع  هةيز)))  نورمالسعز  ؤة  نعفاس  هةيز، 

جاراهةتلةردعن ظاققان قان، يعرعث ؤة ظئغعز توشقذدةك كةلضةن قوسذقالردذر.
ـ  دةلعل  ظعكةنلعكلعرعنعث  صاسكعنا  نةرسعلةرنعث  مذشذ  تأؤةندة  بعز 

صاكعتلعرعنع بايان قعلعمعز. 
ظعنسانغا  كئيعن  حعققاندعن  نةرسعلةر  شذ  ظعنساندعن  تاظاال  اهلل  ـ   ●  
ظئلعشقا  تاهارةت  تاظاال  اهلل  قعلدع.  صةرز  صاكعزلعنعشنع(  )يةنع  تاهارةتنع 
ؤة تةيةممذم قعلعشقا بذيرذص كةلضةن: »ظع مأمعنلةر! )سعلةر تاهارةتسعز 
يذيذثالر،  يىزىثالرنع  تذرغعنعثالردا،  بولذص(  )ظوقذماقحع  ناماز  بولذص( 
قولذثالرنع جةينعكعثالر بعلةن قوشذص يذيذثالر، بعشعثالرغا مةسهع قعلعثالر، 
بولساثالر  جذنذب  ظةضةر  يذيذثالر،  قوشذص  بعلة  ظوشذقذثالر  صذتذثالرنع 
زعيان  )سذ  بولساثالر  كئسةل  ظةضةر  قعلعثالر(،  غذسلع  )يةنع  صاكلعنعثالر 
ياكع  تاصالمعساثالر(،  بولذص )سذ  ياكع سةصةر ظىستعدة  بولسا(،  قعلعدعغان 
سذندذرغان(  تاهارةت  )يةنع  كةلضةن  هاجةتخانعدعن  بعرسعثالر  سعلةرنعث 
بولساثالر، ياكع ظاياللعرعثالر بعلةن يئقعنحعلعق قعلغاندعن كئيعن )غذسلع 
تاهارةت ظىحىن( سذ تاصالمعساثالر، صاك تذصراقتا تةيةممذم قعلعثالر، ظذنعث 
بعلةن يىزىثالرغا قولذثالرغا مةسهع قعلعثالر«))) دئضةن ظايعتعدعن كةينعدعن 
شىكىر  اهلل  لئكعن  خالعمايدذ،  مذشةققةتنع  سعلةرضة  »اهلل  دئدع:  مذنداق 
قعلعشعثالر ظىحىن سعلةرنع صاك قعلعشنع، )ظعسالم شةرعظعتعنع بايان قعلعش 
بعلةن( نئمعتعنع سعلةرضة تامامالشنع خااليدذ«))) اهلل تاظاال ظةضةر ظعنسان 
يذيذنذشقا تئضعشلعك بولذص قالغاندا، ظذنع يذيذنذشقا بذيرذص مذنداق دةيدذ: 
»ظةضةر جذنذب بولساثالر صاكلعنعثالر )يةنع غذسلع قعلعثالر(«))) اهلل تاظاال 
هةيزدعن صاكلعنعشقا )يةنع غذسلع قعلعص يذيذنذشقا( بذيرذص مذنداق دئدع: 
»)ظع مذهةممةد!( ظذالر سةندعن هةيز توغرذلذق )يةنع هةيزدار ظايال بعلةن 
توغرذلذق(  ظةمةسلعكع  دذرذس  ياكع  دذرذسلعقع  قعلعشنعث  ظاالقة  جعنسعي 

)))  شةهؤةت قوزغالغاندا حعقعدعغان سذيذق بعر سذيذقلذقتذر. ت. 
)))  سىيدىكنعث كةينعدعن حعقعدعغان هئحقانداق صذراقسعز، ظعسسعق ظاق سذيذقلذقتذر. ت.

)))  نورمالسعز هةيزنعث نورمال هةيزدعن ظايرعم هأكمع بولذص بذنع اهلل تةظاال خالعسا ظأزعنعث بابعدا بايان قعلعمعز.ت. 
)))  ـ سىرة ماظعدة 6 ـ ظايةتنعث بعر قعسمع.
)))  ـ سىرة ماظعدة 6 ـ ظايةتنعث بعر قعسمع.
)))  ـ سىرة ماظعدة 6 ـ ظايةتنعث بعر قعسمع.
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مةزضعلعدة جعنسعي  هةيز  )يةنع  زعيانلعقتذر  هةيز  ظئيتقعنكع، »  سورايدذ. 
ظاالقة قعلعش ظةر- خوتذن هةر ظعككعسعضة زعيانلعقتذر(، هةيز مةزضعلعدة 
يئقعنحعلعق  بولغذحة ظذالرغا  صاك  تذرذثالر، )هةيزدعن(  نئرع  ظايالعثالردعن 
قعلماثالر، صاك بولغاندا، ظذالرغا اهلل بذيرعغان جايدعن يئقعنحعلعق قعلعثالر «. 
اهلل هةقعقةتةن تةؤبة قعلغذحعالرنع دوست تذتعدذ. )هارامدعن ؤة نعجاسةتتعن( 
صاسكعنا  صةقةت  صاكلعنعش  تذتعدذ«)))  دوست  هةقعقةتةن  بولغذحعالرنع  صاك 

نعجاسةت نةرسعلةردعنال بولعدذ. 
● ـ اهلل تاظاال مذنداق دئدع: »ظذالرغا صاك نةرسعلةرنع هاالل قعلعدذ، 
ناصاك نةرسعلةرنع هارام قعلعدذ«))) ظذ نةرسعلةر ظاخعرعدا ناصاك ؤة سئسعق 
تةبعظعتع  ظعنساننعث ساغالم  ظىحىن  ظايلعنعدعغانلعقع  نةرسعلةرضة  صذراقلعق 
هارام  نةرسعلةر  ظذ  ظاساسةن  )ظايةتكة  قارايدذ.  دةص  ناصاك  نةرسعلةرنع  ظذ 

قعلعنغان صاسكعنا نةرسعلةر هئساصلعنعدذ(. 
● ـ شةرعظةت بذ نةرسعلةرنعث بعرةرسع تةنضة ياكع كعيعمضة، ياكع بعر 
ظورذنغا يذقذص قالسا، ظذنع تازعالشقا بذيرعدع. ظةضةر بذ نةرسعلةر شةرعظةتنعث 
تازعلعشقا  نةرسعلةرنع  ظذ  بولسا، شةرعظةت  بولمايدعغان  صاسكعنا  قارعشعحة 
تةرةت  كعحعك  مةسحعتكة  ظةلةيهعسساالم  صةيغةمبةر  مةسعلةن:  بذيرعمايتتع. 
قعلعص قويغان هئلعقع يئزعلعق ظةرةبنعث تةرعتعنع تازعالش ظىحىن سذ ظئلعص 
ياكع  مةنعينع  ظةسةرلةردة  قعلعنغان  بايان  يذقعرعدا  بذيرعدع.  كئلعشكة 
يذيذش ياكع سىرىتىؤئتعش ياكع ظذؤذلعؤئتعش، ياكع تاتعالش بعلةن تازعالشقا 
بذيرذلغانلعق بايان قعلعص ظأتىلدع. ظةضةر بعر نةرسة صاسكعنا بولمعسا، ظذنع 
تازعالشقا بذيرذشنعث  هئحقانداق مةنعسع يوقتذر. صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم 
هةققعدة  ظادةم  حعققان  مةزعي  هةدعستة  بعر  قعلغان  رعؤايةت  مذسلعم  ظعمام 
جعنسع  )يةنع  يولعنع  حعققان(  )مةزعي  ظأزعنعث  »ظذ  دئضةن:  مذنداق 
ظويغاق حاغدا  )يةنع  ظالعدذ.«)))  تاهارةت  كعحعك  ؤة  ظةزاسعنع( يذيعدذ  
مةزعي حعققان ظادةمنعث يذيذنعشع الزعم ظةمةس(. صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم 
دئضةن:  مذنداق  هةققعدة  قئنع  هةيزنعث  قالغان  تئضعص  كعحةككة  ـ  كعيعم 
»ظايال ظذ قاننع تاتعاليدذ، ظاندعن سذغا حعالص تذرذص ظذؤاليدذ، ظاندعن )سذ 

)))  ـ سىرة بةقةرة ))) ـ ظايةت. 
)))  ـ سىرة ظةظراف 57) ـ ظايةتنعث بعر قعسمع. 

)))  ظعمام مذسلعم رعؤايعتع. 
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صاكعز  كعيعم  قالغان  تئضعص  قان  )ظذ  ظاندعن  يذيعدذ،  حايقاص  قايتا(  بعلةن 
بولغان هئساصلعنعدذ(، ظذنعثدا ناماز ظوقذسا بولعدذ.«))) 

ظةمما جاراهةتتعن ظاقماي ظذنعث ظعحعدة تذرغان قان صاسكعنا ظةمةستذر. 
حىنكع، ظذ ظئقعص حعققان قان هئساصالنمايدذ. ظئقعص حعققان قان بولسا، صاسكعنا 
قاندذر. اهلل تاظاال ظئقعص حعققان قاننعث صاسكعنا هارام نةرسة ظعكةنلعكعنع 
بايان قعلعص مذنداق دئدع: »)ظع مذهةممةد! مةككة كذففارلعرعغا( ظئيتقعنكع، 
ياكع  نةرسة  قالغان  ظألىص  ظأزع  ظعحعدة،  ظةهكامالر  قعلعنغان  ؤةهعي  ساثا 
يئمةكلعكلةرضة  نعجعس  ضأشع - حوشقا  ياكع حوشقا  ؤة  قان  حعققان  ظئقعص 
ظادةتلةنضةنلعكع ظىحىن حوشقا ضأشع صاسكعنعدذر - ؤة اهلل دعن غةيرعينعث 
ظعسمع ظئيتعلعص بوغذزالنغان ضذناه مالدعن غةيرعينع هةرقانداق ظادةم ظىحىن 

هارام كأرمةيمةن«))).))) 
شذنعث ظىحىن ظأزعنعث ظةسلع ظورنعدا تذرغان قان، صاسكعنا هئساصالنمايدذ. 
مةسعلةن: بعر ظادةم بذزذلذص قانغا ظايلعنعص قالغان بعر تذخذمنع يانحذقعغا 
سئلعص قويذص ناماز ظوقذغان بولسا، ظذ صاسكعنا بعر نةرسعنع كأتىرىص تذرذص 
ناماز ظوقذغان بولمايدذ. ظوقذغان نامعزع توغرا بولعدذ. ظةضةر ظذ ظادةم بعر 
قذتا قاننع يانحذقعغا سئلعص قويذص ناماز ظوقذغان بولسا، ظذ صاسكعنا بعر 
نةرسعنع كأتىرىص تذرذص ناماز ظوقذغان بولعدذ ؤة نامعزع توغرا بولمايدذ.)4) 
هايؤاننع بذغذزالص بولغاندعن كئيعن ضأشتة قئلعص قالغان قان صاسكعنا 
بعلةن  ضأش  ظذنع  ظةمةستذر.  قان  حعققان  ظئقعص  ظذ  حىنكع،  هئساصالنمايدذ. 
بئلعقنعث  يةنة  شذنعثدةك  بولمايدذ.  ضذناه  هئحقانداق  قالسا،  يةص  بعللة 
قئنعمذ صاكعزدذر. حىنكع، ظالعمالر بئلعق قئنع بعلةن بولسعمذ ظذنع يئيعشنعث 

توغرا بولعدعغانلعقعغا بعرلعككة كةلدع. 
قوثغذز ؤة بىرضعنعث قئنع صاسكعنا ظةمةستذر. ظذ قان سذغا حىشىص كةتسة 

)))  ظعمام مذسلعم رعؤايعتع. 
)))  سىرة ظةنظام 45) ـ ظايةتنعث بعر قعسمع.

)))  »بةداظعظذسسةناظعظ«، ) ـ توم، )6 ـ بةت.
)))  ظذ ظعككعسعنعث ظارعلعقعدعكع صةرق تذخذم بذزذلذص قانغا ظايالنغان بولسعمذ ظذ قان ظأزعنث ظةسلع ظورنعدعن تئشعغا 
حعقمعدعغانلعقع ظىحىن صاسكعنا هئساصالنمايدذ. ظةمما قذتذدعكع قان بولسا، ظذنعث ظةسلع ظورنع قذتا ظةمةس باشقا يةردذر. 
ظذ ظأزعنعث ظةسلعدعكع ظورنعدعن حعققانلعقع ظىحىن صاسكعنا هئساصلعنعدذ. شذنعثدةك ظعنساننعث تذمذرعدعكع قان صاكعزدذر. 
شذثا ظعنسان هةر داظعم قان ظذنعث بعلةن بعللة بولسعمذ صاك هئساصلعنعدذ. حىنكع، تذمذر قاننعث ظةسلع ظورنعدذر. ظةضةر 

قان تذمذردعن سعرتقا حعقسا، ظذ قان صاسكعنا هئساصلعنعدذ. ظذنع تازعالش الزعمدذر. ت.   
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قعاللمايدذ.  صاسكعنا  كعيعمنع  ياكع  سذنع  قان  قالسا،  يذقذص  كعيعمضة  ياكع 
حىنكع، كعيعم ـ كعحةكنع ؤة قاحعالرنع بذنعثدعن ساقالش قعيعندذر.

ظازراق  ظذنعثدعن  ظةمةس(  توسقعدةك  )ظئغعز  قوسذق  كةلضةن  ظةضةر 
بولسا، قوسذق ظازراق بولغانلعقع ظىحىن صاسكعنا هئساصالنمايدذ. ظذنحعلعك 
معقداردعكع قذسذقنعث حعقعشع بعلةن تاهارةت ظئلعش صةرز بولمايدذ. ظعمام 
هئساصلعنعدذ«  صاسكعنا  قذسذقمذ  معقداردعكع  »ظذنحعلعك  مذهةممةد: 

دئدع.))) 
) ـ بارلعق هايؤانالردعن حعققان سىيدىك، تئزةك ؤة قانالر صاسكعنعدذر. 
بولسعمذ  ظذ  باردذر.  مةنعسع  صاسكعنعلعقنعث  نةرسعلةردة  ظذ  حىنكع، 
نةرسعضة  صذراقلعق  سئسعق  ؤة  بولغانلعقعدذر  مةينةت  نةرسعلةرنعث  ظذ 
ظادةم  ظوخشاش(  قئنعغا  بىرضعنعث  ؤة  )قوثغذز  بذالر  ظايلعنعدعغانلعقعدذر. 

ساقالنغعلع بولمايدعغان نةرسعلةر ظةمةستذر. 
صاكعتلعرع  ـ  دةلعل  ظعكةنلعكعنعث  نةرسعلةر  صاسكعنا  نةرسعلةرنعث  بذ 

تأؤةندعكعلةردذر: 
● ـ ظابدذلاله ظعبنع مةسظذد رةزعيةلالهذ ظةنهذ مذنداق دةيدذ: صةيغةمبةر 
ظةلةيهعسساالم هاجةت قعلماق ظىحىن بعر يةرضة كةلدع. ظاندعن مئنع هاجعتعنع 
صاكعزالش ظىحىن ظىح دانة تاش ظئلعص كئلعشكة بذيرعدع. مةن ظعككع تاش 
تاصتعم. ظىحىنحع تاشنع )قانحة ظعزدعسةممذ( تاصالماي ظذنعث ظورنعغا بعر 
دانة تئزةكنع ظئلعص كةلدعم. صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم ظعككع تاشنع ظالدع 

ؤة تئزةكنع تاشلعؤئتعص: »بذ صاسكعنعدذر«))) دئدع. 
 ظعمام بذخارع مذنداق هةدعس رعؤايةت قعلعدذ، صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم 
ظعككع قةبرعنعث يئنعدعن ظأتىص كئتعؤعتعص: »بذ ظعككعسع ظازابلعنعؤئتعصتذ. 
ظذ ظازاب حوث ضذناه سةؤةبعدعن ظةمةستذر. ظذ ظعككعسعنعث بعرع سىيدىكنعث 

حاحراص كئتعشعدعن ساقالنمايتتع...« دئضةن.  
مذنداق  صةيغةمبةرظةلةيهعسساالمنعث  ظةنهذ  رةزعيةلالهذ  ظةبذهذرةيرة   
حىنكع،  ساقلعنعثالر.  سىيدىكتعن  »سعلةر  قعلعدذ:  رعؤايةت  دئضةنلعكعنع 

)))  »بةداظعظذسسةناظعظ«، ) ـ توم، )6 ـ بةت.
)))  ظعمام بذخارع رعؤايعتع. 
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قةبرع ظازابع )سةؤةبلعرعنعث( كىصىنحعسع ظذنعثدعندذر.«))) 
رعؤايةت  دئضةنلعكعنع  مذنداق  صةيغةمبةرظةلةيهعسساالمنعث  ظةبذظذمامة 
ظةث  قةبرعدة  بةندة  ظذ  حىنكع،  ساقلعنعثالر.  سىيدىكتعن  قعلعدذ: »سعلةر 

ظةؤؤةل هئساص ظئلعنعدعغان نةرسعدذر.«))) 
مانا بذ هةدعسلةر بارلعق سىيدىكلةرنعث صاسكعنا ظعكةنلعكعنع كأرسىتىص 

بئرعدذ.  
قعلغان:  رعؤايةت  ظةنهذدعن  رةزعيةلالهذ  ظةنةس  بذخارع  ظعمام  ظةمما 
ظذكةل ياكع ظةرةينةدعن بعر تىركىم ظادةملةر )مةدعنعضة( كةلدع. مةدعنعنعث 
بعلةن  شذنعث  قالدع(.  ظاغرعص  )ظذالر  كةلمةي  خعل  ظذالرغا  )هاؤاسع( 
بئرعص  قئشعغا  تأضىلةرنعث  سئغعنتع  ظذالرنع  ظةلةيهعسساالم  صةيغةمبةر 
ظذالرنعث سىيدىكلعرعدعن ؤة سىتلعرعدعن ظعحعشكة بذيرذدع، دئضةن هةدعس 
بولسا، تأضة سىيدىكعنعث صاك ظعكةنلعكعنع كأرسىتىص بةرمةيدذ. بذ هةدعس 
كأرسىتىص بئرعدعغان نةرسة، صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم ظذالرنعث كئسعلعنعث 
رذخسةت  ظعحعشكة  سىتعدعن  تأضىنعنعث  ظذالرضة  ظىحىن  تئصعشع  شعفا 
قعلغانلعقعدذر. ظعهتعياج حىشىص قالغاندا بعر نةرسعنع قوللذنذشقا رذخسةت 
كأرسىتىص  ظعكةنلعكعنع  صاك  ؤة  هاالل  مذتالق  نةرسعنعث  ظذ  بةرضةنلعك، 

بةرمةيدذ. 
صاسكعنا  ماياقلعرعمذ  ظذحارلعقالرنعث  ظوخشاش  ظأدةككة  ؤة  تذخا  ـ   (
بولذشعنعث  نةرسعلةردعن  صاسكعنا  ماياقلعرعنعث  بذالرنعث  نةرسعلةردعندذر. 
نةرسعضة  صذراقلعق  بولغانلعقع ؤة سئسعق  ظذ ماياقالرنعث مةينةت  سةؤةبع، 

ظايلعنعدعغانلع ظىحىندذر.
ظةمما هاؤادا ظذحذدعغان ظذحارلعقالر ظعككع تىرضة بألعنعدذ. بعرع كةصتةر 
ؤة قذشقاحقا ظوخشاش ضذشع يئيعلعدعغان قذشالردذر. بذ قذشالرنعث ماياقلعرع 
مةسحعتلةرضة  كةصتةرنعث  ظالعمالر  بارلعق  صاكعتع  ـ  دةلعل  بذنعث  صاكتذر. 
حعحعص قويذدعغانلعقلعرعنع بعلعص تذرذص ظذالرنع هةرةم مةسحعتعدة ؤة باشقا 
كئلعشعدذر.  بعرلعككة  بولعدعغانلعقعغا  توغرا  كأندىرىشنعث  مةسحعتلةردة 
صاكعز  مةسحعتلةرنع  بولسا،  بولعدعغان  صاسكعنا  مايعقع  كةصتةر  ظةضةر 

)))  بذ هةدعسنع ظعبنع خىزةيمة رعؤايةت قعلدع.  
)))  بذ هةدعسنع تةبرانعي رعؤايةت قعلدع. 
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بئقعشقا  مةسحعتلةردة  كةصتةرلةرنع  تذرذص  بار  بذيرذق  بذيرذغان  تذتذشقا 
رذخسةت قعلمايتتع. يةنة بعر تىرع بولسا سا، قارحئغع ؤة الحعنغا ظوخشاش 
ضأشع يئيعلمةيدعغان ظذحارلعقالردذر. بذالرنعث ماياقلعرع يةثضعل نعجاسةت 
ظذالرنعث  بولذشع  نعجاسةت  يةثضعل  ماياقلعرعنعث  بذالرنعث  هئساصلعنعدذ. 
ظىحىندذر.  بولغانلعقع  قعيعن  ساقلعنعشعنعث  ظعنسانالرنعث  ماياقلعرعدعن 
ظذنداق بولغان ظعكةن، ظذالرنعث بعر كعيعمضة يذققان ماياقلعرع ظذ كعيعمنعث 
تأتدةن))) بعرعضة كةلضعدةك بولمعسا، ظذ كعيعم بعلةن ناماز ظوقذغعلع بولعدذ. 

بعز بذ هةقتة يذقعرعدا توختالغان ظعدذق.          
نعجعس  هاراقنعث  قاتارعدعندذر.  نةرسعلةرنعث  نعجعس  هاراقمذ  ـ   4

ظئكةنلعكعنعث دةلعل ـ صاكعتلعرع تأؤةندعكعلةردذر: 
● ـ اهلل تاظاالنعث: »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«))) 
● ـ ظةبذسأظلةبة خةشةنعيةنعث مذنداق دئضةنلعكع رعؤايةت قعلعندع: مةن 
ؤة  يةهذدعيلةر  )يةنع  بئرعلضةنلةر  كعتاب  بعز  صةيغةمبةرظةلةيهعسساالمدعن 
خعرعستعيانالر( بعلةن قوشنا بولذص ظولتذرعمعز. ظذالر قازانلعرعدا حذشقا ضأشع 
قاينعتعدذ ؤة قاحعلعرعدا هاراق ظعحعدذ. )بعز ظذالرنعث قاحعلعرعدا سذ ظعحسةك 
ؤة تاماق يئسةك بوالمدذ؟( دةص سوردذم. صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم: »ظةضةر 
سعلةر ظذ قاحعالردعن باشقا قاحا تاصالعساثالر تاصقان شذ قاحعالردا يةثلةر ؤة 
ظعحعثالر. ظةضةر ظذ قاحعالردعن باشقعسعنع تاصالمعساثالر ظذ قاحعالرنع يذيذثالر 
ؤة )ظذالردا( يةثالر ؤة ظعحعثالر«))) دئدع. صةيغةمبةرظةلةيهعسساالمنعث هاراق 
ظئحعلضةن قاحعنع يذيذشقا بذيرذغانلعقع ظذ قاحعنعث نعجعس ظعكةنلعكعنعث 

دةلعل ـ صاكعتعدذر.
ـ ظذسمان رةزعيةلالهذ ظةنهذ مذنداق دئدع: »سعلةر هاراقتعن يعراق   ●
يامانلعقالرنعث  بارلعق  هاراقنع  ظةلةيهعسساالم  صةيغةمبةر  حىنكع،  بولذثالر. 

)))  بعز يذقعرعدا بايان قعلغعنعمعزدةك كعيعمنعث هةر بعر صارحعسع بعر كعيعم هئساصلعنعدذ. ت.
)))  ـ سىرة ماظعدة 90 ـ ظايةت. 

)))  بذ هةدعسنع ظةبذداؤذد رعؤايةت قعلدع. 
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ظانعسع )يةنع بئشع( دةص ظاتعدعغان.«))) 
نعجعس  هاراقنعث  بذيرذق  بذ  كةلضةن  بذيرذص  بولذشقا  يعراق  هاراقتعن 

ظعكةنلعكعنع كأرسعتعص بئرعدذ. 
● ـ مذنداق بعر ظةسةر رعؤايةت قعلعندع: خالعد ظعبنع ؤةلعد هاراق بعلةن 
يذغذرذلغان بعر نةرسعنع حئصعص ظذؤذالندع. شذنعث بعلةن ظأمةر رةزعيةلالهذ 
ظةنهذ ظذنعثغا: هةقعقةتةن اهلل تاظاال هاراقنع سعلةرنعث قورساقلعرعثالرغا، 
بعر  يةنة  يازدع.  دةص خةت  قعلدع،  هارام  تئرعللعرعثالرغا  ؤة  حاحلعرعثالرغا 
رعؤايةتتة ظذ خةتنع بذ شةكعلدة يازغان: ماثا سئنعث هاراق بعلةن يذغذرذلغان 
بعر نةرسعنع حئصعص ظذؤذالنغانلعقعثنعث خةؤعرع يةتتع. اهلل تاظاال هاراقنعث 
تئشعنع ؤة ظعحعنع هارام قعلدع. شذثا هاراقنع )تةنضة ياكع باشقا يةرلةرضة( 
هاراقنع  ظىحىن  شذنعث  هارامدذر.  ظوخشاش  ظعحكةنضة  ظذنع  سىرتىشمذ 

تةنلعرعثلةرضة سىرتمةثلةر. حىنكع ظذ نعجعستذر.)))
ظالعمالر ظىزىمدعن ياسالغان هاراقنعث نعجعس ظعكةنلعكعدة بعر صعكعرضة 
ماددعالرنع  قعلغذحع  مةست  باشقا  هارعقعدعن  ظىزىم  ظالعمالر  ظةمما  كةلدع. 
ماددعالرنعث  ظذ  ظذالر  لئكعن  بولسعمذ،  صعكعردة  بعر  هاراملعقعدا  ظعحعشنعث 
نعجعس ياكع نعجعس ظةمةسلعكعدة ظعختعالص قعلعشعص قالدع. بةزع ظالعمالر 
قارعدع.  دةص  قاتارعدعن،  نةرسعلةرنعث  نععجعس  يةثضعل  ماددعالرنع  ظذ 
قاتارعدعن  نعجاسةت  يةثضعل  ماددعالرنعث  ظذ  هامعدمذ  مذهةممةد  ظذستازعم 
بولعدعغانلعقعغا صةتعؤا بئرةتتع ؤة: »ظذ ماددعالر ظعسصعرعت ؤة ظةتعرلةرنعث 
تةركعبعضة ظارعالشتذرؤئتعلضةنلعكع ظىحىن ظذ ماددعالرنع قوللذنعشقا هةممة 
كعشع دذح كئلعدعغان بعر هالةت شةكعللعنعص قالدع. شذنعث ظىحىن بعزنعث 

شذنداق صةتعؤا بئرعشعمعز مذناسعصتذر« دةيتتع. 
شذنعثغا ظاساسةن بعر ظادةم ظعسصعرعتلعك ظةتعر ياكع ظعسصعرعت قولالنسا 
ؤة قولالنغان ظعسصعرعت ياكع ظةتعر تةننعث ياكع بعر كعيعمنعث تأتدةن بعر 
قعسمعغا يةتمعضةن بولسا، ظذ ظعسصعرعتنع ياكع ظةتعرنع تةندعن ياكع كعيعمدعن 

صاكعزلعؤةتماستعنال ناماز ظوقذشقعمذ بولعدذ.
كعحةكلعرعنع،  ـ  كعيعم  ظذنعث  ظادةمضة  بولغان  ظوقذماقحع  ناماز 

)))  بذ ظةسةرنع ظعبنع هةببان رعؤايةت قعلدع. 
)))  بذ ظةسةرنع سةظعد ظعبنع مةنسذر ؤة هاكعم قاتارلعقالر رعؤايةت قعلدع. 
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تةنلعرعنع ؤة ناماز ظوقذماقحع بولغان يةرنع يذقعرعدا بايان قعلعنغان نعجعس 
نةرسعلةرنعث هةممعسعدعن صاكعزالش صةرزدذر. مانا بذ ظعسالم ظالعملعرعنعث 

كأز قارعشعدذر.)))

كةحىرؤئتعلعدعغان صاسكعنا نةرسعلةر

كأرضعلع  بعلةن  كأز  ظىحىن  تةسلةشتذرمةسلعك  ؤة  ظاسانالشتذرذش 
تةنضة،  ياكع  كعيعمضة  ظىححعحعلعك  يعثنعنعث  دةرعجعدعكع  بولمايدعغان 
ياكع  قعيعن  ساقلعنعش  ظوخشاش  سىيدىككة  كةتكةن  حاحعراص  يةرضة  ياكع 
بذنعثغا  كةحىرىلعؤئتعلعدذ.)))  نعجاسةتلةر  ظاز  بولغان  تةس  صاكعزالش 
ظىحىن  بولغانلعقع  قعيعن  ساقلعنعش  ظذالردعن  نةرسعلةر  صاسكعنا  ظوخشاش 
)تازعلعمعسعمذ( كةحىرىلىص كئتعدذ. بذ هةقتة هةسةن بةسرعنعث )اهلل تاظاال 
»كعممذ  قعلعندع:  رعؤايةت  دئضةنلعكع  مذنداق  قعلسذن(  رةهمةت  ظذنعثغا 
)كعيعم ـ كعحةكلعرعضة( سىيدىكنعث حاحراص كئتعشعدعن ساقلعنااليدذ؟ بعز 

اهلل تاظاالنعث كاتتا رةهمةتعنع ظىمعد قعلعمعز.«))).)4) 
 مةسعلةن: حعؤعن صاسكعنا نةرسعلةرنعث ظىستىضة قونعدذ، ظاندعن ناماز 
ظوقذيدعغان ظعنساننعث كعيعمـ  كعحةكلعرعضة كئلعص قذنعدذ. ظذنعث صذتلعرعدا 
بذنعثدعن  هئحكعم  مذمكعن.  بولذشع  نةرسعلةردعن  نعجعس  قالغان  يذقذص 

ساقلعنعيالمايدذ.  
يةنة ظالعمالر ظارقا تةرةت يولعنع صةقةت تاشالر بعلةنال تازعلعغان ظادةمنعث 
ظوقذغان نامعزعنعث توغرا بولعدعغانلعقعدا بعر صعكعرضة كةلدع. تاشالر بعلةن 
صاسكعنا  بارلعق  يةردعكع  ظذ  تاشالر  ؤاقتعدا،  تازعلعغان  يولعنع  تةرةت  ظارقا 
صاسكعنا  يةردعكع  ظذ  تاشالر  تازعلعيالمايدعغانلعقع،  صىتىنلةي  نةرسعلةرنع 
صاسكعنا  ظازراق  بذ  مانا  ظئنعقتذر.  ظازايتعدعغانلعقع  صةقةت  نةرسعلةرنع 

نةرسعنعث كةحىرىلىص كئتعدعغانلعقعنع كأرسعتعص بئرعدذ. 
قويذص:  ظألحةم  نةرسعلةرضة  نعجعس  كئتعدعغان  كةحىرىلىص  ظالعمالر 

)))  »شرح املنيه«، 77) ـ بةت.

)))  »شرح املنيه«، 79) ـ بةت.
)))  يةنع بعز اهلل تةظاالنعث بذنعثغا ظوخشاش صاسكعنا نةرسعلةرنعث كعيعم ـ كعحةكلعرعمعزضة حاحراص كةتكةنلعكعدعن 

بعزنع كةحىرؤئتعشعنع ظذمعد قعلعمعز. ت.    
)))  بذ ظةسةرنع ظعبنع ظةبذشةيبة رعؤايةت قعلدع. 
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»ظةضةر نعجعس )حوث تةرةتكة ظوخشاش( قويذق نةرسة بولسا، بعر تةثضعنعث 
ظئغعرلعقع معقداردا بولغان نعجعس نةرسة كةحىرىلىص كئتعدذ، ظةضةر نعجعس 
)كعحعك تةرةتكة ظوخشاش( سذيذق نةرسة بولسا، بعر تةثضعنعث كةثلعكع 
معقداردا بولغان نعجعس نةرسة كةحىرىلىص كئتعدذ« دئدع. حىنكع، ظالعمالر 
تاهارةت سذندذرذص بولغاندعن كئيعن ظارقا تةرةت يولعنع صةقةت تاشالر بعلةن 
يةردعكع  ظذ  تاشالر  كةلدع.  صعكعرضة  بعر  بولعدعغانلعقعدا  توغرا  تازعلعسعمذ 
يةردعكع  ظذ  صةقةت  تاشالر  تازعلعيالمايدذ.  هةممعسعنع  نةرسعنعث  صاسكعنا 
يولعنعث  تةرةت  ظارقا  قورذقدايدذ.  يةرنع  ظذ  ؤة  ظازايتعدذ  نةرسعنع  صاسكعنا 
ظورنع بعر تةثضعدةك كئلعدذ. شذنداق بولغان ظعكةن بذنعثدعن )تاشالر بعلةن 
تازعالنغاندعن كئيعن( ظارقا تةرةت يولعدا قئلعص قالغان نعجعس نةرسعلةرنعث 

كةحىرىلىص كئتعدعغانلعقعنع كأرىؤئلعشقا توغرا كئلعدذ.))) 
ظالعمالر تةرعصعدعن كةحىرىلىص كئتعدعغان نعجعس نةرسعلةرضة قويولغان بذ 
ظألحةم >ظئغعر نعجعس نةرسعلةر< دةص ظاتعلعدعغان ؤة نعجعس ظعكةنلعكعدة 
نعجعس  ظوخشاش(  قانغا  ؤة  تةرةت  حوث  ؤة  )كعحعك  كئلعنضةن  بعرلعككة 
نةرسعلةر ظىحىن قويذلغان ظألحةمدذر. ظةمما >يةثضعل نعجعس نةرسة< دةص 
ظاتعلعدعغان ؤة نعجعس ظعكةنلعكعدة بعرلعككة كئلعنمعضةن ظىزىم هارعقعدعن 
باشقا مةست قعلغذحع ماددعالر، ضأشع يئيعلعدعغان هايؤانالرنعث سىيدىكلعرع 
نعجعس  ظوخشاش  ماياقلعرعغا  ظذحارلعقالرنعث  يئيعلمةيدعغان  ضأشع  ؤة 
يذقعرعدعكع  ظألحةم  قويذلغان  كئتعدعغانلعقعغا  كةحىرىلىص  نةرسعلةرنعث 

ظألحةمدعن حوثدذر ؤة كةثدذر.
بذنعثغا ظاساسةن بذ نعجعس نةرسعلةر بعرةر كعيعم ياكع تةننعث تأتدةن 
كةحىرىلىص  نةرسعلةر  بذ  قالسا،  يذقذص  يعرعضة  يةتمعضعدةك  قعسمعغا  بعر 
كئتعدذ )يةنع ظذ كعيعمنع ؤة تةننع يذمايال ناماز ظوقذغعلع بولعدذ(. حىنكع، 
ناماز ظوقذشنع حةكلةش ظىحىن )بذ خعلدعكع( نعجعس نةرسعنعث كأص بولذشع 
شةرتتذر. بعرةر كعيعم ياكع تةننعث تأتدةن بعر قعسمعدعن ظاز يةرضة يذقذص 

قالغان نعجعس نةرسة بولسا، بةك كأص دةص هئساصالنمايدذ. 
ظةضةر يةثضعل نعجعس نةرسعلةر ظئغعر نعجعس نةرسعلةر بعلةن ظارعلعشعص 
هأكمعنع  نةرسعلةرنعث  نعجعس  ظئغعر  نةرسعلةر  نعجعس  يةثضعل  كةتسة، 

ظالعدذ. 
)))  »بةداظعظذسسةناظعظ«، ) ـ توم، 79 ـ بةت.
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ـ  يةتمعضةنلعكع )كعيعم  ياكع  يةتكةن  ظألحةمضة  نةرسعنعث  نعجعس  بعر 
كعحةك، جاينعماز ؤة ياغاحقا ظوخشاش( قاتتعق ماددعالردا كأرعلعدذ ؤة )شذ 
نةرسعلةردة ظئتعبارغا ظئلعنعدذ(. ظةمما )سذ ؤة باشقا شارابالرغا ظوخشاش( 
مةيلع  بولسذن  نعجاسةتلةردعن  يةثضعل  نعجاسةت  مةيلع  ماددعالردا  سذيذق 
ظئغعر نعجاسةتلةردعن بولسذن قاحانكع ظذ ماددعالرغا ظاز بولسعمذ نعجاسةت 
يذقذدعكةن، ظذ ماددعالر نعجعس هئساصلعنعدذ. )حىنكع، بذ سذيذق ماددعالردا 
نعجاسةتنعث بعز يذقعرعدا بايان قعلغان ظألحةمضة يةتكةن ياكع يةتمعضةنلعكعنع 

بعلضعلع بولمايدذ(.)))
يامغذرلذق ؤة صاتقاقلعق كىنلةردة )كعيعم ـ كعحةكلةرضة( يذقذص قالغان 
يذقذص  كعحةكلةرضة(  ـ  )كعيعم  بولمعسعال  نةرسة  نعجعس  اليلعرعدا  كذحعنعث 

قالغان اليالر كةحىرىلىص كئتعدذ. 

 نعجعس نةرسعلةرنعث تازعلعنعش ظذسذلع 

ياكع  ياكع )كأزضة كأرىنعدعغان( ظاشكارا نةرسعدذر   نعجعس نةرسعلةر 
)كأزضة كأرىنمةيدعغان( نةرسعدذر. 

كأزضة  قاراشتا  مذنداق  ظوخشاش(  قانغا  ؤة  تةرةت  نعجعس )حوث  ظةضةر 
قانداق  هةر  ظوخشاش  سذغا  ياكع  بعلةن  سذ  بولسا،  نةرسة  كأرىنعدعغان 
سذيذق بعر ماددع بعلةن نعجعس نةرسة يذقذص قالغان ظذ كعيعمنع تاكع ظذ 
هئساصلعنعدذ.  بولغان  صاكعز  كعيعم  يذسا،  قةدةر  حعقعرؤةتكةنضة  نعجعسنع 
ظةضةر ظذ نعجعسنعث ظذ كئيعمدة سذصذنغا ظوخشاش سذيذقلذقالرنع قوللعنعص 
قوللعنعص  سذيذقالرنع  ظذ  قالسا،  ظةسعرع  كئلعدعغان  توغرا  حعقعرؤئتعشقا 
نعجعسنعث قالغان ظةسعرعنع حعقعرؤئتعش الزعم ظةمةستذر. سذ بعلةن حعقعص 
كةتمعضةن صاسكعنا نةرسعنعث كعيعمدة قالغان ظةسعرع، )ظذ كعيعمنعث صاكعز 
ظةبذهذرةيرة  هةقتة  بذ  يةتكىزمةيدذ.  تةسعر  هئحقانداق  هئساصلعنعشعغا( 
خةؤلة  قعزع  يةسارنعث  قعلعدذ:  رعؤايةت  هةدعس  مذنداق  ظةنهذ  رةزعيةلالهذ 
صةيغةمبعرع!  نعث  اهلل  »ظع  كئلعص:  قئشعغا  صةيغةمبةرظةلةيهعسساالمنعث 
ظذ كعيعمدة هةيز كأرىمةن«  بار. مةن  ـ كعحعضعم  قذرال كعيعم  بعر  مئنعث 

)))  »رد احملتار«، ) ـ توم، 79 ـ بةت.
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)كعيعمعثعزضة  صاكالنغاندا  سعز  »ظةضةر  ظةلةيهعسساالم:  صةيغةمبةر  دئدع. 
ظوقذسعثعز  ناماز  بعلةن  كعيعم  ظذ  ظاندعن  يذيذص،  قاننع  قالغان(  يذقذص 
بولعدذ« دئدع. ظاندعن بذ ظايال: »ظع اهلل نعث صةيغةمبعرع! ظةضةر قاننعث 
ظةسعرع حعقمعسعحذ؟« دئدع. صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم: »قاننع سذ بعلةن 
يذسعثعز يئتةرلعك بولعدذ. ظذنعث قئلعص قالغان ظةسعرع )ظذ كعيعمنعث صاكعز 

هئساصلعنعشعغا( تةسعر يةتكىزمةيدذ«))) دئدع. 
ظاظعشة رةزعيةلالهذ ظةنهادعن كعيعمضة هةيزنعث قئنع يذقذص قالغان هةيزدار 
ظايالنعث قانداق قعلعدعغانلعقع هةققعدة سذظال سورالدع. ظاظعشة رةزعيةلالهذ 
ظةنها: »ظذ ظايال قاننع يذيعدذ. ظةضةر قاننعث ظةسعرع كةتمعسة، ظذ يةرضة 
سئرعق رةثلعك بعر نةرسعلةرنع قوللعنعص بولسعمذ ظذ قاننعث رةثضعنع )باشقا 

نةرسعنعث رةثضعضة( ظأزضةرتعدذ« دةص جاؤاب بةردع.))) 
بعر  ظوخشاش  هاراققا  ؤة  تةرةت  )كعحعك  نةرسة  صاسكعنا  ظةضةر 
كأزضة  ظذ  )ظةسلعدة  ياكع  بولغان  نةرسة  كأرىنمةيغان(  كأزضة  قاراشتعال 
يذقذص  ظذ  بعلةن  نةرسة  نعجعس  ظذ  لئكعن(  بولسعمذ  نعجعس  كأرىنعدعغان 
قالغان كعيعمنعث رةثضع ظوخشاش بولغانلعقع سةؤةبع بعلةن نعجعس كأزضة 
كأرىنمعضةن بولسا)))، ظذ كعيعم تاكع يذغذحعنعث ضذمانعغا بذ كعيعم ظةمدع 
صاكعزالندع، دةص كىحلىك كةلضةنضة قةدةر يذيذلسا صاكلعنعدذ. بعر كعيعمنعث 
صاكعزالنغانلعقعنعث ضذمانغا كىحلىك كئلعشع ظذ كعيعمنع ظىح قئتعم يذيذش 
بعلةن ؤذجذدقا حعقعدذ. ظىح قئتعم يذيذلغان نةرسعنعث صاكعز بولعدعغانلعقع 
هةققعدة ظةبذهذرةيرة رةزعيةلالهذ ظةنهذ صةيغةمبةرظةلةيهعسساالمنعث مذنداق 
دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ: »بعرسع ظذيقذسعدعن ظويغانسا، قولعنع ظىح 
)كئحعدة(  قولعنعث  ظذ  حىنكع،  تعقمعسذن.  قولعنع  قاحعغا  يذمعغعحة  قئتعم 

قةيةردة قالغانلعقعنع بعلمةيدذ.«)4) 
كئلعشعنعث  كىحلىك  ضذمانغا  صاكعزالنغانلعقعنعث  كعيعمنعث  بعر   
ناهايعتع حعق سذ  كعيعمضة  ظذ  بولسا،  يولع  بعر  يةنة  حعقعشعنعث  ؤذجذدقا 

ظئقعتعشتذر. 
)))  بذ هةدعسنع ظعمام ظةهمةد رعؤايةت قعلدع. 

)))  بذ ظةسةرنع ظةبذداؤذد رعؤايةت قعلدع. 
)))  مةسعلةن: قان، رةثضع قعزعل كعيعمضة يذقذص قالغعنعغا ظوخشاش. ت.  

)))  ظعمام مذسلعم رعؤايعتع. 
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ظةضةر كعيعم قاتتعق ؤة قئلعن كعيعم بولذص صاسكعنا نةرسعلةرنع ظأزعضة 
ظعحعؤالعدعغان بولسا، ظذنع صاكعزالش ظىحىن ظىح قئتعم يذيذش بعلةن بعرضة 
ضعلةمضة  ؤة  كعضعز  ظذ  ظةضةر  الزعمدذر.  سعقعش  ظذنع  يذغاندا  قئتعم  هةر 
ظوخشاش نةرسعلةر بولسا، ظذنع ظعرعقنعث سىيعضة بعر كىن ياكع بعر كئحة 

حعالص قويسا صاكلعنعدذ. ظذنع سعقعش شةرت ظةمةستذر. 
بعرةر نةرسعنع صاكعزالشتعن مةقسةت، قانداق يول بعلةن بولسا بولسذن 
ؤة قانداق نةرسة بعلةن بولسا بولسذن حعقعشع قعيعن بولمعغان نعجعسلةرنعث 

ظةسعرعنع ظذ نةرسعدعن حعقعرؤئتعشتذر.)))
صاسكعنا نةرسعنع سذدعن باشقا نةرسة بعلةنمذ حعقارسا بولعدعغانلعقعنعث 
تأؤةندعكع  قعلعنغان  رعؤايةت  ظةنهادعن  رةزعيةلالهذ  ظاظعشة  صاكعتع  ـ  دةلعل 

هةدعستذر.
ظاظعشة رةزعيةلالهذ ظةنها مذنداق دةيدذ: »ظعحعمعزدعكع بةزع ظايالالرنعث 
كأرةتتع.  هةيز  كعيعمدة  ظذ  ظذالر  ظعدع.  بار  كعحةكلعرع  ـ  كعيعم  قذرال  بعر 
بعلةن  تىكرعكع  قاننع  ظذ  قالسا،  يذقذص  كعيعمضة  قئنع  هةيزنعث  ظةضةر 
رعؤايةتتة  بعر  يةنة  تاتعاليتتع.«)))  بعلةن  تعرنعقع  ظذنع  ظاندعن  تازعاليتتع، 
ظاظعشة رةزعيةلالهذ ظةنها مذنداق دئدع: »بعز يذقذص قالغان هةيزنعث قئنعنع 

تىكرعكعمعز بعلةن يذياتتذق ؤة تعرنعقعمعز بعلةن تاتعاليتتذق)))«)4)
بعز يذقعرعدا صاكعزلعغذحع نةرسعلةرنعث بابعدا نعجاسةتلةرنع تازعالشنعث 

بعر نةححة خعل يولعنعث بارلعقعنع بايان قعلعص ظأتتذق. 

ظعستعنجا 

ظعستعنجا قعلعشمذ بةدةننع صاكعزالشنعث ظعحعضة كعرعدذ. 
)))  »شرح املنيه«، 86) ـ بةت

)))  بذ ظةسةرنع ظعمام بذخارع رعؤايةت قعلدع. 
بذ  بئرعدذ.  بولعدعغانلعقعنع كأرسىتىص  توغرا  تازعلعسا  بعلةنمذ  نةرسة  باشقا  نعجاسةتنع سذدعن  ظةسةرلةر  بذ  مانا    (((
هةنةفعي مةزهةصعدعكعلةرنعث كأزقارعشعدذر. ظةمما ظعمام مالعك بعر رعؤايةتتة، ظعمام شافعظعي ؤة ظعمام ظةهمةد بعر رعؤايةتتة 
نعجاسةتنع سذدعن باشقا نةرسة بعلةن تازعلعشقا بولمايدذ، دةيدذ. بذالرنعث بذ قاراشلعرعنع ظعبنع تةيمعية ؤة شةؤكانعغا 

ظوخشاش ظاتاقلعق ظالعمالر بةك توغرا قاراش دةص قاراص كةتمةيدذ. ت.    
)))  بذ ظةسةرنع ظابدذرراززاق رعؤايةت قعلدع. 
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>ظعستعنجا< ظذقذمعغا ظعزاهات

ظالدع  كئيعن  بولغاندعن  قعلعص  ظادا  دئضةن هاجعتعنع  قعلعش  ظعستعنجا 
تازعالش  نةرسعلةرنع  صاسكعنا  يولعدعكع  تةرةت  ظارقا  ياكع  يولعدعكع  تةرةت 

دئضةن بولعدذ.)))

ظعستعنجا قعلعشنعث هأكمع 

    ظعستعنجا قعلعشنعث هأكمع كىحلىك سىننةتتذر. اهلل تاظاال قذبا مةسجعت))) 
كعشعلعرع هةققعدة مذنداق دئضةن: »ظذنعثدا )ضذناهالردعن( صاك بولذشنع 
سأيعدعغان كعشعلةر بار، اهلل )ظعحكع ؤة تاشقع جةهةتتعن( صاك بولغذحعالرنع 
صةيغةمبةرظةلةيهعسساالمنعث  رةزعيةلالهذ  ظةبذهذرةيرة  تذتعدذ«)))  دوست 
كعشعلعرع  مةسحعت  »قذبا  قعلعدذ:  رعؤايةت  دئضةنلعكعنع  مذنداق 
هةققعدة:  ظذالر  تاظاال  اهلل  بعلةن  شذنعث  تازعاليتتع.  بعلةن  سذ  تةرةتلعرعنع 
»ظذنعثدا )ضذناهالردعن( صاك بولذشنع سأيعدعغان كعشعلةر بار، اهلل )ظعحكع 
ؤة تاشقع جةهةتتعن( صاك بولغذحعالرنع دوست تذتعدذ«))) دئضةن ظايعتعنع 

حىشىردع.«)5) 
ظةلةيهعسساالم  »صةيغةمبةر  دةيدذ:  مذنداق  ظةنهذ  رةزعيةلالهذ  ظةنةس 
هاجةتخانعغا كعرعص كئتةتتع. مةن يةنة بعر باال )صةيغةمبةرظةلةيهعسساالمنعث 
قئشعغا( بعر قاحعدا سذ ؤة هاسا ظئلعص باراتتذق. صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم 

سذ بعلةن تةرعتعنع تازعاليتتع.«)6) 
ظارقا تةرةت يولعدعن حعققان نةرسة ظذ يةرنعث ظةتراصعدعن هالقعص باشقا 
يةرضة يذقذص بةرمعضةن ياكع ظذ يةرنعث ظةتراصعدعن هالقعص باشقا يةرضة يذقذص 
بةرضةندعمذ ناهايعتع ظازراق يذقذص بةرضةن بولسا، بذ هالةتتة تةرةتنع سذ بعلةن 

)))  بعز بذنعثدعن كئيعن ظذمذمةن قعلعص ظعستعنجا ظىحىن >تةرعتعنع تازعالش< دئضةن ظاتالغذنع قوللذنعمعز. ت.  
)))  قذبا مةسحعتع بولسا، صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم مةدعنعضة هعجرةت قعلعص كئلعؤئتعص مةدعنعضة تةؤة بعر يةرضة ظةث 

ظةؤؤةل سالغان بعر مةسحعتتذر. ت.    
)))  سىرة تةؤبة 08) ـ ظايةتنعث بعر قعسمع. 

)))  ـ سىرة تةؤبة 08) ـ ظايةتنعث بعر قعسمع. 
)))  بذ هةدعسنع ظةبذداؤذد ؤة تعرمعزعي رعؤايةت قعلدع. 

)))  ظعمام بذخارع رعؤايعتع. 
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تازعالش كىحلىك سىننةت بولعدذ. ظةمما ظارقا تةرةت يولعدعن حعققان نةرسة ظذ 
يةرنعث ظةتراصعدعن هالقعص باشقا يةرضة خعلع ظذبدان يذقذص بةرضةن بولسا، بذ 

هالةتتة تةرةتنع سذ بعلةن تازعالش ؤة تةرةتنع تازعالش صةرز بولعدذ.))) 
ظةضةر بعر ظادةم كئسةل سةؤةبع بعلةن تةرةتعنع تازعالشقا قادعر بواللمعغان، 
ظذ ظادةمنعث يئنعدا ظذياتلعق يعرعنع ظالدعدا ظئحعش بولمايدعغان باشقا بعر 
كعشع بولغان)))، بذ كعشع كئسةل ظادةمنعث تةرةتعنع تازعلعماقحع بولغاندا 
ظذنعث ظذياتلعق يعرعضة قاراشقا مةجبذر بولذص قالعدعغان ؤة ظذ يةرنع توسذص 
تذرغعلع بعر نةرسة تاصالمعغان بولسا، كئسةل ظادةم تةرعتعنع تازعلعمعسعمذ 
تةثضعدةك  بعر  يةردعكع  ظذ  نةرسة  حعققان  يولعدعن  تةرةت  ظارقا  بولعدذ. 
معقداردعكع يةردعن هالقعص باشقا يةرضة خعلع ظذبدان يذقذص بةرضةن بولسا، بذ 
هالةتتة ظذ كئسةل ظادةم ظذياتلعق يعرعنع )كعشعلةرنعث ظالدعدا ظاحماستعن( 
كىحعنعث يئتعشعحة تاشتةك نةرسعنع ظعشلعتعش بعلةن ظذ يةردعكع صاسكعنا 
نةرسعنع ظازلعتعشقا تئرعشعدذ ؤة ظذنعثدعن كئيعن ناماز ظوقذسا بولعدذ.))) 

قوصقاندعن كئيعن )ظةضةر  ياكع ظذخالص  يىرىشىص كةتكةندعن كئيعن  يةل 
كعحعك ياكع حوث تةرةت قعلمعغان بولسا، تاهارةت ظالماقحع بولغاندا( ظالدع 
تةرةت ؤة ظارقا تةرةت يوللعرعنع سذ بعلةن يذيذس الزعم ظةمةستذر. كعم بذ 
هالةتتة ظذ يةرلعرعنع سذ بعلةن يذسا، ظذ دعندا يولغا قويذلمعغان بعر ظعشنع 

قعلغان هئساصلعنعدذ. 

تةرةتنع تازعالشتا قوللعنعلعدعغان نةرسعلةر 

هأللىكنع سىمىرعدعغان ؤة ظذ يةردعكع صاسكعنا نةرسعلةرنع تازعاليدعغان 
ياكع ظذ يةردعكع صاسكعنا نةرسعلةرنع ظازايتعدعغان ؤة ظذ يةرنع قذرذتعدعغان 
ظذ  نةرسة،  صاسكعنا  حعققان  يولعدعن  تةرةت  ظارقا  ظةضةر  ظوخشاش  ظادةمنعثكعضة  قالغان  ظعحع سىرىلىص  )))  مةسعلةن: 
يةردعكع بعر تةثضعدةك معقداردعكع يةردعن هالقعص ظذنعث ظةتراصعغا خعلع جعق يذقذص كةتكةن بولسا، بذ هالةتتة تةرةتنع 
ظةضةر  بولسا،  صةرقع  بولذشنعث  صةرز  بعلةن  بولذش  تازعالشنعث كىحلىك سىننةت  تةرةتنع  بولعدذ.  صةرز  تازعالش  بعلةن  سذ 
تةرةتنع سذ بعلةن تازعالش كىحلىك سىننةت بولغاندا، ظذنع سذ بعلةن تازعلعماي تاشالر بعلةن تازعلعسعمذ بولعدذ. ظةضةر 

تةرةتنع سذ بعلةن تازعالش صةرز بولغاندا، ظذنع تاش بعلةن تازعالش بولمايدذ. توغرعسعنع اهلل تاظاال بعلضىحعدذر. ت.   
يعرعنع  ظذياتلعق  ظايالمذ  ظاحماسلعقتذر.  ياخشعسع  لئكعن،  بولعدذ.  ظاحسا  يعرعنع  ظذياتلعق  ظالدعدا  ظايالعنعث  ظةر    (((
ظئرعنعث ظالدعدا ظاحسا بولعدذ. لئكعن، ياخشعسع ظاحماسلعقتذر. ظةر كعشع ظايالعدعن، ظايال كعشع ظعرعدعن باشقا ظادةمنعث 

ظالدعدا ظذياتلعق يعرعنع ظئحعشع توغرا ظةمةستذر. ت. 
)))  »ظةددذررذلمذهتار مةظةل هاشعية«، ) ـ توم، 8)) ـ بةت.  
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هةرقانداق صاك نةرسة بعلةن تةرةتنع تازعالشقا بولعدذ.
 تاش ياكع التا ياكع ظىستىضة بعر نةرسة يئزعلمعغان قاتتعقراق قةغةز، 

ياكع سذغا ظوخشاش قعممةتسعز نةرسعلةرنع ظعشلعتعش ياخشعدذر. 
ياخشعدذر.  ظةث  تازعالش  بعلةن  سذ  ظاندعن  بعلةن  تاش  ظةؤؤةل  تةرةتنع 
تاشتةك  قالسا  ظذنعثدعن  ياخشعدذر.  تازعالش  بعلةن  سذ  قالسا  ظذنعثدعن 
نةرسعلةر بعلةن تازعالش ياخشعدذر. ضةرحة ظارعللعرعدا ياخشعلعق دةرعجعدة 
صةرق بولسعمذ، لئكعن ظذ نةرسعلةرنعث قايسع بعرع بعلةن تةرةت تازعالنسا، 

سذننةت ظادا بولغان بولعدذ.)))                
ظعشلعتعشكة  ظىحىن  تازعالش  تةرةتنع  تئزةكلةرنع  ؤة  تاماق  سأثةك، 
بولمايدذ. بذ هةقتة ظعمام مذسلعم ظابدذلاله ظعبنع مةسظذد رةزعيةلالهذ ظةنهذنعث 
مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ: صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم: »قئشعمغا 
جعننعث ظةلحعسع كةلدع. شذنعث بعلةن مةن ظذنعث بعلةن بعللة )جعنالرنعث 
صةيغةمبةر  كئيعن  دئدع.  بةردعم«  ظوقذص  قذرظان  ظذالرغا  بئرعص  قئشعغا( 
بئرعص  ظئلعص  يةرضة(  ظذحراشقان  بعلةن  بعزنع )ظأزع جعنالر  ظةلةيهعسساالم 
بعزضة جعنالر )شذ حاغدا( قالعدعغان ظوتلعرعنعث قالدذقلعرعنع كأرسةتتع. ظذالر 
صةيغةمبةرظةلةيهعسساالمدعن ظأزلعرعضة ظذزذقلذق سورعغانمعش ؤة صةيغةمبةر 
ظاتعلعص  نامع  تاظاالنعث  اهلل  حىشكةن  »قولذثالرغا  ظذالرغا:  ظةلةيهعسساالم 
ضأشتةك  لوق  خذددع  ظىحىن  سعلةر  سىثةكلعرع  )مالالرنعث(  بذغذزالنغان 
ظىحىن  ظذالغلعرعثالر  سعلةرنعث  تئزةكلةر  بارلعق  ؤة  بولسذن(  )ظذزذقلذق 
ظةلةيهعسساالم  صةيغةمبةر  ظىحىن  دئضةنمعش. شذنعث  بولسذن(«  )ظذزذقلذق 
تازعلعماثالر.  تةرعتعثالرنع  بعلةن  تئزةكلةر  ؤة  سأثةك  »سعلةر  )بعزضة(: 

حىنكع، ظذ ظعككعسع قئرعندعشعثالرنعث ظذزذقلعرعدذر«))) دةيتتع.
يةردة،  حةكلةنضةن  تازعالش  تةرةتنع  بعلةن  نةرسعلةر  يةيدعغان  جعنالر 
ظعنسانالر يةيدعغان نةرسعلةر بعلةن تةرةتنع تازعالش ظةلؤةتتة حةكلعنعدذ.))) 

بعز يذقعرعدا صةيغةمبةرظةلةيهعسساالمنعث تةرةتعنع تازعالش ظىحىن ظعككع 
صاسكعنعدذر«  هةقعقةتةن  »تئزةك  ظئتعؤئتعص:  تئزةكنع  ؤة  ظئلعص  تاشنع 

)))  »رد احملتار«، ) ـ توم، 8)) ـ بةت.
)))  ظعمام مذسلعم رعؤايعتع. 

)))  »رد احملتار«، ) ـ توم، 8)) ـ بةت.
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دئضةنلعكعنع بايان قعلعص ظأتتذق. 

تةرةت قانداق تازعلعنعدذ  

تةرعتعنع تازعاليدعغان ظادةم تةرعتعنع تازعالش ظىحىن مذظةييةن بعر يولنع 
تذتذش الزعم ظةمةس. ظذ صةقةت ظالدع تةرةت ؤة ظارقا تةرةت يوللعرعنع ظةث 
تاللعسا  يولنع  حعقعرعدعغان  ؤذجذدقا  غايعنع  ظعبارةت  صاكعزالشتعن  ياخشع 

بولعدذ.
بولغاندا،  تازعلعماقحع  بعلةن  نةرسة  بعر  باشقا  سذدعن  تةرةتنع  ظةضةر 
مذستةهةص  قعلعشنعث  شذنداق  مذستةهةصتذر.  تازعالش  قئتعم  ظىح  تةرةتنع 
بولذشع تةرةتنع ظىح دانة تاش بعلةن تازعالشقا كةلضةن بذيرذق ظىحىندذر. بذ 
بذيرذق )ؤاجعصقا ظةمةس( مذستةهةصكة قارعتعلعدذ. بذ بذيرذقنعث مذستةهةصكة 

قارعتعلعشعنعث دةلعلع تأؤةندعكع هةدعستذر: 
مذنداق  صةيغةمبةرظةلةيهعسساالمنعث  ظةنهذ  رةزعيةلالهذ  ظةبذهذرةيرة 
تازعلعماقحع  بعلةن  تاش  تةرعتعنع  »كعمكع  قعلعدذ:  رعؤايةت  دئضةنلعكعنع 
بولسا، )ظىح دانعضة ياكع بةش دانعضة ظوخشاش( تاق تاش بعلةن تازعلعسذن. 
كعمكع شذنداق قعلسا )يةنع تةرعتعنع تازعالش ظىحىن ظةث ظاز ظىح دانة تاش 
ظعشلةتسة( ياخشع قعلغان بولعدذ. كعمكع شذنداق قعلمعسا، ظذنعثغا هئح 

ضذناه يوقتذر.)))«))) 
ظةضةر تةرةتنع تازعالش ظىحىن سذ ظعشلعتعلضةن بولسا، سذ بعلةن ظذ يةرنع 
كأثلعدة ظةمدع صاكعز بولدع، دئضةنضة قةدةر يذسا يئتةرلعك بولعدذ. ظةضةر 
يذسا  قئتعمال  ظىح  يةرنع  ظذ  بولمعسعال  ظادةم  ظعشتعن شةكلعنعدعغان  بعر  ظذ 

يئتةرلعك بولعدذ))).)4) 
ـ صاكعتع تأؤةندعكع  تةرةت ظوث قول بعلةن صاكعزالنمايدذ. بذنعث دةلعل 

هةدعستذر: 
)))  مانا بذ هةدعستة ظةضةر شذنداق قعلمعغان ظادةمضة هئح ضذناه يوق دةص بايان قعلعندع. ظةضةر صةيغةمبةرظةلةيهعسساالمنعث 
ظادةمنعث  قعلمعغان  ظذنداق  بولسا،  بئرعدعغان  ظعصادعلةص  ؤاجعصنع  بذيرذقع  بةرضةن  تازعالشقا  بعلةن  تاشالر  تاق  تةرةتنع 

ضذناهكار بولذشع الزعم ظعدع. ت.   
)))  بذ هةدعسنع ظعمام ظةهمةد، ظةبذداؤذد، ظعبنع ماجة ؤة ظعبنع هةببان قاتارلعقالر رعؤايةت قعلدع. 

)))  ظةضةر ظذ بعر ظعشتعن شةكلعنعدعغان ظادةم بولذص ظذ يةرنعث صاك بولغانلعقعدعن شةكلعنعدعغان بولسا، ظذ يةرنع تاكع 
كأثلعدة ظةمدع صاكالندع دئضةنضة قةدةر يذيذشع الزعمدذر. ت. 

)))  »رد احملتار«، ) ـ توم، 8))ـ بةت.
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رعؤايةت  دئضةنلعكعنع  مذنداق  صةيغةمبةرظةلةيهعسساالمنعث  ظةبذقةتادة 
قعلعدذ: »بعرعثالر كعحعك تةرةت قعلغاندا، ظالدع تةرةت يولعنع ظوث قولع 
قاحعغا  ؤة  صاكعزلعمعسذن  تةرةتعنع  بعلةن  قولع  ظوث  هةم  تذتمعسذن.  بعلةن 

تعنمعسذن.«))) 
ظةضةر ظذ كئسةل ياكع باشقا سةؤةبلةر يىزعسعدعن تةرعتعنع تازعالش ظىحىن 
تازعالش  تةرعتعنع  بذ حاغدا  بولسا،  هالةتتة  ظعشلعتةلمةيدعغان  قولعنع  سول 

ظىحىن ظوث قولعنع ظعشلةتسة بولعدذ. 
تةرةتنع تازعلعغاندا رعظاية قعلعدعغان بعر ظةدةب تةرةتنع قعبلة تةرةصكة 
تأت  ظولتذرغاندا،  تةرةتكة  حوث  ؤة  كعحعك  ظةمما  تازعلعماسلعقتذر.  قاراص 
تةرةصلعرع يئصعقلعق يةردة بولسعمذ قعبلة تةرةصكة ظالدعنع ياكع كةينعنع قعلعص 
ظةلةيهعسساالم  صةيغةمبةر  هةقتة  بذ  مةكرذهتذر.  يئقعن  هارامغا  ظولتذرذش 
مذنداق دئدع: »سعلةر هاجةتخانعغا كةلسةثلةر، قعبلة تةرةصكة ظالدعثالرنع 
غةرب  ياكع  شةرق  سعلةر  لئكعن  ظولتذرماثالر.  قعلعص  ظارقعثالرنع  ياكع 
ظذ  بعز  كةلضةندة،  بعز شامغا  ظةبذظةييذب:  ظولتذرذثالر.)))«  قاراص  تةرةصكة 
قارعتعلعص  تةرةصكة  قعبلة  هةممعسعنعث  هاجةتخانعالرنعث  سئلعنغان  يةردة 
سئلعنغانلعقعنع كأردذق. شذنعث بعلةن بعز )هاجةتخانعالردا يانتذ ظولتذرذش 
اهلل  ؤة  ساقلعناتتذق  ظولتذرذشتعن(  قاراص  تةرةصكة  قعبلة  بار  ظامال  بعلةن 

تةظاالدعن ضذناهلعرعمعزنعث كةحىرلعشعنع تعلةيتتذق، دئدع.)))

هاجةتنع ظادا قعلعشنعث سىننةت ؤة ظةدةبلعرع 

ظعنسان هاجعتعنع ظادا قعلعشنع تاكع كعحعك ياكع حوث تةرةت قعستاص 
كةتكعحعلعك كعحعكتىرؤةتمةي )هاجعتعنع بالدذرال ظادا قعلعشقا( ظالدعرعشع 
الزعمدذر. هاجعتع قعستعغانغا قةدةر هاجعتعنع ظادا قعلماسلعق تةنـ  ساالمةتكة 
زعيانلعقتذر. هةمدة هاجعتع قعستاص تذرغاندا ناماز ظوقذشمذ مةكرذهتذر. بذ 

هةقتة اهلل تةظاال خالعسا ظالدعمعزدعكع بابالردا تذختذلعمعز.
)))  ظعمام بذخارع رعؤايعتع. 

)))  بذ هةدعسنعث مةزمذنع صةقةت مةدعنعدة ظةهلع ؤة شذنعثدةك قعبلعسع شةرق ياكع غةرب تةرةصتة بولمعغان كعشعلةر 
ظىحىندذر. ظةمما بعزنعث ؤةتةندعكعضة ظوخشاش قعبلة غةرب تةرةصتة ياكع ظاصرعقعدعكع بةزع دألةتلةرضة ظوخشاش قعبلة شةرق 

تةرةصتة بولغان يةرلةرنعث ظادةملعرع هاجةتخانعدا شةرق ياكع غةرب تةرةصكة ظةمةس باشقا تةرةصكة قاراص ظولتذرعدذ. ت.   
)))  ظعمام بذخارع رعؤايعتع. 
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ياكع  تاظاالنعث  اهلل  بعلةن  ظادةم  بولغان  كعرمةكحع  هاجةتخانعغا 
صةيغةمبةرظةلةيهعسساالمنعث ظعسمع بار ظىزىككة ظوخشاش نةرسة بولسا، ظذنع 
ظةنةس  هةقتة  بذ  الزعمدذر.  حعقعرؤئتعشع  ظعلضعرع  كعرعشتعن  هاجةتخانعغا 
هاجةتخانعغا  ظةلةيهعسساالم  »صةيغةمبةر  دةيدذ:  مذنداق  ظةنهذ  رةزعيةلالهذ 

كعرضةندة ظىزىكعنع حعقعرؤئتةتتع.«))) 
هاجةتخانعغا كئرعشتعن ظعلضعرع: >اهلل نعث نامع بعلةن باشاليمةن، ظع 
اهلل! مةن ساثا سئغعنعص ظةركةك ؤة حعشع شةيتانالرنعث يامانلعقعدعن صاناه 
تعلةيمةن<))) دئضةن دذظانع ظوقذيدذ. ظةضةر هاجعتعنع ظادا قعلماقحع بولغان 
ظادةم مةخسذس هاجةتنع ظادا قعلعش ظىحىن تةييارالنغان يةردة بولماي سةهراغا 
ظوخشاش ظةتراصع ظذحذقحعلعق يةردة بولسا، ظذ دذظانع ظعشتعنعنعث بئغعنع 
مذنداق  ظةنهذ  رةزعيةلالهذ  ظةنةس  هةقتة  بذ  ظوقذيدذ.  ظعلضعرع  يعشعشتعن 
دئدع: صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم هاجةتخانعغا كعرضةندة: »ظع اهلل! مةن ساثا 
سئغعنعص ظةركةك ؤة حعشع شةيتانالرنعث يامانلعقعدعن صاناه تعلةيمةن«))) 
دئضةن دذظانع ظوقذيتتع. يةنة بعر رعؤايةتتة هاجةتخانعغا كعرمةكحع بولغاندا، 

دةص كةلدع.)4) 
ظةلع رةزعيةلالهذ ظةنهذ صةيغةمبةرظةلةيهعسساالمنعث مذنداق دئضةنلعكعنع 
رعؤايةت قعلعدذ: »جعنالرنعث كأزلعرع بعلةن ظعنسانالرنعث ظذياتلعق يةرلعرعنعث 
>بعسمعلاله<  كعرضةندة  هاجةتخانعغا  ظعنسان  بولسا،  صةردة  ظارعسعدعكع 

دئيعشعدذر«)5) 
هاجةتخانعغا كعرضةندة سول صذتع بعلةن كئرعدذ، حعققاندا ظوث صذتع بعلةن 

حعقعدذ. 
ظةنةس  هةقتة  بذ  ظاحعدذ.  بولذص  ظولتذرذص  يئرعم  يئرعنع  ظذياتلعق 
رةزعيةلالهذ ظةنهذ مذنداق دئدع: »صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم هاجعتعنع ظادا 
كعيعمعنع  قةدةر  بولغانغا  يئقعن  يةرضة  تاكع  ظولتذرذص  بولسا،  قعلماقحع 
)))  بذ هةدعسنع نةساظعي، تعرمعزعي، ظةبذداؤذد، ظعبنع ماجة ؤة ظعبنع هةببان قاتارلعقالر رعؤايةت قعلدع ؤة تعرمعزعي: بذ 

توغرذلذق دةرعجعسعضة يةتكةن هةدعستذر، دئدع. 
)))  بعسمعلالهع، ظةلالهذممة ظعننع ظةظذزذ بعكة معنةل خذبذسع ؤةل خةباظعسع. 

)))  ظةلالهذممة ظعننع ظةظذزذ بعكة معنةل خذبذسع ؤةل خةباظعسع.
)))  ظعمام بذخارع رعؤايعتع. 

)))  بذ هةدعسنع ظعمام ظةهمةد، تعرمعزعي ؤة ظعبنع ماجة قاتارلعقالر رعؤايةت قعلدع. 
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كأتةرمةيتتع.«))) 
دةرةخ  بوالققا،  قذدذققا،  ظأستةثضة،  ظئرعققا،  بولسعمذ سذغا،  ظئقعؤاتقان 
كعشعلةر  زعراظةتلعككة،  ظاستعغا،  دةرةخ  معؤئلعك  خذسذسةن  ظاستعغا 
يولغا،  يةرلةرضة،  توصلذنعدعغان  ظادةملةر  يئشعللعققا،  صايدعلعنعدعغان 
مةسحعتنعث يئنعغا ؤة هئيت نامازلعرعنع ظوقذش ظىحىن تةييارالنغان يةرضة 
كعحعك ياكع حوث تةرةت قعلعش هارامغا يئقعن مةكرذهتذر. مانا بذ ظعسالم 
ساقلعنعشقا  كئسةللةردعن  تىرلىك  هةر  ؤة  صاكعزلعقعغا  مذهعتنعث  دعنعنعث 
تةرةت  يةرلةرضة  مةزكذر  قعلعنغان  بايان  يذقعرعدا  بةرضةنلعكعدذر.  ظةهمعيةت 
قعلماسلعق هةققعدة ظةبذهذرةيرة رةزعيةلالهذ ظةنهذ مذنداق بعر هةدعس رعؤايةت 
قعلعدذ: صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم: »سعلةرنع لةنةتكة اليعق قعلعص قويعدعغان 
ظعككع ظعشتعن قئحعثالر« دئدع. ساهابعالر: ظذ قايسع ظعككع ظعش؟ ظع اهلل 
نعث صةيغةمبعرع! دئدع. صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم: «كعشعلةرنعث يولعغا ياكع 

ظذالرنعث سايعدايدعغان جايعغا تةرةت قعلعص قويعدعغان ظعش«  دئدع.))) 
صةيغةمبةرظةلةيهعسساالمنعث  جةبةل  ظعبنع  مذظاز  يةنة  هةقتة  بذ 
يولغا ؤة  قعلعدذ: »سعلةر سذ مةنبةلعرعضة،  رعؤايةت  دئضةنلعكعنع  مذنداق 
سايعدايدعغان جايغا تةرةت قعلعص قويذشتعن ظعبارةت سعلةرنع لةنةتكة اليعق 

قعلعص قويعدعغان ظىح ظعشتعن ساقلعنعثالر.«))) 
ظةلةيهعسساالم  »صةيغةمبةر  دةيدذ:  مذنداق  ظةنهذ  رةزعيةلالهذ  جابعر 
ظاقمايدعغان سذغا كعحعك تةرةت قعلعشتعن توسقان.«)4) يةنة بعر رعؤايةتتة 
صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم: »ظاققان سذغا كعحعك تةرةت قعلعشتعن توسقان« 

دةص كةلدع.)5) 
كةينعضة  بعلةن(  )شامال  سىيدىك  هةتتا  قعلعؤاتقاندا،  تةرةت  كعحعك 
قايتعص حاحرعماسلعقع ظىحىن شامال حعقعش تةرةصكة قاراص ظولتذرذشقا، يةنة 

شذنعثدةك حوثقذر يةردة تذرذص دأثضة قاراص تةرةت قعلعشقا بولمايدذ.
يةتكىزىص  زعيان  حعقعص  هاشارةتلةرنعث  زعيانلعق  ظاستعدعكع  تاشنعث 

)))  بذ هةدعسنع ظةبذداؤذد ؤة تعرمعزي رعؤايةت قعلغان.
)))  ظعمام مذسلعم رعؤايعتع. 

)))  بذ هةدعسنع ظةبذداؤذد، ظعبنع ماجة ؤة ظعبنع هةببان قاتارلعقالر رعؤايةت قعلدع. 
)))  ظعمام مذسلعم رعؤايعتع. 

)))  بذ رعؤايةتنع تةبرانعي رعؤايةت قعلدع. 
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قويذشتعن  سئلعص  زعيان  هايؤانالرغا  ظاستعكع  تاشنعث  ياكع  قئلعشعدعن 
مةكرذهتذر.  يئقعن  هارامغا  قعلعش  تةرةت  كعحعك  تاشقا  ظىحىن  ساقلعنعش 
قاتارلعقالر  خذزةيمة  ظعبنع  ؤة  نةساظعي  ظةبذداؤذد،  ظةهمةد،  ظعمام  حىنكع، 
رعؤايةت قعلغان بعر هةدعستة صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم تاشقا كعحعك تةرةت 

قعلعشتعن توسقان. 
تةرةت قعلعؤاتقان حاغدا ظأزرعسىز ضةص قعلعش هارامغا يئقعن مةكرذهتذر. 
دئضةنلعكعنع  مذنداق  صةيغةمبةرظةلةيهعسساالمنعث  ظةبذهىرةيرة  هةقتة  بذ 
ظذياتلعق  حعقعص  قعلغعلع  تةرةت  تةظاال،  اهلل  »هةقعقةتةن  قعلعدذ:  رعؤايةت 
يةرلعرعنع ظئحعص قويذص ضةص قعلعشعص ظولتذرذشقان ظعككع ظادةمنع يامان 

كأرعدذ.«))) 
ظأزرعسىز ظأرة تذرذص كعحعك تةرةت قعلعش مةكرذهتذر. ظاظعشة رةزعيةلالهذ 
ظةنهانعث مذنداق دئضةنلعكع رعؤايةت قعلعندع: »كعمكع سعلةرضة صةيغةمبةر 
ظذنعثغا  سعلةر  دئسة،  قعلغان  تةرةت  كعحعك  تذرذص  ظأرة  ظةلةيهعسساالم 
ظولتذرذصال  صةقةت  تةرةتنع  كعحعك  ظةلةيهعسساالم  صةيغةمبةر  ظعشةنمةثلةر. 

قعالتتع.«))) 
ظةمما صةيغةمبةرظةلةيهعسساالمنعث ظأرة تذرذص كعحعك تةرةت قعلغانلعقع 
ياكع ظأرة تذرذص  قارعتعلغاندذر  ظأزرىلىك هالةتكة  هةققعدة كةلضةن هةدعس 
كعحعك تةرةت قعلعشنعثمذ توغرا ظعكةنلعكعنع كأرسىتىص قويذش ظىحىندذر. 
ظةلةيهعسساالم كعحعك  صةيغةمبةر  ظةضةر ظةهؤال ظذنداق بولمايدعغان بولسا، 

تةرةتنع ظولتذرذص قعالتتع.   
ظةركعشعنعث، ظذنعث كعحعك ؤة حوث تةرةتنع تازعالشتعن ظعلضعرع هةتتا ظالدع 
تةرةت يولعدعن سىيدىكنعث حذقذم حعقعص بولغانلعقعنع جةزمعلةشتىرعدعغان 
ظعشعنةلةيدعغان  توختعغانلعقعغا  حوقذم  سىيدىكنعث  دعلعدا  ؤة  هالةتكة 
هالةتكة كةلضةنضة قةدةر )ظالدع تةرةت يولعغا تذصا ياكع قةغةز تذتذص ظذياق 
يولعدعن سىيدىكنع  ظالدع تةرةت  بعلةن(  بذياققا ماثغانغا ظوخشاش ظعشالر 
صاكعزلعشع الزعمدذر. )ظاندعن تةرعتعنع سذ ياكع تاش بعلةن تازعاليدذ(. بذ 
مذنداق  صةيغةمبةرظةلةيهعسساالمنعث  ظةنهذ  رةزعيةلالهذ  ظةبذهذرةيرة  هةقتة 

)))  بذ هةدعسنع تةبرانعي رعؤايةت قعلدع. 
)))  بذ ظةسةرنع ظعمام ظةهمةد، نةساظعي، تعرمعزعي ؤة ظعبنع ماجة قاتارلعقالر رعؤايةت قعلدع. 
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حىنكع،  صاكعزلعنعثالر.  قعلعدذ: »سعلةر سىيدىكتعن  رعؤايةت  دئضةنلعكعنع 
ظالدع  كعشع  ظايال  ظةمما  ظذنعثدعندذر.«)))  كأصىنحعسع  ظازابعنعث  قةبرع 
تةرعتعنع )ظةركعشع يذقعرعدا سىيدىكعنع تازعلعغانغا ظوخشاش يولالر بعلةن( 
تازعالش الزعم ظةمةس. ظايال كعشع بولسا، ظالدع تةرعتعنع ظادا قعلعص بولذص 

ظازراق ظولتذرغاندعن كئيعن تةرةتعنع تازعاليدذ.)))
تةرةت قعلغاندا ظامال بار تةرةتلعرعنع حعقعرعشقا تعرعشعدذ ؤة ظذياتلعق 

يئرعنع ظورنعدعن تذرذص ظأرة بولذشتعن ظعلضعرع ياصعدذ. 
هاجةتخانعدعن حعقعص بولذص: >)ظع اهلل!( سئنعث مةغصعرعتعثنع تعلةيمةن، 
مةندعن صاسكعنا نةرسعلةرنع حعقعرؤةتكةن ؤة ماثا ساالمةتلعك بةرضةن اهلل 

تةظاالغا هةمدذ ـ ساناالر بولسذن<))) دةيدذ. 
بذ هةقتة ظاظعشة رةزعيةلالهذ ظةنها مذنداق دئدع: صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم 
هاجةتخانعدعن حعققاندا: »)ظع اهلل!( سئنعث مةغصعرعتعثنع تعلةيمةن.)4)« 
دةيتتع.)5) بذ هةقتة ظةنةس رةزعيةلالهذ ظةنهذدعن مذنداق بعر هةدعس رعؤايةت 
قعلعندع: صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم هاجةتخانعدعن حعقسا: »مةندعن صاسكعنا 
نةرسعلةرنع حعقعرؤةتكةن ؤة ماثا ساالمةتلعك بةرضةن اهلل تةظاالغا هةمدذ ـ 

ساناالر بولسذن.)6)« دةيتتع. 
كعحعك  ياكع  يذيعدذ  قولعنع  كئيعن  بولغاندعن  حعقعص  هاجةتخانعدعن 
»مةن  دئدع:  مذنداق  ظةنها  رةزعيةلالهذ  ظاظعشة  هةقتة  بذ  ظالعدذ.  تةرةت 
يذغانلعقعنع  )قولعنع(  حعقسعال  هاجةتخانعدعن  صةيغةمبةرظةلةيهعسساالمنعث 
هاجةتخانعدعن  ظةلةيهعسساالم  صةيغةمبةر  رعؤايةتتة:  بعر  يةنة  كأردىم.«)7) 

حعقسعال كعحعك تاهارةت ظاالتتع، دةص بايان قعلعندع.)8) 
بولعشعغا  ساالمةت  تئنعنعث  ظعنساننعث  صاكعزلعقنعث  تاشقع  ؤة  ظعحكع 

)))  بذ هةدعسنع ظعبنع خذزةيمة رعؤايةت قعلدع. 
)))  »ظةلهةديةتذل ظذال«، 0) ـ بةت. 

)))  ـ غذفرانةكة، ظةلهةمدذ لعلالهعللةزع ظةزهةبة ظةننعل ظةزا ؤة ظافانع.   
)))  ـ غذفرانةكة. 

)))  بذ هةدعسنع ظعمام ظةهمةد، ظةبذداؤذد، تعرمعزعي، ظعبنع هةببان، ؤة هاكعم قاتارلعقالر رعؤايةت قعلدع. 
)))  ـ ظةلهةمدذ لعلالهعللةزع ظةزهةبة ظةننعل ظةزا ؤة ظافانع.   

)))  بذ ظةسةرنع ظعبنع ماجة رعؤايةت قعلدع. 
)))  بذ رعؤايةتنع ظعمام ظةهمةد رعؤايةت قعلدع. 
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صايدعسع  حوث  بولعدعغانلعقعغا  خالع  كئسةللةردعن  تىرلىك  هةر  ظذنعث  ؤة 
شذنداق  ظةنة  صاكعزلعققا  تاشقع  ؤة  ظعحكع  دعنع  ظعسالم  ظىحىن  بولغانلعقع 
ؤة  ظئغعزعنع  يولعنعث  تةرةت  ظارقا  ظئغعزنع،  كىنعمعزدة  بةردع.  ظةهمعيةت 
ظةزالعرعنعث  بةزع  ظعنساننعث  ظوخشاش  تازعلعمعغانغا  ظةزاالرنع  جعنسعي 
حعقعدعغان  كةلتىرىص  كئسعلعنع  راك  بةرمةسلعكع  ظةهمعيةت  تازعلعقعغا 

ظامعلالرنعث بعرع ظعكةنلعكع ظعسصاتالندع.
بارغان  ظئلعص  ساهةدة  بذ  ظأزعنعث  قازع  ظةهمةد  دذكتذر  هةقتة  بذ 
ظةهمعيةت  تازعلعقعغا  »ظئغعزنعث  دئدع:  مذنداق  ظايعغعدا  ظعزدعنعشعنعث 
بةرمةسلعك ظئغعز ؤة بذغاز راكعغا ضعرعصتار بولذش ظعهتعمالعنع كىحةيتعدذ. 
مذشذ  بئرعش  ظةهمعيةت  صاكعزلعقعغا  ظئغعزعنعث  يولع  تةرةت  ظارقا  ظةمما 
ظورذننعث ياللذغلعنعص قئلعشتعن ساقاليدعغان مذهعم ظامعلالرنعث بعرعدذر«. 
دذكتذر ظذمذرتقا ؤة ظارقا تةرةت يولع ظئغعزعدعكع ظذزذن زامانلعق ياللذغلعنعش 
ظارقا تةرةت يولع راكعغا ضعرعصتار بولذص قئلعشقا كىحلىك سةؤةب بولعدذ، دةص 

قارايدذ.))) 

تاهارةتسعزلعكتعن صاكعزلعنعش 

تاهارةتسعزلعكتعن صاكعزلعنعش ظعككع تىرلىك بولعدذ: 
ظئلعش  تاهارةت  كعحعك  بذ  صاكعزلعنعش.  تاهارةتسعزلعكتعن  كعحعك  ـ   (

بعلةن ؤذجذدقا حعقعدذ. 
غذسلع  )يةنع  يذيذنذش  بذ  صاكعزلعنعش.  تاهارةتسعزلعكتعن  حوث  ـ   (

قعلعش( بعلةن ؤذجذدقا حعقعدذ. 
تاهارةت شةرعظةت بئكعتكةن بعر ظعش بولذص، ظذ مةلذم ظةزاالرنعث بةزعسعنع 

يذيذش ؤة بةزعسعنع سئالش بعلةن ظئلعنعدذ. 
تاهارةت )تاهارةت ظئلعش جةريانعدا يذيذلغان( ظةزاالرنع حعرايلعقالشتذرعدذ 
ؤة صاكعزاليدذ. هةمدة قعيامةت كىنع ظذنعث تةسعرع تاهارةت ظالغذحعنعث يىز 
صةيغةمبةر  هةقتة  بذ  كأرعلعدذ.  هالةتتة  بولغان  نذرلذق  قوللعرع  ـ  صذت  ؤة 

)))  »ظةلظعستعشفا بعل ساالت«، 0) ـ بةت.  
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ظالغان  كىنع،  قعيامةت  ظىممعتعم  »مئنعث  دئدع:  مذنداق  ظةلةيهعسساالم 
تاهارةتنعث تةسعرعدعن صذت قوللعرع ظاق قاشقعلعق هالدا حاقعرعلعدذ. كعمكع 

ظاقلعقعنع ظاشذرذشقا قادعر بواللعسا، شذنداق قعلسذن.)))«))) 

تاهارةت ظئلعشنعث هأكمع 

) ـ تاهارةتسعز ظادةم ناماز ظوقذماقحع ياكع جعنازة نامعزع ظوقذماقحع، 
ياكع تعالؤةت سةجدعسع قعلماقحع بولغاندا، ظذنعث تاهارةت ظئلعشع صةرزدذر. 
اهلل تاظاال بذ هةقتة مذنداق دةيدذ: »ظع مأمعنلةر! )سعلةر تاهارةتسعز بولذص( 
قولذثالرنع  يذيذثالر،  يىزىثالرنع  تذرغعنعثالردا،  بولذص(  )ظوقذماقحع  ناماز 
جةينعكعثالر بعلةن قوشذص يذيذثالر، بعشعثالرغا مةسهع قعلعثالر، صذتذثالرنع 

ظوشذقذثالر بعلة قوشذص يذيذثالر«)))
صةيغةمبةرظةلةيهعسساالمنعث  ظةنهذ  رةزعيةلالهذ  ظةبذهذرةيرة  هةقتة  بذ 
مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ: »تاهارةتسعز كعشعنعث ظوقذغان نامعزع 

تاكع تاهارةت ظئلعص )ظذقذمعغانغا قةدةر( قذبذل قعلعنمايدذ.«)4) 
ظئلعشع  تاهارةت  ظذنعث  بولغاندا،  تذتماقحع  قذرظاننع  تاهارةتسعز كعشع 
صةرزدذر. بذ هةقتة صةيغةمبةرظةلةيهعسساالمنعث ظةمرع ظعبنع هةزمعضة يئزعص 

بةرضةن خئتعدا: »قذرظاننع صةقةت صاكعز ظادةمال تذتسذن« دةص دئيعلضةن.)5) 
كأص ساندعكع تةصسعر شذناسالر: »اهلل تاظاالنعث: »ظذنع صةقةت صاك بولغانالرال 
تذتعدذ«))) دئضةن ظايعتعنع تاهارةتسعزلعكتعن ؤة صاسكعنا نةرسعلةردعن صاك 
بولذشقا قارعتعدذ. لئكعن فعقهعشذناسالر قذرظاننع تذتماقحع بولغاندا تاهارةت 
قعلغان  ظعنكار  ظعكةنلعكعضة  صةرز  ظذنعث  يةنع  صةرزدذر.  ظةمةلدعكع  ظئلعش 
ظادةم كاصعر بولعدعغانلعقعغا هأكىم قعلعنمايدعغان بعر صةرزدذر.)7) حىنكع، اهلل 

)))   تاهارةت ظالغاندا يذيذلغان ظورذننعث هةممعسعدعن نذر حاقناص تذرعدذ . ت. 
)))  ظعمام بذخارع رعؤايعتع. 

)))   سىرة ماظعدة 6 ـ ظايةتنعث بعر قعسمع.
)))  ظعمام بذخارع رعؤايعتع. 

)))  بذ هةدعسنع ظعمام مالعك، نةساظعي ؤة دارع قذتنعي قاتارلعقالر رعؤايةت قعلغان. 
)))  سىرة ؤاقعظة 79 ـ ظايةت.

)))  ظعسالم دعنعدا صةرز، قةتظعي صةرز ؤة ظةمةلدة صةرز، دةص ظعككع تىرضة ظايرعلعدذ. بذ ظعككعسعنعث ظارعسعدعكع صةرق 
بعرعنحعسعنع ظعنكار قعلغان ظادةم كاصعر هئساصلعنعدذ. ظعككعنحعسعنع ظعنكار قعلغان ظادةم كاصعر هئساصالنمايدذ. ت.    
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تاظاالنعث: »ظذنع صةقةت صاك بولغانالرال تذتعدذ«))) دئضةن ظايعتعنعث قذرظان 
هةممة نةرسة خاتعرلةنضةن تاختع )يةنع لةؤهذل مةهصذز( دعكع ؤاقتعدا، ظذنع 
صةقةت صةرعشتعلةرنعثال تذتقانلعقعدعن خةؤةر بئرعش ظعهتعماللعقع بولغانلعقع 
ظىحىن ظذ ظايةت )قذرظاننع تذتماقحع بولغان ظادةمنعث( تاهارةت ظئلعشعنعث 

حذقذم صةرز ظعكةنلعكعنع ظعصادعلةص بةرمةيدذ« دةيدذ. 
)ـ  كةبعنعث ظةتراصعنع تاؤاص قعلغاندا تاهارةت ظئلعش ؤاجعصتذر. حىنكع، تاؤاص 
نامازغا ظوخشاص كئتعدعغان بعر ظعبادةتتذر. بذ هةقتة صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم 
مذنداق دئدع: »كةبعنعث ظةتراصعنع تاؤاص قئلعش نامازغا ظوخشاشتذر. لئكعن 
كعمكع  قعالاليسعلةر.  ضةص  تاؤاصتا  سعلةر  يعرع(  ظوخشعمايدعغان  )ظذنعثغا 

تاؤاصتا ضةص قعلماقحع بولسا، صةقةت ياخشع ضةصنعال قعلسذن.«))) 
) ـ ظذخالش ظالدعدا تاهارةت ظئلعش سىننةتتذر. بذ هةقتة بارا ظعبنع ظازعب 
رةزعيةلالهذ ظةنهذ مذنداق دةيدذ: صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم ماثا مذنداق دئدع: 
»ظةضةر سةن ياتماقحع بولغاندا نامازغا تاهارةت ظالغاندةك، تاهارةت ظالغعن، 
ظاندعن ظوث يئنعثنع بئسعص يئتعص: ظع اهلل! ظأزةمنع ساثا تاصشذردذم، ساؤابعثغا 
سةن  بةدعنعمنع  قورقذص  سةندعن  ؤة  تاصشذردذم  ساثا  ظعشلعرعمنع  قعزعقعص 
تةرةصكة يألعدعم )يةنع بارلعق ظعشلعرعمدا ساثا تاياندعم(. صاناهلعنعدعغان ؤة 
صاناهالندذرعدعغان جاي صةقةت سةن تةرةصتعدذر. سئنعث حىشىرضةن كعتابلعرعثغا 
سةن  ظةضةر  دئضعن))).  ظعشةندعم،  صةيغةمبةرلةرضة  ظةؤةتكةن  سةن  ظعشةندعم. 
شذ كئحسع قازا قعلعدعغان بولساث، ظعمان بعلةن كئتعسةن. )تاث ظاتقذزساث 
ياخشعلعق ظىستعدة تاث ظاتقذزغان بولعسةن( سةن بذ دذظاالرنع ظةث ظاخعردا 

ظوقعغعن.«)4) 
مذنداق  صةيغةمبةرظةلةيهعسساالمنعث  ظةنهذ  رةزعيةلالهذ  ظأمةر  ظعبنع 
كئحعدة  ظوخلعسا،  بعلةن  تاهارةت  »كعمكع  قعلعدذ:  رعؤايةت  دئضةنلعكعنع 
ظذنعث بعلةن بعر صةرعشتة بعللة بولعدذ. ظذ ظويغانغان ؤاقتعدا، صةرعشتة: ظع 

اهلل! بةندةث صاالنعنعث ضذناهعنع كةحىرسةث، دةيدذ.«)5) 
)))  سىرة ؤاقعظة 79 ـ ظايةت.

)))  بذ هةدعسنع تعرمعزعي، نةساظعي ؤة هاكعم قاتارلعقالر رعؤايةت قعلدع. 
رعغبةتةن  ظعلةيكة،  زةهرع  ظةلجةظتذ  ؤة  ظعلةيكة  ظةمرع  فةؤؤةزتذ  ؤة  ظعلةيكة  ؤةجهع  ظةسلةمتذ  ظعننع  ظةلالهذممة    (((
بعنةبعيعكةللةزع  ؤة  ظةنزةلتة  بعكابعكةللةزع  ظامةنتذ  ظعلةيكة،  ظعلال  معنكة  مةنجا  ؤة  مةلجةظة  ال  ظعلةيكة،  رةهبةتةن  ؤة 

ظةرسةلتة. 
)))  ظعمام بذخارع رعؤايعتع. 

)))  بذ هةدعسنع ظعبنع هةببان رعؤايةت قعلدع.
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4ـ  صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم داؤاملعق شذنداق قعلغانلعقع ظىحىن تاهارةتنعث 
صةيغةمبةرظةلةيهعسساالمنعث  لئكعن  مذستةهةصتذر.  ظئلعش  تاهارةت  ظىستىضة 
ظادةتتعكع  ظعشع  بذ  ظالغان  تاهارةت  ظىستىضة  تاهارةتنعث  داؤاملعق 
بولماي  سىننةت  ظعشع  بذ  ظىحىن  بولغانلعقع  ظورنعدا  قعلمعشلعرعنعنعث 

مذستةهةص بولعدذ.       
يةنة ضذناهالردعن يئنعص تةؤبة قعلغاندعن كئيعنمذ تاهارةت ظئلعش مذستةهةصتذر. 
بذ هةقتة ظةبذهذرةيرة رةزعيةلالهذ ظةنهذ صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث مذنداق 
تاهارةت  بةندة  مذسذلمان  ياكع  مأمعن  »بعر  قعلعدذ:  رعؤايةت  دئضةنلعكعنع 
ظالسا، يىزعنع يذغاندا، كأزع بعلةن قارعغان خاتالعقع سذ بعلةن ياكع سذنعث 
ظاخعرقع تامحعسع بعلةن يىزعدعن يذيذلذص كئتعدذ. قولعنع يذغاندا، قول بعلةن 
تذتذص قعلغان خاتالعقع سذ بعلةن ياكع سذنعث ظاخعرقع تامحعسع بعلةن بعللة 
سذ  خاتالعقع  قعلغان  مئثعص  بعلةن  صذتع  يذغاندا،  صذتعنع  كئتعدذ.  يذيذلذص 
بعلةن ياكع سذنعث ظاخعرقع تامحعسع بعلةن بعللة يذيذلذص كئتعدذ. )شذنداق 
قعلعص تاهارةتنعث كامعل ظئلعنعشع بعلةن( ضذناهلعرع صاك ـ صاكعزة يذيذلذص 

كئتعدذ.«))) 
صةيغةمبةرظةلةيهعسساالمنعث  ظةنهذ  رةزعيةلالهذ  ظةففان  ظعبنع  ظذسمان 
ظالسا،  كامعل  تاهارةتنع  »كعمكع  قعلعدذ:  رعؤايةت  دئضةنلعكعنع  مذنداق 
ظذنعث بةدعنعدعكع هةتتا تعرناقلعرعنعث ظاستعلعرعدعكع ضذناهلعرعمذ حعقعص 

كئتعدذ.«))) 

تاهارةتنع توغرا ظئلعشنعث شةرتلعرع 

بعلةن  سذ  صاكعزلعيااليدعغان  باشقعسعنع  هةم  صاكعز  هةم  تاهارةت  ـ   (
توغرا  ظئلعش  تاهارةت  بعلةن  نةرسة  باشقا  سذدعن  الزعمدذر.)))  ظئلعنعشع 
ظةمةستذر. حىنكع، اهلل تاظاال: »ظع مأمعنلةر! )سعلةر تاهارةتسعز بولذص( 
قولذثالرنع  يذيذثالر،  يىزىثالرنع  تذرغعنعثالردا،  بولذص(  )ظوقذماقحع  ناماز 
جةينعكعثالر بعلةن قوشذص يذيذثالر، بئشعثالرغا مةسهع قعلعثالر، صذتذثالرنع 

)))  ظعمام مذسلعم رعؤايعتع. 
)))  ظعمام مذسلعم رعؤايعتع. 

)))  بعز قانداق سذنعث هةم صاكعز هةم باشقعسعنع صاكعزلعيااليدعغان سذ ظعكةنلعكعنع صاكعزلعغذحع نةرسعلةرنعث بابعدا تةصسعلعي بايان قعلعص 
ظأتتذق. ت.   
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ظوشذقذثالر بعلة قوشذص يذيذثالر« ))) دةص بولغاندعن كئيعن: »ظةضةر جذنذب 
بولساثالر صاكلعنعثالر )يةنع غذسلع قعلعثالر(، ظةضةر كئسةل بولساثالر )سذ 
زعيان قعلعدعغان بولسا(، ياكع سةصةر ظىستعدة بولذص )سذ تاصالمعساثالر(، 
ياكع سعلةرنعث بعرسعثالر هاجةتخانعدعن كةلضةن )يةنع تاهارةت سذندذرغان( 
بولساثالر، ياكع ظاياللعرعثالر بعلةن يئقعنحعلعق قعلغاندعن كئيعن )غذسلع 
 ((( قعلعثالر«  تةيةممذم  تذصراقتا  صاك  تاصالمعساثالر،  سذ  ظىحىن(  تاهارةت 

دئدع.))) 
ـ يذيذش صةرز بولغان ظةزاالرغا سذنعث يئتعشعضة تذسالغذ بولعدعغان   (
)ظذ ظةزاالردعكع( شامنعث ظئقعندعسع، خئمعر، هاك، ضةج ؤة بذياققا ظوخشاش 

نةرسعلةرنع تازعالش الزعمدذر. 
تعرناقلعرعغا  سذنعث  بذياقلعرع  سىرتعغان  تعرناقلعرعغا  ظايالالرنعث   
تعرناقلعرعدعكع  ظايالالر  ظىحىن  شذنعث  بولعدذ.  تذسالغذ  بئرعشعغا  يئتعص 
ظذ بذياقنع حعقعرؤئتعص تاهارةت ظالمعسا، ظالغان تاهارعتع توغرا بولمعغان 

بولعدذ. 
ظةمما يىزلعرعضة ؤة ظعككع لةؤلعرعضة سىرتىؤالغان بذياقلعرع حاصالشقاق 
ؤة قاتتعق بولمعغانلعقع ظىحىن، ظذالر سذنعث ظذ يةرلةرضة يئتعص بئرعشعضة 
تذسالغذ بولمايدذ. بذالرنعث هأكمع خذددع قولغا ؤة صذتقا قويغان خعنعنعث 
سذنعث  ظعش  ظئلعنعدعغان  ظعتعبارغا  نةرسعلةردة  بذ  ظوخشاشتذر.  هأكمعضة 

تةنضة يئتعص بئرعش ياكع بارماسلعقعدذر.)4)
ظةضةر سذيذق ياغقا ظوخشاش سذيذق مايلعق نةرسعنع قولعغا ياكع صذتعغا 
سىرتكةن بولسا، ظاندعن تاهارةت ظالغاندا ظذ يةرضة قويغان سذنع ظذ يةر قوبذل 
قعلمعغان بولسعمذ يذيذش ظةمةلدة كأرىلضةن بولغاحقا، ظالغان تاهارةت توغرا 
بولغان بولعدذ. ظةمما ظذ يةرضة سىرتكةن نةرسة قوينعث مئيع ياكع قاتتعق توث 
ياغدةك مايلعق نةرسة بولسا، بذ هالةتتة سذ تةنضة يئتعص بارمايدعغانلعقع 

)))  سىرة ماظعدة 6 ـ ظايةتنعث بعر قعسمع. 
)))  سىرة ماظعدة 6 ـ ظايةتنعث بعر قعسمع. 

)))  يةنع تاهارةت صةقةت سذ بعلةن بولعدذ. ظةضةر سذ تئصعلمعغاندا مئؤة سىيع ياكع حايدةك نةرسعلةر بعلةن تاهارةت ظئلعش 
توغرا بولمايدذ. ظذ ؤاقتعدا صاك تذصا بعلةن تةيةمممذم قئلعنعدذ. ت.   

)))  يةنع قانداق نةرسة بولسا بولسذن يذيذش صةرز بولغان ظةزاالرغا سذنعث يئتعص بئرعشعغا تذسالغذ بولعدعكةن، ظذنع 
حعقعرؤةتمةي تذرذص ظالغان تاهارةت توغرا بولمايدذ. ظةضةر ظذ نةرسة يذيذش صةرز بولغان ظةزاالرغا سذنعث يئتعص بئرعشعغا 

تذسالغذ بولمايدعكةن، ظذنع حعقعرؤةتمةي تذرذصمذ تاهارةت ظالسا بولعدذ. ت. 
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ظىحىن ظالغان تةرعتع توغرا بولمايدذ.

تئرعسعضة  بذرذن  سذنعث  ماثقا  قالغان  قذرذص  ظىستىدعكع  بذرذننعث 
ظعلضعرع  يذيعشتعن  يىزنع  ظذنع  ظىحىن  شذنعث  بولعدذ.  تذسالغذ  يئتعشعغا 

تازعلعؤئتعش الزعمدذر.

ظةضةر بارماققا سالغان ظىزعكع تار بولسا، سذنعث هةتتا ظىزىكنعث تئضعضة 
كعرعشع ظىحىن ظىزىكنع ظذياق ـ بذياققا معدعرلعتعش ؤاجعصتذر. ظةضةر ظىزىك 

كةثرع بولسا، ظىزىكنع ظذياق ـ بذياققا معدعرلعتعش سىننةتتذر. 

ظةضةر ظايال كعشع ياسالغان تعرناق سالعدعغان بولسا، ظذ تعرناق سذنعث 
ظئلعشتعن  تاهارةت  بولغاحقا،  بولعدعغان  تذسالغذ  بئرعشعغا  يئتعص  تعرعضة 

ظعلضعرع ظذ تعرناقالرنع حعقعرؤئتعش ؤاجعصتذر. 

ظةضةر ظايال كعشع ياسالغان حاح كعيعدعغان بولسا، ظذ حاحنعث ظىستىضة 
قعلغان مةسهعسع توغرا بولمايدذ. حىنكع، ياسالغان حاحنعث ظىستىضة مةسهع 
تةلصةك تذماقنعث ظىستىضة مةسهع قعلغانغا ظوخشاشتذر. بذ  قعلعش خذددع 

توغرا ظةمةستذر. 

بذياقحع، تامحع ؤة سذؤاقحعغا ظوخشاش ظادةملةرنعث تاهارةتتة يذيذش 
صةرز بولغان ظةزالعرعنعث ظىستىدعكع سذنعث تعرعضة يئتعص بئرعشعغا تذسالغذ 
بولعدعغان نةرسعلةرنعث هةممعسعنع )تاهارةت ظئلعشتعن ظعلضعرع( تازعالش 

الزعمدذر. ظةضةر حعقعرعش قعيعن بولغانلعرع قئلعص قالسعمذ بولعدذ.

) ـ تاهارةتكة زعت كئلعدعغان نةرسعلةرنعث ظأزىلمعسعدذر. مةسعلةن: بعر 
ظادةم سىيدىكنعث تامحعلعرع ياكع يارعدعن ظاققان قان توختاشتعن ظعلضعرع 
تاهارةت ظئلعشنع باشلعغان بولسا، ظالغان تاهارعتع توغرا ظةمةستذر. لئكعن 

ظأزرعسع بار ظادةملةر بذ قاظعدعنعث ظعحعضة كعرمةيدذ.)))  

شذنعثدةك هةيزدار ياكع نةصةسدار ظايالالرنعث ظالغان تاهارةتلعرعمذ توغرا 
بولمايدذ. 

)))  مةسعلةن: سىيدىك داؤاملعق تئمعص تذرعدعغان ياكع بعر يعرعدعن داؤاملعق قان حعقعص تذرعدعغان ظادةم ظأزرعسع بار 
كعشع هئساصلعنعدذ. بذ ظادةم نامازنع هةر بعر نامازغا بعر تاهارةت ظئلعص ظوقذيدذ. ظذنعثدعن ظاققان سىيدىك ياكع قان 
توختعمعسعمذ  ظذنعث تاهارةت ظئلعشع ؤة ناماز ظوقذشع توغرعدذر. بذنعثغا ظاظعت مةسعلعلةر اهلل تاظاال خالعسا ظالدعمعزدا 

تةصسعلعي كئلعدذ. ت.  
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تاهارةتنعث صةرزلعرع 

صةرز ظعككع قعسعمغا بألعنعدذ: 
) ـ صةرزلعكع قةتظعي بولغان صةرز. بذ قةتظعي دةلعل بعلةن سادعر بولغان 
صةرزدذر. مةسعلةن: تاهارةتتة باشقا مةسهع قعلعشقا ظوخشاش. بذ اهلل تاظاالنعث: 
»بعشعثالرغا مةسهع قعلعثالر« ))) دئضةن ظايعتع بعلةن سادعر بولغان بعر 

صةرزدذر. 
بذ تىردعكع صةرزلةرنع ظعنكار قعلغان ظادةم كاصعر هئساصلعنعدذ. بذ صةرز ظادا 

قعلعنماي قالسا، بذ صةرزضة ظاالقعدار بولغان نةرسعلةرمذ ظادا قعلعنمايدذ.)))
)ـ  ظةمةلدعكع صةرز. بذ صةرزمذ ظةمةل قعلعنعشتا خذددع بعرعنحع خعلدعكع 
ظادا قعلعنماسلعقع  صةرزنعث  بذ  بذ صةرزدعمذ  يةنع  قةتظعي صةرزضة ظوخشايدذ. 
بذ  لئكعن،  قعلعنمايدذ.  ظادا  نةرسعلةرمذ  بولغان  ظاالقعدار  صةرزضة  بذ  بعلةن 
باشنعث  كاصعر هئساصالنمايدذ. مةسعلةن: مةسهعنع  قعلغذحع  ظعنكار  صةرزنع 
بعلةن  دةلعل  )قةتظعي  بذ  ظوخشاش.  دئضةنضة  صةرز  قعلعش  بعرعضة  تأتدةن 

ظةمةس( ظعجعتهاد يولع بعلةن سادعر بولغان صةرزدذر.)))

تاهارةتنعث صةرزلعرعنعث تأت ظعكةنلعكع 

ظذالر تأؤةندعكعلةردعن ظعبارةتتذر:
) ـ سذنع يىزدة يذضذرتذش بعلةن يىزنع بعر قئتعم يذماق. 
) ـ ظعككع قولنع حةينةك بعلةن قوشذص بعر قئتعم يذماق. 

) ـ باشنعث تأتدةن بعرعضة بعر قئتعم مةسهع قعلماق. 
4 ـ ظعككع صذتنع هذشذق بعلةن قوشذص بعر قئتعم يذماق. 

»ظع  تاظاالنعث:  اهلل  صةرزلعكع  ظعشلعرعنعث  يذقعرعدعكع  تاهارةتنعث 
مأمعنلةر! )سعلةر تاهارةتسعز بولذص( ناماز )ظوقذماقحع بولذص( تذرغعنعثالردا، 

)))  سىرة ماظعدة 6 ـ ظايةتنعث بعر قعسمع. 
توغرا  تاهارةت  قالسا،  قعلعنماي  مةسهع  باشقا  ظةضةر  صةرزدذر.  قةتظعي  قعلعش  مةسهع  باشقا  تاهارةتتة  مةسعلةن:    (((

بولمعغان بولعدذ. بذ تاهارةت بعلةن ظوقذغان نامازمذ توغرا بولمعغان بولعدذ. ت.     
)))  مةسهعنع باشنعث تأتدةن بعرعضة قعلعش صةرزع بولسا، قةتظعي دةلعل بعلةن ظةمةس ظعجتعهاد يولع بعلةن سادعر بولغان 
بعر صةرزدذر. شذنعث ظىحىن بذ مةسعلعدة ظالعمالر ظارعسعدا ظعختعالص بار. بذ مةسعلعدة بةزع ظالعمالر مةسهعنع باشنعث تأتدةن 

بعرعضة ظةمةس ظذنعثدعن ظاز قعسمعغا قعلعش صةرز دئسة، بةزعلعرع: ظذنعثدعن حعق قعسمعغا قعلعش صةرز دةيدذ. ت.
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يىزىثالرنع يذيذثالر، قولذثالرنع جةينعكعثالر بعلةن قوشذص يذيذثالر، بئشعثالرغا 
مةسهع قعلعثالر، صذتذثالرنع ظوشذقذثالر بعلة قوشذص يذيذثالر«))) دئضةن ظايعتع 

بعلةن ظوتتذرغا قويذلغاندذر. 
ظئثةكنعث  باشالص  يةردعن  ظىنضةن  حاح  باشنعث  ظالغاندا  ظذزذنلعقعدعن   
ظاستعغعحة، تذغذرلعقعدعن ظالغاندا ظعككع قذالق بعلةن )يىزنعث( ظارعلعقعدعكع 

يةرلةر يىزنعث حةك ـ حعضراسعنعث ظعحعضة كئرعدذ.
كئرعدذ.  حانعقعمذ  كأزنعث  ظعككع  يةنة  ظعحعضة  حعضرانعسعنعث  يىزنعث 
ظةضةر كأزع صذلتعيعص حعقعص قالغان ظادةم بولسا، كأزعنع يذمغاندا كأزعنعث 
تئشعدا قالغان كأزنعث حانعقعمذ يىزنعث حةك ـ حعضراسعنعث ظعحعضة كعرعدذ. 
ظةضةر كأزعنع يذمغاندا كأزنعث تئشعدا قالماي كأزعنعث ظعحع تةرعصعضة كعرعص 

كةتكةن كأزنعث حانعقع يىزنعث قاتارعغا كعرمةيدذ.  
كالصذكمذ  قالغان  يذمذلماي  يذمغاندا  كالصذكنع  ظعككع  ؤة  ساقالدذرذقمذ 

يىزنعث قاتارعغا كعرعدذ. 
تئضع كأرىلمةيدعغان قويذق ساقالنعث تاشقعرقع قعسمعنع يذيذش ساقالنعث 
تئضعدعكع تعرعنع يذغان بعلةن ظوخشاشتذر. ظةمما ساقال تعضع كأرىنعدعغان 
يةتكىزىص  تعرعضة  تعضعدعكع  ساقالنعث  سذنع  بولسا،  شاالث  دةرعجعدة 
ساقالنعث تعضعنع يذيذش الزعمدذر. يىزنعث حةك ـ حعضراسعدعن حعقعص كةتكةن 
ساقالنعث ظذزذن قعسمعنع يذيذش الزعم ظةمةس. بذرذتنعث، قاشنعث ؤة ظاستعن 
كالصذكنعث ظاستعدعكع تىكنعث ظاستعنع يذيذشنعث هأكمع ساقالنعث هأكمعضة 

ظوخشاشتذر.))) 
سذنعث  ؤة  يئصعؤالغعدةك  ظذححعنع  بارماقلعرععنعث  تعرناقلعرع  ظةضةر 
ظذزذن  دةرعجعدة  بولغعدةك  تذسالغذ  بئرعشعغا  يئتعص  ظذححعغا  بارماقالرنعث 
ظالغان  تعرناقلعرعنع  كئيعن(  بولغاندعن  ظئلعص  )تاهارةت  ظادةم  ظذ  بولغان، 

بولسا، صةقةت بارماقلعرعنعث ظذححعنع يذيذشع صةرز بولعدذ.)))
ظذنعث  بولسا  حىشىرضةن  ساقعلعنع  كئيعن(  بولغاندعن  ظئلعص  )تاهارةت 
ظورنعنع يذيذش، ظةضةر بذرذتعنع حىشىرضةن بولسا ظذنعث ظورنعنع يذيذش، ظةضةر 

)))  سىرة ماظعدة 6 ـ ظايةتنعث بعر قعسمع. 
)))  »ظةلهةديةتذل ظذال«، 4) ـ بةت.  
)))  »ظةلهةديةتذل ظذال«، 4) ـ بةت.  
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بئشعنع حىشىرضةن بولسا باشقا قايتا مةسهع قعلعش، ظةضةر تعرعسع سذيذلذص 
كةتكةن ؤة )قان حعقمعغانال( بولسا ظذنعث ظورنعنع يذيذش صةرز ظةمةستذر. 

ظعككع قولنع يذيذشنعث ظعحعضة حةينةكمذ، ظعككع صذتنع يذيذشنعث ظعحعضة 
ظذشذقمذ كئرعدذ.  

بعلةن  ظوشذقذثالر  صذتذثالرنع  قعلعثالر،  مةسهع  »بئشعثالرغا  ظايةتتة: 
ظارقعسعدعن  قعلعشنعث  مةسهع  باشقا  صذتالرنع  دةص   ((( يذيذثالر«  قوشذص 
قعلعشنعث  مةسهع  صذتقا  دئضعنعدةك(  مةزهةصعدعكعلةرنعث  )شعظة  كةلتىرىشع 
يئتةرلعك بولعدعغانلعقعنع كأرسىتىص بةرمةيدذ. صذتنع يذيذش بولسا، بارلعق 
ظالعمالر بعرلعككة كةلضةن مةسعلعدذر. تأؤةندعكع هةدعسلةرمذ صذتنع يذيذشنعث 
الزعملعقعنع كأرسعتعدذ: ظابدذلاله ظعبنع ظةمر رةزعيةلالهذ ظةنهذ مذنداق دةيدذ: 
ظارقعمعزدا  ظةلةيهعسساالم  صةيغةمبةر  سةصعرعمعزدة  قئتعملعق  بعر  بعزنعث 
يذيعؤاتقان  صذتلعرعمعزنع  ظئلعص  تاهارةت  نامعزعغا  ظةسعر  بعز  قالدع.  قئلعص 
»تاهارةتنع  بعزضة:  ؤة  كةلدع  يئتعص  ظةلةيهعسساالم  صةيغةمبةر  ؤاقعتعمعزدا، 
كامعل ظئلعثالر، تولذق يذيذلمعغان تاصاننعث ظارقعسع ظوت ظازابعغا قالعدذ« 
دئدع. يةنة بعر رعؤايةتتة ظابدذلاله ظعبنع ظةمر رةزعيةلالهذ ظةنهذ مذنداق دئدع: 
قايتعؤئتعص  مةدعنعضة  مةككعدعن  بعللة  بعلةن  ظةلةيهعسساالم  صةيغةمبةر  بعز 
يول ظىستعدة بعر سذنعث قئشعغا كةلدذق. كعشعلةر ظةسعر نامعزعنع ظوقذش 
ظذالرنعث  بعز  باشلعدع.  ظئلعشقا  ظالدعراصال  تاهارةتلعرعنع  ظالدعراص  ظىحىن 
قئشعغا بارساق ظذالرنعث تاصانلعرعغا سذ تةضمعضةنلعكتعن تاصانلعرع )قذرذق( 
صارقعراص تذراتتع. شذنعث بعلةن صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم: »تولذق يذيذلمعغان 
تاصاننعث ظارقعسع ظوت ظازابعغا قالعدذ، تاهارةتنع كامعل ظئلعثالر« دئدع.))) 
ظأمةر ظعبنع خةتتاص رةزعيةلالهذ ظةنهذ مذنداق دةيدذ: بعر ظادةم تاهارةت 
ظئلعص صذتعدا تعرناقنعث ظورنعدةك يةرنع يذماي حاال قويذصتذ. بذنع صةيغةمبةر 
ظةلةيهعسساالم كأرىص ظذنعثغا: »قايتعص بئرعص تاهارةتنع كامعل ظالغعن« 
دئضةن. شذنعث بعلةن ظذ ظادةم قايتعص بئرعص )قايتا تاهارةت ظئلعص( ظاندعن 

نامازنع ظوقذغان.))) 
)))  سىرة ماظعدة 6 ـ ظايةتنعث بعر قعسمع. 

)))  ظعمام مذسلعم رعؤايعتع. 
)))  ظعمام مذسلعم رعؤايعتع. 
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تاهارةتنعث سىننةتلعرع 

>سىننةت< دئضةن سأز مةنا جةهةتتعن يول ؤة ظادةت دئضةنلعك بولعدذ. 
>سىننةت< دئضةن سأز ظعستعاله جةهةتتعن >دعندا قعلعش يولغا قويذلغان 
دعننعث ظعبادةت قعسمعدا سىننةت ظعككع قعسعمغا  بولعدذ.  يول< دئضةنلعك 

بألىنعدذ: 
) ـ كىحلىك سىننةت. بذ صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم تاشلعماستعن ظعزحعل 
كعشع  قعلمعغان  ؤة  بئرعلعدعغان  ساؤاب  كعشعضة  قعلغان  ظذنع  قعلغان، 
ظادةمنعث  قعلمعغان  ظذنع  »ظذ،  ظالعمالر:  بةزع  سىننةتتذر.  ظةيعصلعنعدعغان 
قعلعدعغان  ؤاجعص  تةنقعدلةشنع  ظذنع  ؤة  قعلعشنع  هأكىم  ظازغذنلعقعغا 

سىننةتتذر« دةيدذ. 
بذ يةردة شذنع بايان قعلعص ظأتىش الزعمكع، ظةضةر صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم 
ظأزعنعث ظعزحعل قعلغان بعر ظعشعنع بعر ظادةمنعث قعلمعغانلعقع ظىحىن ظذ 
ظادةمنع ظةيعصلعضةن بولسا، بذ ظذ ظعشنعث ؤاجعص ظعكةنلعكعنع كأرسىتىص 
ؤاجعص  ظذنعث  ظةيعصلعشع  صةيغةمبةرظةلةيهعسساالمنعث  حىنكع،  بئرعدذ. 

ظعكةنلعكعنعث دةلعل ـ صاكعتعدذر. 
) ـ كىحلىك ظةمةس سىننةت. بذ، ظذنعث مذستةهةص ظعكةنلعكع ظذمذمعي 
ياكع خذسذسعي دةلعل بعلةن ظعصادعلعنعص كئلعنضةن، صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم 
ؤة  بئرعلعدعغان  ساؤاص  ظادةمضة  قعلغان  ظذنع  قعلمعغان،  داؤاملعق  ظذنع 

قعلمعغان ظادةم ظةيعصلةنمةيدعغان سىننةتتذر. 

تاهارةتنعث سىننةتلعرع 

) ـ نعيةت قعلماق. نعيةت تاهارةتسعز تذرذص قعلعش توغرا بولمايدعغان 
ياكع  بعلةن  صىكىش  كأثلعضة  قعلعشنع(  ظئلعص  )تاهارةت  ظعبادةتنع  بعر 
تاظاالنعث  اهلل  ياكع  بعلةن،  صىكىش  كأثلعضة  يوقذتذشنع  تاهارةتسعزلعكنع 

بذيرذقعغا بويسذنذشنع كأثلعضة صىكىش بعلةن بولعدذ. 
حىنكع،  ظىحىندذر.  ظئرعشعش  ساؤابقا  قعلعش،  نعيةت  ظالغاندا  تاهارةت 
نعيةتسعز  ظادةم  بعر  ظةضةر  ظايلعنعدذ.  ظعبادةتكة  ظارقعلعق  نعيةت  تاهارةت 
تاهارةت ظالسا، ظذنعث تاهارةت ظالغانلعقع ظىحىن ساؤاص بئرعلمةيدذ. حىنكع، 
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صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم: »بارلعق ظةمةللةر )ضة ساؤاب بئرعلعش( هةقعقةتةن 
نعيةتكة باغلعقتذر. شذنداقال هةر قانداق كعشع ظأزع نعيةت قعلغان نةرسعسعضة 
ظئرعشعدذ ...« دئضةن.))) مانا بذ هةدعس بعرةر ظةمةلضة ساؤاب بئرعلعشنعث 
توغرا  تاهارةتنعث  لئكعن  بئرعدذ.  كأرسىتىص  ظعكةنلعكعنع  باغلعق  نعيةتكة 
بولذشع نعيةتكةن باغلعق ظةمةستذر. شذنعث ظىحىن كعم نعيةتسعز تاهارةت 
ظالسا، ظذنعث تاهارعتع خاتا هئساصالنمايدذ ؤة ظذ تاهارةت بعلةن ناماز ظوقذغعلع 
تاهارةتسعز  )سعلةر  مأمعنلةر!  »ظع  تاظاال:  اهلل  ظادةم  ظذ  حىنكع،  بولعدذ. 
يذيذثالر،  يىزىثالرنع  تذرغعنعثالردا،  بولذص(  )ظوقذماقحع  ناماز  بولذص( 
قولذثالرنع جةينعكعثالر بعلةن قوشذص يذيذثالر، بئشعثالرغا مةسهع قعلعثالر، 
صذتذثالرنع ظوشذقذثالر بعلة قوشذص يذيذثالر«))) دئضةن ظايعتع بعلةن ناماز 
شةرتنع  قعلغان  تةلةص  قعلعشنع  ظىحىن  ناماز  كعشعدعن  بولغان  ظوقذماقحع 
هازعرلعدع. اهلل تاظاال بذ ظايعتعدة نعيةت هةققعدة بعر نئمة دئمةستعن صةقةت 
يىز، قول ؤة صذتالرنع يذيذشقا ؤة باشقا مةسهع قعلعشقعال بذيرعدع. تاهارةت 
نعيةتكة  صاكلعنعش  ظىحىندذر.  صاكلعنعشع  )ظعنساننعث(  بذيرذش  ظئلعشقا 
باغلعق بعر ظعش ظةمةستذر. صاكلعنعش بولسا، صاكلعماقحع بولغان يةرلةرضة 
ظعشتذر.  بعر  حعقعدعغان  ؤذجذدقا  بعلةن  ظعشلعتعش  نةرسعلةرنع  صاكلعغذحع 
سذ ظةسلعي يارعتعلعشتعال صاكالش ظىحىن يارعتعلغان نةرسعدذر. صاكالش ظىنعث 
خذسذسعيتعدذر. سذ بعلةن صاكالنغان بعر ظعشنعث ظعبادةت هئساصلعنعشع باشقا 

بعر ظعشتذر))).)4)
بولذشع  هازعر  تأؤةندعكعلةرنعث  ظىحىن  بولذشع  توغرا  نعيةتنعث   

شةرتتذر: 
)))  ظعمام بذخارع رعؤايعتع. 

)))  ـ سىرة ماظعدة 6 ـ ظايةتنعث بعر قعسمع. 
)))  يةنع سذ ظةسلع يارعتعلعشتا صاكالش ظىحىن يارعتعلغان بولغاحقا، صاكالنماق ظىحىن سذ بعلةن ظئلعنغان تاهارةتتة نعيةت 
قعلعش شةرت ظةمةستذر. شذنعث ظىحىن نعيةتسعز ظئلعنغان تاهارةت توغرا بولعدذ. لئكعن، ظذ ظادةمضة تاهارةت ظالغانلعقع 
ظىحىن ساؤاص بئرعلمةيدذ. حىنكع، بعر ظعش ظىحىن ساؤاص بئرعلعش نعيةتكة باغلعقتذر. ظذ تاهارةت بعلةن ناماز ظوقذغعلع 
بولعدذ. حىنكع، ظذ تاهارةت بعلةن نامازنعث شةرتع بولغان صاكلعق هازعرالندع. ظةضةر تاهارةتنع نعيةت بعلةن ظالغان بولسا، 
ظذ تاهارةت بعر ظعبادةت هئساصلعنعدذ، شذنعث ظىحىن ظذ تاهارةتنع ظالغان ظادةمضة ساؤاص بئرعلعدذ ؤة ظذنعث بعلةن نامازمذ 
ظوقذغعلع بولعدذ. ظةمما توصذغا ظوخشاش ظةسلع يارعتعلعشتا صاكالش ظىحىن يارعتعلمعغان نةرسة بعلةن صاكالتماقحع بولغاندا 
ظىحىن  صاكالش  يارعتعلعشتا  ظةسلع  تذصا  حىنكع،  شةرتتذر.  قعلعش  نعيةت  بولغاندا،  قعلماقحع  تةيةممذم  بعلةن  تذصا  يةنع 
يارعتعلمعدع. ظذنع ظعسالم دعنع مةلذم بعر سةؤةب ظاستعدا صاكلعغذحع نةرسة دةص قارعدع. شذنعث ظىحىن نعيةت تةيةممذمنعث 

بعر شةرتعدذر. ظةضةر نعيةتسعز تةيةممذم قعلعنسا، ظذ تةيةممذم بعلةن ناماز ظوقذغعلع بولمايدذ. ت.        
)))  »بةداظعظذسسةناظعظ«، ) ـ توم، 0) ـ بةت.
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● ـ ظعسالم كةلتىرضةن بولذشع. شذنعث ظىحىن ظةضةر كاصعر بعر ظةمةل ـ 
ظعبادةتنع قعلعشقا نعيةت قعلسا، ظذنعث نعيعتع توغرا بولمايدذ.

● ـ قعلعشنع نعيةت قعلغان ظاشذ ظعشنعث زادع قانداق ظعش ظعكةنلعكعنع 
ظئنعق بعلعش. مةسعلةن: ظةضةر تاهارةتنعث زادع قانداق نةرسة ظعكةنلعكعنع 
بعلمةي تذرذص تاهارةت ظئلعشنع نعيةت قعلغان بولسا، ظذنعث نعيعتع توغرا 

بولمعغان بولعدذ. 
بعلةن  ظعش  باشقا  بولغاندا،  قعلعص  نعيةت  قعلعشقا  ظعشنع  بعر  ـ   ●
بولذص  قعلعص  نعيةت  ظئلعشقا  تاهارةت  مةسعلةن:  الزعم.  شذغذنالنماسلعق 
كئيعن تاماق يعضةن بولسا، تاماقنع يةص بولذص تاهارةت ظئلعش ظىحىن يةنة 
قايتا نعيةت قعلعش الزعمدذر. حىنكع، تاماق يئيعش باشقا بعر ظعش، تاهارةت 

ظئلعش باشقا بعر ظعشتذر. 
) ـ تاهارةت ظئلعشنع باشلعغاندا >بعسمعلالهعرراهمانعرراهعم< دئيعش. 
بذ هةقتة صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم مذنداق دئدع: »تاهارعتع يوق ظادةمنعث 
تاهارةت  دئمةي  بعسمعلالهعرراهمانعرراهعم  ظةمةس.  ناماز  نامعزع  ظوقذغان 
تاهارعتع  ظالغان  يةنع  بولمايدذ.«)))  تاهارةت  تاهارعتع  ظادةمنعث  ظالغان 

كامعل تاهارةت هئساصالنمايدذ. 
ظةلةيهعسساالم  صةيغةمبةر  دئدع:  مذنداق  ظةنهذ  رةزعيةلالهذ  ظةبذهذرةيرة 
ماثا: »ظع ظةبذهذرةيرة! تاهارةت ظالغان ؤاقتعثدا بعسمعلاله ؤةلهةمدذلعلالهع، 
تاكع  ساثا  ساقلعساث،  )سذندذرؤاتماي(  تاهارةتنع  ظذ  سةن  ظةضةر  دئضعن. 

تاهارعتعثنع سىندىرؤاتقانغا قةدةر ساؤاص يئزعلعص تذرعدذ« دئدع.))) 
مذنداق  صةيغةمبةرظةلةيهعسساالمنعث  ظةنهذ  رةزعيةلالهذ  ظأمةر  ظعبنع 
دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ: »كعمكع تاهارةتنع >بعسمعلالهعرراهمانعرراهعم< 
دةص ظالسا، ظذ تاهارةت ظذنعث بارلعق تئنعنع صاكعزاليدذ. كعمكع تاهارةتنع 
>بعسمعلالهعرراهمانعرراهعم< دئمةي ظالسا، ظذ تاهارةت صةقةت ظذنعث يذغان 

ظةزالعرعنعال صاكعزاليدذ.«))) 
)))  بذ هةدعسنع ظعمام ظةهمةد ؤة تعرمعزعي رعؤايةت قعلدع. بذ هةدعسنعث رعؤايةت قعلعنعش يوللعرعدا بعر ظاز مةسعلة 

باردذر. 
)))  بذ هةدعسنع تةبرانعي رعؤايةت قعلدع. 
)))  بذ هةدعسنع بةيهةقعي رعؤايةت قعلدع. 
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) ـ ظعككع قولعنع بئغعشعغعحة ظىح قئتعم يذيذش. بذ هةقتة ظةبذهذرةيرة 
صةيغةمبةرظةلةيهعسساالمنعث مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ: »بعرسع 
ظذيقذسعدعن ظويغانسا، قولعنع ظىح قئتعم يذمعغعحة قولعنع قاحعغا تعقمعسذن. 

حىنكع ظذ، قولعنعث )كئحعدة( قةيةردة قالغانلعقعنع بعلمةيدذ.«))) 
مةيلع ظذخلعغان ظادةم بولسذن مةيلع ظذخلعمعغان ظادةم بولسذن قولعنع 
يذيذش سىننةتتذر. بذ هةقتة ظذسمان رةزعيةلالهذ ظةنهذنعث ظازات قعلعؤاتقان 
قذلع مذنداق دةيدذ: »ظذسمان رةزعيةلالهذ ظةنهذ تاهارةت سىيع ظةكةلدىرىص 
ظذنعث بعلةن تاهارةت ظئلعشنع باشالص ظعككع قذلعنع ظىح قئتعم يذدع. ظاندعن 
ظئغعزعنع حايقعدع ؤة بذرنعغا سذ ظالدع. . . ظاندعن صةيغةمبةرظةلةيهعسساالمنعث 

مذشذنداق تاهارةت ظالغانلعقعنع كأرضةن ظعدعم، دئدع. . .«))) 
صةيغةمبةر  رةزعيةلالهذ  ظةبذهذرةيرة  هةقتة  بذ  قعلعش.  معسؤاك  ـ   4
ظةلةيهعسساالمنعث مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ: »ظةضةر ظىممعتعمضة 
مذشةققةت كئلعص قالمعسذن دئمعضةن بولسام، ظذالرنع هةر تاهارةتتة معسؤاك 

ظعشلعتعشنع )صةرز قعلعص( بذيرذيتتعم.«))) 
ظوقذماقحع  قذرظان  ظويغانغاندا،  ظذيقذدعن  تذرغاندا،  ظوقذغعلع  ناماز 
ظعشلعتعش  معسؤاك  توصالنغاندا  يةرضة  بعر  بعلةن  كعشعلةر  ؤة  بولغاندا 
»ظةضةر  دئدع:  مذنداق  ظةلةيهعسساالم  صةيغةمبةر  حىنكع  مذستةهةصتذر. 
ظىممعتعمضة مذشةققةت كئلعص قالمعسذن دئمعضةن بولسام، ظذالرنع هةر نامازدا 

معسؤاك ظعشلعتعشكة بذيرذيتتعم.«)4) 
ظةلةيهعسساالم  »صةيغةمبةر  دةيدذ:  مذنداق  ظةنهذ  رةزعيةلالهذ  هذزذيفة 
بعلةن  معسؤاك  ظئغعزعنع  قوصقاندا،  ظوقذغعلع  نامعزع  تةهةججذد  )كئحعدة( 

صاكعزاليتتع.«)5)  
ظاظعشة رةزعيةلالهذ ظةنها صةيغةمبةرظةلةيهعسساالمنعث مذنداق دئضةنلعكعنع 

رعؤايةت قعلعدذ: »معسؤاك ظئغعزنع تازعاليدذ ؤة اهلل نع رازع قعلعدذ.»)6) 
)))  ظعمام مذسلعم رعؤايعتع. 

)))  بذ ظةسةرنع ظعمام مذسلعم رعؤايةت قعلدع. 
)))  بذ هةدعسنع ظعمام مالعك، ظعمام ظةهمةد، نةساظعي ؤة ظعبنع خذزةيمة قاتارلعقالر رعؤايةت قعلدع. 

)))  ظعمام بذخارع رعؤايعتع. 
)))  ظعمام مذسلعم رعؤايعتع. 

)))  بذ هةدعسنع ظعمام ظةهمةد ؤة نةساظعي رعؤايةت قعلدع. 
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تذرعدذ.  ظورنعدا  معسؤاكنعث  نةرسة  هةرقانداق  تازعاليدعغان  ظئغعزنع 
مةسعلةن: ظئغعزعنع صاكعزالش نعيعتع بعلةن سئغعز حاينعسا، ظذنعث ظىحىن 

معسؤاك ظعشلةتكةننعث ساؤابع بئرعلعدذ.))) 
5 ـ ظئغعزنع هةر قئتعمدا يعثع ـ يعثع سذ ظئلعص ظىح قئتعم حايقاش. 

6 ـ بذرذنغا ظىح قئتعم سذ ظئلعش. هةر قئتعمدا سذنع بذرنعنعث ظعحعضة 
ظئغعزعنع  داؤاملعق  ظةلةيهعسساالم  صةيغةمبةر  حىنكع،  الزعمدذر.  سىمىرىش 
ظةلةيهعسساالم  صةيغةمبةر  تاشلعمعغان.  حايقاشنع  بذرنعنع  بعلةن  حايقاش 
شذنداق  هةدعسلعرعدة  نذرغذنلعغان  قالماي  قعلعصال  ظأزع  ظعشنع  ظعككع  بذ 

قعلعشقا بذيرذدع. تأؤةندعكع هةدعس شذالرنعث بعرعدذر: 
ظالغاندا،  تاهارةت  »بعرسع  دئدع:  مذنداق  ظةلةيهعسساالم  صةيغةمبةر 

بذرنعغا سذ ظالسذن.«))) 
هةقتة  بذ  الزعمدذر.  ظئلعش  ظايرعم  بذرنعغا  ظايرعم  ظئغعزعغا  سذنع 
دئضةنلعكعنع  مذنداق  دادعسعنعث  حوث  دادعسعدعن  مةسرةص  ظعبنع  تةلهة 
صةيغةمبةرظةلةيهعسساالمنعث  قئتعم(  )بعر  »مةن  قعلعدذ:  رعؤايةت 
سذ  ظعكةن.  ظئلعؤاتقان  تاهارةت  ظةلةيهعسساالم  صةيغةمبةر  كعرسةم،  قئشعغا 
مةيدعسعضة  ظئقعص  ساقاللعرعدعن  ؤة  يىزعدعن  صةيغةمبةرظةلةيهعسساالمنعث 
سذنع  ظالغاندا(  )تاهارةت  صةيغةمبةرظةلةيهعسساالمنع  مةن  حىشىؤئتعصتذ. 
ظئغعزعغا ظايرعم ؤة بذرنعغا ظايرعم ظالغانلعقعنع كأردذم«.))) ظذ يةنة بعر 
رعؤايةتتة مذنداق دئدع: »صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم هةر بعرع )ظئغعزع ؤة 

بذرنع( ظىحىن يعثع سذ ظعشلةتكةن ظعدع.«)4) 
ظعبنع  ظةلع  »مةن  دئدع:  مذنداق  سةلةمة  ظعبنع  شةقعق  ظةبذؤاظعل 
تالعب رةزعيةلالهذ ظةنهذنعث ؤة ظذسمان ظعبنع ظةففان رةزعيةلالهذ ظةنهذنعث 
تاهارةت ظئلعص هةر بعر ظةزاسعنع ظىح قئتعم ـ ظىح قئتعمدعن يذغانلعقعنع، 
ظاندعن  ظالغانلعقعنع،  سذ  ظايرعم  بذرنعللعرعغعمذ  ؤة  ظايرعم  ظئغعزلعرعغا 
صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم مانا مذشذنداق تاهارةت ظاالتتع، دئضةنلعكلعرعنع 

)))  »ظةلهةديةتذل ظذال«، 4) ـ بةت. 
)))  ظعمام مذسلعم رعؤايعتع. 

)))  بذ هةدعسنع ظةبذداؤذد رعؤايةت قعلدع. 
)))  بذ رعؤايةتنع تةبرانعي رعؤايةت قعلدع. 
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كأردذم.«)))
ظئغعزعنع ظايرعم ؤة بذرنعنع ظايرعم سذ بعلةن حايقاش ياخشع بولسعمذ، 
لئكعن صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم ظئغعز ـ بذرنعنع بعر سذ بعلةنال حايقايتتع، 
دةص بايان قعلعنغان بةزع رعؤايةتلةر بولسا، بةزعدة ظئغعز ـ بذرنعنع بعر سذ 

بعلةنال حايقعسعمذ توغرا بولعدعغانلعقعنع كأرسىتىص بئرعدذ.
ؤايعغا  بذرنعنع  ظئغعز  سذدا  ظالغان  بذرنعغا  ـ  ظئغعز  بولمعسا،  رذزعدار 

يةتكىزىص يذيعدذ )يةنع قاتتعق معشقعرعص يذيعدذ(.
7 ـ قويذق ساقالنع ظارعالش. بذ هةقتة ظةنةس رةزعيةلالهذ ظةنهذ مذنداق 

دةيدذ: »صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم ساقعلعنع ظارعاليتتع.«))) 
صةيغةمبةر  دةيدذ:  مذنداق  ظةنهذ  رةزعيةلالهذ  مالعك  ظعبنع  ظةنةس 
ظاستعغا  ظعثعكعنعث  سذنع  ظالقان  بعر  ظالغاندا،  تاهارةت  ظةلةيهعسساالم 
مئنع  »صةرؤةردعضارعم  ؤة:  ظارعاليتتع  ساقعلعنع  بعلةن  سذ  ظذ  كعرضىزىص 
تىكلةر  بعلةن  ظارعالش  ساقالنع  دةيتتع.)))  بذيرعدع«  قعلعشقا  مذشذنداق 
حىشىص كةتمعسىن دئيعلضةنلعكع ظىحىن هةجضة ياكع ظأمرعضة ظعهرام باغلعغان 

ظادةمنعث تاهارةت ظالغاندا ساقعلعنع ظارعلعشع مةكرذهتذر. 
8 ـ سذنع بارماقالرنعث ظارعسعغا يةتكىزىش ظىحىن قول ؤة صذتالرنعث   
بارماقلعرعنع ظارعالش. بذ هةقتة ظعبنع ظابباس صةيغةمبةرظةلةيهعسساالمنعث 
مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ: »تاهارةت ظالغان ؤاقتعثدا، قولذث ؤة 

صذتذثنعث بارماقلعرعنع ظارعلعغعن.«)4) 
بعرعضة  ـ  بعرع  دةرعجعدة  ظأتمةيدعغان  سذ  ظارعسعغا  بارماقالر  ظةضةر 
صةرز  ظايرعش  ظارعسعنع  ظذالرنعث  ؤاقتعدا  بذ  بولسا،  تذرعدعغان  حاصلعشعص 

بولعدذ. 
قولالرنعث بارماقلعرعنع ظايرعالش بعرعنع ـ بعرعضة ضعرةلةشتىرىش بعلةن 
كعحعك  قولعنعث  حةصصة  ظايرعالش  بارماقلعرعنع  صذتالرنعث  ظةمما  بولعدذ. 
بارمعقع بعلةن بولذص ظايرعشنع ظوث صذتنعث كعحعك بارمعقعدعن باشالص سول 

)))  بذ ظةسةرنع ظعبنع سةكةن رعؤايةت قعلدع. 
)))  تعرمعزعي رعؤايعتع. 

)))  بذ هةدعسنع ظةبذداؤذد ؤة هاكعم رعؤايةت قعلدع. 
)))  تعرمعزعي رعؤايعتع. 
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صذتذنعث كعحعك بارمعقعغعحة ظايرعدذ. صذتالرنعث بارماقلعرعنع كعحعك بارماق 
مذنداق  فةهرعي  شاددادعل  ظعبنع  مةستةؤرةد  هةققعدة  ظايرعغانلعقع  بعلةن 
صىتلعرعنعث  ظالغاندا  تاهارةت  صةيغةمبةرظةلةيهعسساالمنعث  »مةن  دةيدذ: 

بارماقلعرعنع كعحعك بارمعقع بعلةن ظايرعغانلعقعنع كأرضةن ظعدعم.«))) 
ظىح  يذغاندا  ظةزاالرنع  يذيذلعدعغان  ظعبارةت  صذتالردعن  ؤة  قول  يىز،  ـ   9
قئتعمدعن يذيذش. بذ هةقتة ظذبةي ظعبنع كةظب صةيغةمبةرظةلةيهعسساالمنعث 
مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ: »كعمكع تاهارةت ظالغاندا )ظةزاالرنع( 
بعر قئتعمدعن يذسا، ظذ قعلعش الزعم بولغان تاهارةتنعث بعر ؤةزعصعسعنع )ظادا 
قعلغان بولعدذ(. كعمكع تاهارةت ظالغاندا )ظةزاالرنع( ظعككع قئتعمدعن يذسا، 
)ظةزاالرنع(  ظالغاندا  تاهارةت  كعمكع  باردذر.  ساؤاب  قات  ظعككع  ظذنعثغا 
ظعلضعرعكع  مةندعن  ؤة  تاهارعتعم  مئنعث  تاهارةت  بذ  يذسا،  قئتعمدعن  ظىح 

صةيغةمبةرلةرنعث تاهارعتعدذر.«))) 
ظةمرع ظعبنع شذظةيب دادعسعدعن حوث دادعسعنعث مذنداق دئضةنلعكعنع 
كئلعص  قئشعغا  ظةلةيهعسساالمنعث  صةيغةمبةر  ظادةم  بعر  قعلعدذ:  رعؤايةت 
دةص سورعدع. شذنعث  ظئلعنعدذ؟  قانداق  تاهارةت  صةيغةمبعرع!  نعث  اهلل  ظع 
قولعنع  ظعككع  ظةكةلدىرىص  قاحعدا سذ  بعر  ظةلةيهعسساالم  صةيغةمبةر  بعلةن 
ظاندعن  يذدع.  قئتعم  ظىح  يىزعنع  ظاندعن  يذدع.  قئتعم  ظىح  )بئغعشعغعحة( 
ظعككع بعلعكعنع )جةينعكع بعلةن قوشذص( ظىح قئتعم يذدع. ظاندعن بئشعغا 
مةسهع قعلدع. ظاندعن ظعككع بارمعقعنع ظعككع قذلعقعغا تعقعص تذرذص ظعككع 
بارمعقع  كأرسةتكىح  ظعككع  ؤة  ظارقعسعغا  قذلعقعنعث  بعلةن  بارمعقع  حوث 
مانا  دئضةن  »تاهارةت  ظاندعن:  قعلدع.  مةسهع  ظعحعضة  قذلعقعنعث  بعلةن 
شذنداق ظئلعنعدذ. كعمكع بذنعثدعن ظاشذرؤةتسة ياكع ظذنعثدعن كةم قعلسا، 
ظذ هةقعقةتةن يامان ظعش قعلغان ؤة ظأزعضة ظذؤال قعلغان بولعدذ« دئدع.))) 
0)ـ  بعر قئتعملعق سذ بعلةن باشنعث هةممعسعضة مةسهع قعلعش. حىنكع، 
صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم داؤاملعق شذنداق قعالتتع. صةيغةمبةرظةلةيهعسساالمنعث 
قانداق  تاهارةتنع  صةيغةمبةرظةلةيهعسساالمنعث  قعلغانلعقع  شذنداق 

ظالعدعغانلعقعنع بايان قعلعص كةلضةن هةدعسلةردة سأزلعنعص ظأتىلدع. 
)))  تعرمعزعي رعؤايعتع. 

)))   بذ هةدعسنع ظعمام ظةهمةد ؤة ظعبنع ماجة رعؤايةت قعلدع. 
)))  بذ هةدعسنع ظةبذداؤذد، نةساظعي، ظعبنع ماجة ؤة ظعبنع خذزةيمة قاتارلعقالر رعؤايةت قعلدع. 
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ظةمما باشقا مةسهع قعلعشتا صةرز بولغعنع باشنعث تأتدةن بعرعضة مةسهع 
كوكذلعسعغا  ظةلةيهعسساالم  صةيغةمبةر  صاكعتع،  ـ  دةلعل  ظذنعث  قعلعشتذر. 
بعرعضة تةث  تأتنعث  باشنعث  بعر  مةسهع قعالتتع، دئضةن هةدعستذر. كوكذال 
دةص ظألحعلعدذ. صةيغةمبةرظةلةيهعسساالمنعث بئشعغا مةسهعنع بذنعثدعن ظاز 
قعلغانلعقع هةققعدة هئحقانداق بعر هةدعس سادعر بولمعدع. يةنة مذغعرة ظعبنع 
شذظبة مذنداق دةيدذ: »صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم كوكذلعسعغا، سةللعسعضة 

ؤة ظعككع ظأتىكعضة مةسهع قعالتتع.«))) 
ؤة  ظأتىكعضة  ظعككع  ظةلةيهعسساالم  صةيغةمبةر  رعؤايةتتة  بعر  يةنة 

كوكذلعسعغا مةسهع قعالتتع، دةص بايان قعلعندع.  
صةيغةمبةر  »مةن  دةيدذ:  مذنداق  ظةنهذ  رةزعيةلالهذ  ظةنةس   
ظةلةيهعسساالمنعث )بعر قئتعم( بئشعغا قاتاردا تذقذلغان بعر بارحة رةخنع 
رةخنع  ظذ  بئشعدعكع  ظاندعن  ظالغانلعقعنع،  تاهارةت  تذرذص  قويذص  يأضةص 
مةسهع  كوكذلعسعغا  كعرضىزىص  تعضعدعن  رةخنعث  ظذ  قولعنع  تذرذص  ظالماي 

قعلغانلعقعنع كأردذم.«))) 
ظةتاظع مذنداق دةيدذ: »صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم تاهارةت ظئلعص )بئشعغا 
مةسهع قعلعشقا كةلضةندة( بئشعغا كةيضةن نةرسعسعنع ظعحعصال كوكذلعسعغا 

مةسهع قعلدع.«))) 
ظعبنع ظأمةر رةزعيةلالهذ ظةنهذ مذنداق دةيدذ: »صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم 
بئشعغا مةسهع قعلماقحع بولسا، بئشعغا كةيضةن نةرسعسعنع ظئلعؤئتاتتع ؤة 

كوكذلعسعغا مةسهع قعالتتع.«)4)
صةيغةمبةرظةلةيهعسساالمنعث تاهارةت ظئلعشلعرعدا بايان قعلعنغاندعكعدةك 
باشقا مةسهع قعلعش بعر قئتعم بولعدذ. بذ هةقتة ظةلع رةزعيةلالهذ ظةنهذنعث 
مذنداق قعلغانلعقع رؤايةت قعلعنعدذ: ظةلع رةزعيةلالهذ ظةنهذ تاهارةت ظئلعص 
ظاندعن  يذدع،  قئتعم  ظىح  يىزعنع  كئيعن(  ظالغاندعن  سذ  بذرنعغا  ـ  )ظئغعز 
قعلدع،  مةسهع  قئتعم  بعر  بئشعغا  ؤة  يذدع  قئتعم  ظىح  بعلعكعنع  ظعككع 

)))  ظعمام مذسلعم رعؤايعتع.  
)))  بذ هةدعسنع ظةبذداؤذد رعؤايةت قعلدع. 

)))  بذ هةدعسنع ظعمام شافعظعي رعؤايةت قعلدع. 
)))  بذ هةدعسنع دارع قذتنعي رعؤايةت قعلدع.  
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ظاندعن: »صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم مذشذنداق تاهارةت ظاالتتع« دئدع.)))
صةيغةمبةرظةلةيهعسساالمنعث  ظةنهذ  رةزعيةلالهذ  ظابباس  ظعبنع  هةقتة  بذ 
»صةيغةمبةر  ظاخعرعدا:  قعلعص  بايان  ظالغانلعقعنع  تاهارةت  قانداق 
ظةلةيهعسساالم بئشعغا ؤة ظعككع قولعقعغا بعر قئتعمال مةسهع قعلعالتتع«))) 

دئدع.
ظىحىن  قعلعش  مةسهع  هةممعسعضة  باشنعث  بعلةن  سذ  قئتعملعق  بعر   
بعر  هةر  ظىستىضة  كوكذلنعث  قعلعش،  هأل  بارماقالرنع  ؤة  ظالقاننع  ظعككع 
قعلعش ظىحىن ظعككع حوث  قذلعقعغا مةسهع  بارماقنع قويذش،  قولدعن ظىح 
ظاندعن  تةككىزمةسلعك،  باشقا  بارمعقعنع  بارمعقعنع ؤة ظعككع كأرسةتكىح 
ظعككع قولعنع تاكع باشنعث هةممعسعضة مةسهع قعلعش ظىحىن ضةردةنضعحة 
ماثغذزذش ؤة ظعككع قولعنع ضةردةنضعحة ماثغذزغان ؤاقتعدا ظعككع ظالقاننع 

باشنعث ظعككع تةرعصعضة تةككىزىش الزعمدذر.
))ـ  باشقا مةسهع قعلعص بولغاندعن كئيعن قولنع باشقا يعثع سذ بعلةن   
هأل قعلماستعن ظعككع قذالققا مةسهع قعلماق. بذ هةقتة يذقعرعدا بايان قعلعنغان 
ظةمرع ظعبنع شذظةيب رعؤايةت قعلغان هةدعستة: »صةيغةمبةرظةلةيهعسساالمنعث 
بئشعغا مةسهع قعلغانلعقع ظاندعن ظعككع بارمعقعنع ظعككع قذلعقعغا تعقعص 
تذرذص ظعككع حوث بارمعقع بعلةن قذلعقعنعث ظارقعسعغا ؤة ظعككع كأرسةتكىح 

بارمعقع بعلةن قذلعقعنعث ظعحعضة مةسهع قعلغانلعقع بايان قعلعندع.«
ظعبنع ظابباس صةيغةمبةرظةلةيهعسساالمنعث ظالغان تاهارعتعنع سىصةتلةص: 
»صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم قولعنع بعر قئتعم هأل قعلعص بئشعغا، قولعقعنعث 
تئشعغا  قذلعقعنعث  ؤة  تذرذص  تعقعص  بارمعقعنع  ظعككع كأرسةتكىح  ظعحعضة 
مةسهع  تئشعغا  ؤة  ظعحع  قذلعقعنعث  تذرذص  قويذص  بارمعقعنع  حوث  ظعككع 

قعلدع« دئدع.))) 
دئضةنلعكعنع  مذنداق  صةيغةمبةرظةلةيهعسساالمنعث  ظابباس  ظعبنع   
ظعككع  يةنع  قاتارعدعندذر.«)4)  باشنعث  قذالق  »ظعككع  قعلعدذ:  رعؤايةت 

)))  بذ هةدعسنع ظةبذداؤذد رعؤايةت قعلدع. 
)))  بذ هةدعسنع ظعمام ظةهمةد ؤة ظةبذداؤذد رعؤايةت قعلدع. 

)))  بذ هةدعسنع نةساظعي، ظعبنع ماجة، ظعبنع هةببان ؤة ظعبنع خذزةيمة قاتارلعقالر رعؤايةت قعلدع. 
)))  بذ هةدعسنع دارع قذتنعي رعؤايةت قعلدع. 
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قذالق بعر قئتعملعق سذ بعلةن باش بعلةن بعللة مةسهع قعلعنعدذ.
مذنداق  صةيغةمبةرظةلةيهعسساالمنعث  ظةنهذ  رةزعيةلالهذ  ظذبذظذمامة 
قعلسا،  مةسهع  بئشعغا  ظالغذحع  »تاهارةت  قعلعدذ:  رعؤايةت  دئضةنلعكعنع 
يذيذلذص  بئشعدعن  ضذناهلعرع  هةممة  قعلغان  بعلةن  ظاثلعشع  قذلعقعنعث 

كئتعدذ.«))) 
ظابدذلاله ظعبنع سةنابعهعي رةزعيةلالهذ ظةنهذ صةيغةمبةرظةلةيهعسساالمنعث 
مةسهع  بئشعغا  ظالغذحع  قعلعدذ: »تاهارةت  رعؤايةت  دئضةنلعكعنع  مذنداق 
قعلسا، ضذناهالر ظذنعث بئشعدعن هةتتا قذالقلعرعدعنمذ حعقعص كئتعدذ.«))) 
يىز  ظذنعث  ؤة  ظعكةنلعكعنع  تةؤة  باشقا  قذالقنعث  ظعككع  بذ هةدعسلةر  مانا 
بعلةن ظةمةس بةلكع باش بعلةن بعللة مةسهع قعلعنعدعغانلعقعنع ظعصادعلةص 

بئرعدذ. 
ظايرعم  ـ  ظايرعم  قذلعقعغا  ؤة  بئشعغا  ظةلةيهعسساالم  صةيغةمبةر  ظةمما 
سذ بعلةن مةسهع قعلدع، دةص بايان قعلغان رعؤايةتنعث سادعر بولغانلعقعنع 
صةرةز قعلساق، بذ رعؤايةت ياكع صةيغةمبةرظةلةيهعسساالمنعث قولعدا )بئشعغا 
مةسهع قعلعص بولذص قذلعقعغا مةسهع قعلعش ظىحىن( سذنعث قالمعغانلعقعغا 
ظعصادعلةص  بولعدعغانلعقعنع  توغرا  قعلعشنعث  شذنداق  ياكع  قارعتعلعدذ 

كةلضةنلعكعضة قارعتعلعدذ. توغرعسعنع اهلل تاظاال بعلضىحعدذر. 
)) ـ تاهارةتنع ظايةتتة بايان قعلعنغان تةرتعص بعلةن ظئلعش. شذنعثدةك 
يةنة ظئغعزعنع حايقاش بعلةن بذرنعغا سذ ظئلعشنعث ظارعلعقعدعكع ؤة بذرنعغا 
قعلعش.  رعظاية  تةرتعصكة  ظارعلعقعدعكع  يذيذشنعث  يىزعنع  بعلةن  ظئلعش  سذ 
قولالر ؤة صذتالرنع يذغاندا ظوث تةرةصتعن باشالش. بذ هةقتة ظاظعشة رةزعيةلالهذ 
باش  كعيعشعدة،  ظاياغ  ظةلةيهعسساالم  »صةيغةمبةر  دةيدذ:  مذنداق  ظةنها 
تارعشعدا، تاهارةت ظئلعشعدا ؤة بارلعق ظعشلعرعدا ظوث تةرةصتعن باشالشنع 

بةك ياقتذراتتع.«))) 
مذنداق  صةيغةمبةرظةلةيهعسساالمنعث  ظةنهذ  رةزعيةلالهذ  ظةبذهذرةيرة 
دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ: »تاهارةت ظالغان ؤاقتعثالردا ظوث تةرعصعثالردعن 

)))  بذ هةدعسنع ظعمام ظةهمةد ؤة تةبرانعي رعؤايةت قعلدع. 
)))  بذ هةدعسنع ظعمام مالعك، نةساظعي، ظعبنع ماجة ؤة هاكعم قاتارلعقالر رعؤايةت قعلدع. 

)))  ظعمام بذخارع رعؤايعتع. 
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باشالثالر.«))) 
))ـ  يذيذلغان ظةزاالرنع سعالش. حىنكع، سعالش صةرزنعث تولذقلعمعسعدذر. بذ 
هةقتة ظابدذلاله ظعبنع زةيد مذنداق دةيدذ: »صةيغةمبةرظةلةيهعسساالمغا ظعككع 
رةتعل سذنعث ظعككع قعسمع كةلتىرىلدع، ظاندعن صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم 

)تاهارةت ظئلعشنع باشالص( ظعككع بئلعكعنع سعالشقا باشلعدع.«))) 
ظعبنع ظأمةر رةزعيةلالهذ ظةنهذ مذنداق دةيدذ: »صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم 
تاهارةت ظالغاندا، ظعككع ظئثعكعنع ظازراق سعاليتتع، ظاندعن بارماقلعرعنع 

ساقعلعنعث ظاستعدعن كعرضىزىص ساقعلعنع ظارعاليتتع.))) 
4) ـ تاهارةتنع ظارقعمذ ـ ظارقا ظئلعش. تاهارةتنع ظارقعمذ ـ ظارقا ظئلعش 
ظارعلعقتا هئحقانداق  كئيعن  يذغاندعن  ظةزانع  بعر  هالةتتة  ظأزرعسعز  دئضةن 
يذيذشقا  ظةزانع  بعر  يةنة  بولغعحة  قذرذص  ظةزا  ظذ  ظأتكىزىؤاتماستعن  ؤاقعت 
صةيغةمبةرظةلةيهعسساالمنعث  بولذشع  سىننةت  قعلعشنعث  بذنداق  ظأتةشتذر. 

تاهارةتنع داؤاملعق شذنداق ظالغانلعقع ظىحىندذر. 
ظةضةر قاحعدعكع سذ تأكىلةص كةتكةندة ياكع يةتمةي قالغاندا باشقا سذ 
ظئلعص كئلعش ظىحىن ماثغانلعق تاهارةتنع ظارقعمذ ـ ظارقا ظئلعشنع تاشالص 

قويذشقا ظأزرع بولعدعغان ظعشالرنعث قاتارعندذر.        

تاهارةتنعث مذستةهةصلعرع 

بذ  قعلعص بولغاندعن كئيعن ضةدةنضة مةسهع قعلعش.  ـ باشقا مةسهع   (
قعلعندع:  رعؤايةت  دئضةنلعكع  مذنداق  صةيغةمبةرظةلةيهعسساالمنعث  هةقتة 
»كعمكع تاهارةت ظالغاندا ضةدعنعضة مةسهع قعلسا، قعيامةت كىنع )بوينعغا( 

تاقاق سئلعنعشتعن ساقلعنعص قالعدذ.«)4) 
دئضةنلعكعنع  مذنداق  دادعسعنعث  حوث  دادعسعدعن  مةسرةص  ظعنع  لةيس 
رعؤايةت قعلعدذ: »مةن صةيغةمبةرظةلةيهعسساالمنعث بئشعغا مةسهع قعلغاندا 

)))  بذ هةدعسنع تعرمعزعي، ظةبذداؤذد، ظعبنع ماجة ؤة نةساظعي قاتارلعقالر رعؤايةت قعلدع. 
)))  بذ هةدعسنع ظعمام ظةهمةد ؤة ظعبنع خذزةيمة رعؤايةت قعلدع. 

)))  بذ هةدعسنع ظعبنع ماجة، دارع قذتنعي ؤة بةيهةقعي قاتارلعقالر رعؤايةت قعلدع. 
)))  بذ هةدعسنع دةيلةمعي ظاجعز يول بعلةن رعؤايةت قعلدع. 
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هةتتا مةسهعنع ضةدعنعضة كةلضةنضة قةدةر تارتقانلعقعنع كأردىم«. يةنة بعر 
بئشعغا مةسهع  ظةلةيهعسساالم  صةيغةمبةر  قعلعندع:  بايان  رعؤايةتتة مذنداق 
قعلغاندا مذشذنداق قعالتتع دةص قولع بعلةن بئشعنعث ظالدعدعن باشالص تاكع 

ضةدعنعضعحة ظعشارةت قعلعص كأرسةتتع.))) 
) ـ تاهارةتنع قعبال تةرةصكة قاراص ظئلعش. حىنكع، تاهارةت ظئلعشمذ بعر 
ظعبادةتتذر. شذنعث ظىحىن تاهارةتنع )مذمكعن بولسا( قعبلعضة قاراص ظئلعش 

ياخشعدذر. 
) ـ تاهارةتنع صاك ظورذندا ظولتذرذص ظئلعش. 

4ـ  نامازنعث ؤاقتع كعرعشتعن ظعلضعرع تاهارةت ظئلعص نامازغا تةييارلعنعش. 
حىنكع، بذنداق قعلعش نامازنع كأتىص ظولتذرذش هئساصلعنعدذ. نامازنع كأتىص 
ظولتذرغان ظادةمضة ناماز ظوقذغاننعث ساؤابع بولعدذ. بذ هةقتة ظةبذهذرةيرة 
رةزعيةلالهذ ظةنهذ صةيغةمبةرظةلةيهعسساالمنعث مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤايةت 
كأتىص  نامازنع  ظولتذرذص  ظورنعدا  ظوقذيدعغان  ناماز  بةندة  »بعر  قعلعدذ: 
تذرغانال بولسا، نامازنعث ظعحعدة تذرغاندةك بولعدذ ؤة صةرعشتعلةر تاكع ظذ 
بةندة قايتعص حعققانغا ياكع تاهارعتعنع سذندذرؤاتقانغا قةدةر ظع اهلل! ظذنعث 

ضذناهعنع كةحىرسةث ؤة ظذنعثغا رةهمةت قعلساث، دةص تذرعدذ.«))) 
هةممة  تاهارةتنعث  ظوخشاش  قعلعشقا  مةسهع  ؤة  يذيذش  ظةزاالرنع  ـ   5
ظعشلعرعنع باشقا بعر ظادةمدعن ياردةم سورعماستعن ظأزع قعلعش. ظةمما سذنع 
قويذص بئرعش ياكع سذنع ظئلعص كئلعشكة ظوخشاش ظعشالردا باشقا بعرسعدعن 
ياردةم سذراش مةكرذه ظةمةستذر. بذ هةقتة ظةنةس رةزعيةلالهذ ظةنهذ مذنداق 
ظادا قعلعش ظىحىن كةتكةندة،  ظةلةيهعسساالم هاجعتعنع  دةيدذ: »صةيغةمبةر 
مةن صةيغةمبةرظةلةيهعسساالمغا سذ ظئلعص كئلةتتعم. صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم 

ظذ سذ بعلةن تةرعتعنع تازعاليتتع.«))) 
مذغعرة ظعبنع شذظبة رةزعيةلالهذ ظةنهذ مذنداق دةيدذ: »مةن بعر كئحعسع 
صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم بعلةن بعللة ظعدعم. صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم قوصذص 
صةيغةمبةرظةلةيهعسساالمنعث  مةن  ظاندعن  كةلدع.  قعلعص  ظادا  هاجعتعنع 

)))  بذ هةدعسنع ظعمام ظةهمةد، تةهاؤعي ؤة تةبرانعي قاتارلعقالر رعؤايةت قعلدع. 
)))  ظعمام مذسلعم رعؤايعتع. 
)))  ظعمام مذسلعم رعؤايعتع. 
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)تاهارعتعضة( قئشعمدعكع قاحعدعن سذ قويذص بةردعم. شذنعث بعلةن صةيغةمبةر 
ظةلةيهعسساالم تاهارةت ظالدع ؤة ظايعغعغا مةسهع قعلدع.«)))  

6 ـ ظئغعزعغا ؤة بذرنعغا سذنع ظوث قولع بعلةن ظئلعش. معشقعرعش ؤة 
صذتلعرعنع سئالشنع سول قولع بعلةن قعلعش. رذزعدار بولمعسا، ظئغعزـ  بذرنعغا 

سذنع قاتتعق ـ قاتتعق ظئلعش. 
ظاظعشة رةزعيةلالهذ ظةنها مذنداق دةيدذ: »صةيغةمبةرظةلةيهعسساالمنعث 
تةرعتعدعن ؤة  يئيعش ظىحىن، سول قولع  تاماق  ظئلعش ؤة  تةرةت  ظوث قولع 

باشقا صاسكعنا نةرسعلةردعن تازعلعنعش ظىحىن ظعدع.«)))
 7 ـ تاهارةت بعر ظعبادةتنع قعلعشنعث باشلعنعشع بولغاحقا تاهارةتنعث 
دذنيانعث كعرلعرعدعن يعراق بولذشع ظىحىن تاهارةت ظئلعؤاتقان حاغدا دذنيا 

ظعشلعرعغا ظاظعت سأزلةرنع قعلماسلعق. 
بئخعللعقمذ  بةك  قعلماسلعق،  ظعسراصمذ  ظعشلعتعشتة  سذنع  ـ   8

قعلماسلعق. 
9 ـ ظأرة تذرذص ؤة قعبلة تةرةصكة قاراص تاهارعتعدعن ظاشقان  سىيعدعن 
رةزعيةلالهذ  هذسةين  بالعسع  ظةنهذنعث  رةزعيةلالهذ  ظةلع  هةقتة  بذ  ظعحعش. 
ظأزعضة  حاقعرعص  مئنع  ظةنهذ  رةزعيةلالهذ  ظةلع  دادام  دةيدذ:  مذنداق  ظةنهذ 
تاهارةت سىيع ظئلعص كئلعشعمنع ظئيتتع. ظاندعن هذسةين رةزعيةلالهذ ظةنهذ 
ؤة  كةلضةنلعكعنع  ظئلعص  سىيع  تاهارةت  ظةنهذغا  رةزعيةلالهذ  ظةلع  ظأزعنعث 
قعلعص  بايان  ظالغانلعقعنع  قانداق  تاهارةتنع  ظةنهذنعث  رةزعيةلالهذ  ظةلع 
قوصذص  ظأرة  ظةنهذ  رةزعيةلالهذ  ظةلع  )دادام(  ظاندعن  دةيدذ:  مذنداق  بولذص 
ظئشعص  ظأزعنعث  ظذنعثغا  مةن  دئدع.  بةرضعن،  ظئلعص  قاحعنع  ماثا:  تذرذص 
قالغان تاهارةت سىيع بار قاحعسعنع ظئلعص بةردعم. شذنعث بعلةن ظذ ظئشعص 
قالدعم.  ظعشقا هةيران  بذ  مةن  ظعحتع.  تذرذص  ظأرة  تاهارةت سىيعنع  قالغان 
ظذ مئنعث هةيران قالغانلعقعمنع كأرىص ماثا: هةيران قالما، هةقعقةتةن مةن 
حوث داداث صةيغةمبةرظةلةيهعسساالمنعث سةن كأرضةن، مةن قعلغان بذ ظعشنع 
ظئشعص  تذرذص  ظأرة  ؤة  ظالغانلعقعنع  تاهارةتنع  ظالغان  مةن  قعلغانلعقعنع، 

)))  ظعمام مذسلعم رعؤايعتع. 
)))  بذ هةدعسنع ظعمام ظةهمةد ؤة ظةبذداؤذد رعؤايةت قعلدع. 
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قالغان تاهارةت سىيعدعن ظعحكةنلعكعنع كأردىم ظعدعم، دئدع.))) 
0)ـ  تاهارةتنع ظئلعص بولغاندعن كئيعن >شئرعكع يوق بعر اهلل دعن باشقا 
هئح ظعاله يوق، مذهةممةد ظةلةيهعسساالم اهلل نعث بةندعسع ؤة صةيغةمبعرع، دةص 
ضذؤاهلعق بئرعش ؤة ظع اهلل! مئنع تةؤبة قعلغذحعالرنعث ؤة صاكالنغذحعالرنعث 

قاتارعدعن قعلغعن<))) دئئعش الزعمدذر.  
بذ هةقتة ظذقبة ظعبنع ظامعر رةزعيةلالهذ ظةنهذ صةيغةمبةرظةلةيهعسساالمنعث 
مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ: »كعمكع تاهارةت ظئلعص بولذص شئرعكع 
ظةلةيهعسساالم اهلل نعث  يوق بعر اهلل دعن باشقا هئح ظعاله يوق، مذهةممةد 
بةندعسع ؤة ظةلحعسع، دةص ضذؤاهلعق بةرسة، ظذنعث ظىحىن سةككعز جةننةتنعث 

ظعشعكلعرع ظئحعلعدذ، ظذ كعشع خالعغان ظعشعكتعن كعرعدذ.)))«)4)
يةنة بعر رعؤايةتتة: ظع اهلل! مئنع تةؤبة قعلغذحعالرنعث ؤة صاكالنغذحعالرنعث 

قاتارعدعن قعلغعن،))5) دئضةن دذظا ظارتذق رعؤايةت قعلعنعص كةلضةن.)6)  
ظوقذش.  ناماز  رةكظةت  ظعككع  كئيعن  بولغاندعن  ظئلعص  تاهارةت  ـ   ((
مةن  بولذص:  ظئلعص  تاهارةت  ظةنهذ  رةزعيةلالهذ  ظوسمان  هةقتة  بذ 
صةيغةمبةرظةلةيهعسساالمنعث مةن ظالغان تاهارةتكة ظوخشاش تاهارةت ظئلعص 
ظاندعن كأثلعدة )باشقا  ظئلعص  ظالغاندةك  تاهارةتنع مةن  بولذص: »كعمكع 
بعر نةرسعنع( ظويلعماي تذرذص ظعككع رةكظةت ناماز ظوقذسا، ظذنعث ظعلضعرع 
ظعدعم،  ظاثلعغان  دئضةنلعكعنع  كئتعدذ«  كةحىرىلىص  ضذناهلعرع  قعلغان 

دةيدذ.)7) 
يةرلعرع  بئرعلضةن  توختذتذلذص  حةك  يوغاندا،  صذتلعرعنع  ؤة  قول  ـ   ((
ظعبنع  نذظةيم  هةقتة  بذ  يذيذش.  ظاشذرذص  هذشذقتعن  ؤة  جةينةكتعن  بولغان 
تاهارةت  ظةنهذنعث  رةزعيةلالهذ  ظةبذهذرةيرة  مةن  دةيدذ:  مذنداق  ظابدذلاله 

)))  بذ هةدعسنع نةساظعي ؤة تةهاؤعي رعؤايةت قعلعدع. 
)))  دذظانعث ظةرةصحعسع: ظةشهةدذ ظةلال ظعالهة ظعلاللالهذ ؤةهدةهذ الشةرعكة لةه ؤة ظةشهةدذ ظةننة مذهةممةدةن ظةبدذهذ ؤة 

رةسذلذه، ظةلالهذممةجظةلنع معنةتتةؤؤابعينة ؤةجظةلنع معنةلمذتةتاههعرعنة.  
)))  يةنع ظةشهةدذ ظةلال ظعالهة ظعلاللالهذ ؤةهدةهذ الشةرعكة لةه ؤة ظةشهةدذ ظةننة مذهةممةدةن ظةبدذهذ ؤة رةسذلذه دئضةن 

دذظانع ظوقذسا. 
)))  ظعمام مذسلعم رعؤايعتع. 

)))  ظةلالهذممةجظةلنع معنةتتةؤؤابعينة ؤةجظةلنع معنةلمذتةتاههعرعنة.  
)))  بذ رعؤايةتنع تعرمعزعي رعؤايةت قعلدع. 

)))  ظعمام مذسلعم رعؤايعتع. 
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بألجةك  هةتتا  قولعنع  ظوث  ظاندعن  يوغانلعقعنع،  كامعل  يىزعنع  ظالغاندا، 
ظاندعن  قعلغانلعقعنع،  مةسهع  بئشعغا  ظاندعن  يذغانلعقعنع،  ضأشلعرعغعحة 
مةن  ظاندعن  يذغانلعقعنع،  صاحاقلعرعغعحة  هةتتا  صذتلعرعنع  سول  ؤة  ظوث 
ظالغانلعقعنع  تاهارةت  مذشذنعثدةك  مانا  صةيغةمبةرظةلةيهعسساالمنعث 
تاهارةتنع  »سعلةر  ظةلةيهعسساالم:  صةيغةمبةر  ؤة  دئضةنلعكعنع  كأردىم، 
كامعل ظالغانلعقتعن قعيامةت كىنع صذت ـ قوللعرعثالر ظاق قاشقعلعق)))) هالدا 
حاقعرعسعلةر. كعمكع ظاقلعقعنع ظاشذرذشقا قادعر بواللعسا، شذنداق قعلسذن« 

دئضةن ظعدع، دئضةنلعكعنع ظاثلعغان.))) 

تاهارةتنعث مةكرذهلعرع 

ظةدةصسعزلعكنعث  يىزعضة ظذرذش. حىنكع، ظذنداق قعلعش  بعلةن  ـ سى   (
نعشانعدذر. يةنة كئلعص ظذنداق قعلعش تاهارةتكة ظعشلعتعلضةن سذنعث كعيعم 

ـ كعحعككة حاحعراص كئتعشعضة سةؤةصحع بولعدذ. 
ظالغان  تةرةت  ظئقعص تذرغان سذدا  ياكع  ناهايعتع حعق  ظادةم  ظةضةر  ـ   (
هةقتة  بذ  قعلعش.  ظعسراص  ظعشلعتعص  تاشقعرع  هاجةتتعن  سذنع  بولسعمذ، 
صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم تاهارةت ظئلعص بولغاندعن كئيعن: »تاهارةت دئضةن 
كةم  ظذنعثدعن  ياكع  ظاشذرؤةتسة  بذنعثدعن  كعمكع  بولعدذ.  شذنداق  مانا 
قعلسا، ظذ هةقعقةتةن يامان ظعش قعلغان ؤة ظأزعضة ظذؤال قعلغان بولعدذ« 

دئضةن.))) 
ظةضةر ظذ ظادةم ظاقمايدعغان تذرغذن سذدا تاهارةت ظالغان بولسا، سذنع 
ظارتذق  هاجةتتعن  سذنع  سذدا  تذرغذن  حىنكع،  هارامدذر.  قعلعش  ظعسراص 

ظعشلعتعشكة روخسةت بئرعلمعضةندذر.  
سذنع ظعشلعتعشتة هةتتا )ظةزاالردعن( تامغان سذ كأرىلمعضعدةك دةرعجعدة 

بئخعللعق قعلعش مةكرذهتذر. 
) ـ يئثع سذ بعلةن باشقا يةنة بعر قئتعم مةسهع قعلعش. 

)))  تاهارةت ظالغاندا يذيذلغان ظورذننعث هةممعسعدعن نذر حاقناص تذرعدذ .
)))  ظعمام مذسلعم رعؤايعتع. 

)))  بذ هةدعسنع ظةبذداؤذد، نةساظعي، ظعبنع ماجة ؤة ظعبنع خذزةيمة قاتارلعقالر رعؤايةت قعلدع. 
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ظىح  )ظةزاالرنع(  قاراص  دةص  يذيذش سىننةت  ظارتذق  قئتعمدعن  ظىح  ـ   4
قئتعمدعن ظارتذق يذيذش. 

تاهارةتنع سذندذرعدعغان ظامعلالر

تاهارةتنع سذندذرغذحع نةرسعلةردعن تاهارةتنع يوق قعلعدعغان ظامعلالر 
كأزدة تذتذلعدذ. 

بذ ظامعلالر تذتدذر: 
) ـ مةيلع حعققان نةرسة كعحعك تةرةت، حوث تةرةت ؤة يةلضة ظوخشاش 
ظادةتتة حعقعدعغان نةرسعلةر بولسذن ياكع قذرذت ؤة تاشقا ظوخشاش ظادةتتة 
بعرةر  يوللعرعدعن  تةرةت  ظارقا  ؤة  ظالدع  بولسذن  نةرسعلةر  حعقمايدعغان 
نةرسعنعث حعقعشعدذر. حىنكع، حعققان ظذ نةرسة ظأزع بعلةن بعللة )ظادةمنعث 

ظعحعدعكع صاسكعنا نةرسعلةردعنمذ( ظئلعص حعقعشع مذمكعن.  
هاجةتخانعدعن  بعرسعثالر  سعلةرنعث  »ياكع  دئدع:  مذنداق  تاظاال  اهلل 
كةلضةن )يةنع تاهارةت سذندذرغان( بولساثالر )سذ تاصالمعساثالر، صاك تذصراقتا 
تةيةممذم قعلعثالر(«))) تةرةت قعلعش بعلةن تةيةممذمنعث بذزذلعدعغانلعقع 

كأرىلسة، ظذنعث بعلةن تاهارةتنعث سذنعدعغانلعقعمذ كأرىلعدذ.  
»صةيغةمبةر  دةيدذ:  مذنداق  ظةنهذ  رةزعيةلالهذ  ظةسال  ظعبنع  سةفؤان 
بولذص  جذنذص  بولساق،  ظىستعدة  سةصةر  بعز  ظةضةر  بعزنع  ظةلةيهعسساالم 
ظوخلعغانغا  ؤة  قعلعش  تةرةت  كعحعك  ـ  حوث  حاغدا  باشقا  حاغدعن  قالغان 
ظوخشاش ظعشالرنعث سةؤةبع بعلةن ظاياغلعرعمعزنع ظىح كئحة ـ كىندىزضعحة 

سالماسلعقعمعزغا بذيرذغان ظعدع.«))) 
يةل  بذ  حعقسا،  يةل  يولعدعن  تةرةت  كعحعك  ظايالنعث  ياكع  ظةر  ظةضةر 
ظورنعدعن  نةرسعلةرنعث  صاسكعنا  يةل  ظذ  حىنكع،  سذندذرمايدذ.  تاهارةتنع 
قذزغالمعغاندذر. ظةمما ظعنسان )ظذصعراسسعية ؤة جاراهةتكة ظوخشاش ظعشالر 
بعلةن( يارعلعنعص كعحعك تةرةت يولع بعلةن حوث تةرةت يولع بعر ـ بعرعضة 
يةل  كةلضةن  يولعدعن  تةرةت  ظالدع  هالةتتة  بذ  بولسا،  كةتكةن  ظارعلعشعص 

)))  ـ سىرة ماظعدة 6 ـ ظايةت. 
)))  بذ هةدعسنع نةساظعي ؤة تعرمعزعي رعؤايةت قعلدع. 
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تاهارةتنع سذندذرعدذ. 
ظةضةر ظارقا تةرةت يولعغا ضعرادذس تةثشىرضىحنع تعقعص ظالغان، ظذنعثغا 
بولسا،  حعققان  ظئلعنعص  نةرسة  بعر  تةرةتتعن  كعحعك  ياكع  تةرةتتعن  حوث 
ظذنعث تاهارعتع بذزذلذص كئتعدذ. ظةضةر ضعرادذس تةثشىرضىح صاكعز حعققان 
بولسا، تاهارةت بذزذلمايدذ. حىنكع، تاهارةت )ظذ يةرلةرضة( كعرضةن نةرسة 

بعلةن ظةمةس )ظذ يةرلةردعن( حعققان نةرسة بعلةن بذزذلذص كئتعدذ. 
ظةضةر بعرع ظارقا تةرةت يولعغا دذرا ظئقعتقان، ظاندعن ظذ دذرا )ظذ يةردعن( 
ظئقعص حعققان بولسا، تاهارةت بذزذلذص كئتعدذ. حىنكع، ظذ دذرا ظىحةيلةردعكع 

صاسكعنا نةرسعلةر بعلةن ظارعلعشعص كئتعدذ. 
ظةضةر ظةر كعشع ظالدع تةرةت يولعغا دذرا تئمعتقان، ظاندعن ظذ دذرا ظذ 
يةردعن قايتعص حعققان بولسا، بذنعث بعلةن تاهارةت سذنذص كةتمةيدذ. حىنكع، 

ظالدع تةرةت يولع صاسكعنا نةرسعلةر تذرعدعغان بعر ظورذن ظةمةستذر.)))
تةرةت  ظالدع  قويغان،  صاختا  يولعغا  تةرةت  ظالدع  كعشع  ظايال  ظةضةر 
يولعدعن حعققان هأللىك صاختعنعث يىزعنع هأل قعلغان بولسا، ظذنعث تاهارعتع 
بذزعلعدذ. ظةضةر ظذنعث ظالدع تةرةت يولعدعن حعققان هأللىك صاختعنعث ظالدع 
تةرةت يولعغا تعضعص تذرغان تةرعصعنع هأل قعلغان ؤة ظذ هأللىك ظذ تةرةصتعن 
قويغان  يةرضة  ظذ  تاكع  تاهارعتع  ظذنعث  بولسا،  ظأتمعضةن  يىزعضة  صاختعنعث 

صاختعنع ظئلعؤاتقانغا قةدةر بذزذلذص كةتمةيدذ. 
ظايالالرنعث ظالدع تةرةت يولعدعن حعقعدعغان بولذصمذ تذغذتع يئقعنلعشعص 
قالغاندا حعقعدعغان شعرلعك سذيذقلذقنعث حعقعشع بعلةن تاهارةت بذزذلذص 
كئتعدذ. شذنعث ظىحىن فعقهعشذناسالر: سعكعلةكلةرنعث )يةنع بعر قئتعم توي 
ياكع  حعققان  نةرسعنعث  بعرةر  يولعدعن  تةرةت  ظالدع  بولغانالرنعث(  قعلعص 
قةغةزلةرضة  ؤة  )صاختا  ظئغعزعغا  يةرنعث  ظذ  ظىحىن  بعلعشع  حعقمعغانلعقعنع 

ظوخشاش( بعر نةرسة قويذش مذستةهةص، دةص قارايدذ.
)ـ  قان، يئرعث ؤة قذسذققا ظوخشاش صاسكعنا نةرسعلةرنعث ظالدع ؤة ظارقا 
تاهارةتنع  نةرسعلةرنعث  بذ  حعقعشع.  يةردعن  بعر  باشقا  يوللعرعدعن  تةرةت 
)))  بذنعثدا تئمعتعلغان ظذ دذرعنعث ظالدع تةرةت يولعدعن بةك ظعحعضة كعرعص كةتمةسلعك شةرتتذر. ظةمما تئمعتعلغان ظذ 
دذرا ظالدع تةرةت يولعدعن هةتتا سىيدىك خالتعسعضة قةدةر يئتعص بارغعدةك دةرعجعدة ظعحعضة كعرعص كئتعص ظاندعن قايتعص 

حعققان بولسا، بذ هالةتتة تاهارةت بذزذلذص كئتعدذ. ت.  
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تأؤةندعكع  بولسا  صاكعتلعرع  ـ  دةلعل  ظعكةنلعكعنعث  نةرسعلةر  بذزذدعغان 
هةدعسلةردذر: 

●ـ  صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم مذنداق دةيدذ: »كعم )ناماز ظعحعدة( قذسسا 
)ظذنعثدعن(  ياكع  كةلسة،  زةداص سذ  )ظئغعزعغا(  ياكع  قانعسا  بذرنع  ياكع 
مةزعي كةلسة، ضةص قعلمعغان هالةتتة قايتعص بئرعص تاهارةت ظالسذن، ظاندعن 

نامعزعنع كةلضةن يةردعن ظوقذسذن.«))) 
ظةلةيهعسساالمنعث  صةيغةمبةر  ظةنهذ  رةزعيةلالهذ  ظةبذسةظعد خذدرعي  ـ   ●
مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ: »بعرع نامازدا تذرغاندا قذسسا ياكع 
بذرنع قانعسا ياكع تاهارعتع بذزذلذص كةتسة، بئرعص تاهارةت ظئلعص كئلعص 

نامازنع كةلضةن يةردعن باشالص ظوقذسذن.«))) 
●ـ  ظةبذداردا رةزعيةلالهذ ظةنهذ مذنداق دةيدذ: »صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم 
)بعر قئتعم( قذسقان بولذص كئيعن باشقا تاهارةت ظالغان ظعدع«. بذ هةدعسنع 
دةيدذ:  مذنداق  خالعد  ظعبنع  مةظدان  بولغان  بعرع  قعلغذحعالرنعث  رعؤايةت 
ظذنعثغا  بعلةن ظوحراشتعم،  دةمةشعقنعث مةسحعتعدة سذظبان  »مةن كئيعن 
ظةبذداردا: >صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم بعر قئتعم قذسقان بولذص كئيعن باشقا 
)شذ  ظئيتعصتذ.  راست  ظذ  سذظبان:  دئدعم.  دةيدذ<  ظعدع،  ظالغان  تاهارةت 
حاغدا( صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم تاهارةت ظالغاندا سذنع مةن قويذص بةرضةن، 

دئضةن.«))) 
يةنة بعر رعؤايةتتة: )بعر قئتعم( صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم قذستع. ظاندعن 
سذ كةلتىرىلدع ؤة صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم )ظذ سذ بعلةن( تاهارةت ظالدع، 

دةص بايان قعلعندع.)4) 
● ـ ظاظعشة رةزعيةلالهذ ظةنها مذنداق دةيدذ: ظةبذهذبةيشنعث قعزع صاتعمة 
صةيغةمبعرع!  نعث  اهلل  ظع  كئلعص،  قئشعغا  ظةلةيهعسساالمنعث  صةيغةمبةر 
هةقعقةتةن مةن صاك بولماستعن داؤاملعق هةيز كأرعدعغان ظايالمةن. شذنعث 
ظىحىن ناماز ظوقذمعساممذ بذالمدذ؟ دةص سورعدع. صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم: 

)))  بذ هةدعسنع ظعبنع ماجة ؤة دارع قذتنعي رعؤايةت قعلدع. 
)))  بذ هةدعسنع دارع قذتنعي رعؤايةت قعلدع. 

)))  تعرمعزعي رعؤايعتع. هاكعممذ بذنعثغا ظوخشاش هةدعستعن بعرنع رعؤايةت قعلغان. 
)))  بذ رعؤايةتنع ظعمام ظةهمةد رعؤايةت قعلدع. 
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قاندذر.  )كئلعدعغان(  تذمذردعن  صةقةت  ظذ  ظةمةس.  قئنع  هةيز  ظذ،  »ياق. 
شذنعث ظىحىن )نورمالدا كأرعدعغان(  سئنعث هةيزعثعزنعث ؤاقتع كةلضةندة، 
كئيعن  ظاياغالشقاندعن  ؤاقتع  هةيزعثعزنعث  توختذتذث.  ظوقذشنع  ناماز 
يذيذنذص نامازنع ظوقذرؤعرعث« دئدع. يةنة بعر رعؤايةتتة مذنداق دئيعلدع: 
بعر  يةنة  تاكع  يذيذنذص(  كئيعن  ظاياغالشقاندعن  ؤاقتع  »)هةيزعثعزنعث 
قئتعملعق هةيزعثعزنعث ؤاقتع كةلضةنضة قةدةر هةر بعر نامازغا بعر تاهارةت 

ظئلعص )نامازنع ظوقذث(.)))«))) 
ظاظعشة رةزعيةلالهذ ظةنها مذنداق دةيدذ: »ظذممذ هةبعبة )داؤاملعق( قان 
كأرعدعغان بولذص قالدع. شذنعث بعلةن صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم ظذنع ظادةتتة 
تذرذشقا  تذرذص  قعلماي(  صاظالعيةتلةرنع  )دعننع  كىنلةردة  كأرعدعغان  هةيز 
ناماز  ؤة  يذيذنذشقا  توختذمعسعمذ(  قان  كئيعن  ظاياغالشقاندعن  كىنلةر  )ظذ 
ظوقذشقا بذيرعدع. شذنعثدعن كئيعن ظذممذهةبعبة )ظادةتتة هةيز كأرعدعغان 
كىنلعرعدعن باشقا كىنلةردة( قاننعث كةلضةنلعكعنع كأرسة، )هةر بعر نامازغا( 

بعر تاهارةت ظئلعص ناماز ظوقذيدعغان بولدع.))) 
بولعشعنعث  صةرز  ظئلعشنعث  تاهارةت  ظايالغا  كأرضةن  هةيز  نورمالسعز 
تذمذردعن  بةلكع،  ظةمةس  قئنع  هةيز  نورمال  قاننعث  ظذ  بولسا،  سةؤةبع 
قان  كةلضةن  تذمذردعن  ظعكةن  ظذنداق  ظىحىندذر.  بولغانلعقع  قان  كةلضةن 
تئصعلسا،  قاحان  سةؤةب  بذ  بولعدذ.  سةؤةب  كئتعشعضة  بذزذلذص  تاهارةتنعث 
)قول  ؤة  يارا  تئصعلعدذ.  حاغدا  شذ  هأكىممذ  بولغان  باغلعنعشلعق  ظذنعثغا 
ؤة صذتالرنعث يئرعلعص كئتعشع بعلةن( حعققان قانالرمذ هةم تذمذر قانعدذر. 
شذنعث ظىحىن بذ قانالرنعث حعقعشع بعلةنمذ تاهارةت بذزذلذص كئتعدذ. هةم 
قئنعنعث  تذمذر  هأكمعمذ  بذنعث  هئساصلعنعدذ.  قان  ظأزضةرضةن  يئرعثالرمذ 
)))  يةنع بعر ظاينعث هةممعسعدة قان كأرعدعغان ظايال بولسا. بذ ظايالنعث بعر ظاي ظعحعدة كأرضةن بذ قئنعنعث هةممعسع 
ظايال  بعر  مةسعلةن:  كأرعدذ.  هةيز  كىنلةردة  مذظةييةن  ظعحعدة  ظاي  بعر  ظادةتتة  كعشع  ظايال  هئساصالنمايدذ.  قئنع  هةيز 
هةيز  نورمال  ظذنعث  ؤاقعت  بذ  بولسا،  كأرعغان  هةيز  بةشعضعحة  يعضعرمة  باشالص  يعضعرمعسعدعن  ظاينعث  هةر  ظعلضعرع 
كأرعدعغان ؤاقتع هئساصلعنعدذ. كئيعن ظذ ظايال بعر ظاينعث هةممعسعدة قان كأرعدعغان بولذص قالغان بولسا، ظذنعث هةر 
ناماز  ظارعلعقتا  بذ  ظذ  هئساصلعنعدذ.  هةيزعضة  ظذنعث  قان  كأرضةن  بةشعضعحة  يعضعرمة  باشالص  يعضعرمعسعدعن  ظاينعث 
قاننعث  كئيعن  ظأتكةندعن  بةشعدعن  يعضعرمة  ظاينعث  قعلمايدذ.  صاظالعيةتلعرعنعمذ  باشقا  دعننعث  شذنعثدةك  ظذقذمايدذ. 
كئلعشع توختذمعسعمذ يذيذنذص هةر نامازغا بعر تةرةت ظئلعص ناماز ظوقذيدذ ؤة شذنعثدةك دعننعث باشقا صاظالعيةتلعرعنعمذ 

قعلعدذ. بذ نورمالسعز هةيز هئساصلعنعدذ. بذنعثغا مذناسعؤةتلعك هأكىملةر اهلل تةظاال خالعسا ظالدعمعزدا كئلعدذ. ت.     
)))  ظعمام بذخارع رعؤايعتع. 

)))  بذ ظةسةرنع ظةبذداؤذد رعؤايةت قعلدع. 

130131

تاھارەتنى سۇندۇرىدىغان ئامىلالرتاھارەتنى سۇندۇرىدىغان ئامىلالر



130131

هأكمع بعلةن ظوخشاشتذر.))) 
● ـ ظعبنع ظأمةر رةزعيةلالهذ ظةنهذ: »بعر ظادةمنعث ناماز ظوقذؤاتقاندا 
بذرنع قانعغان ياكع )ظئغعزع توشقذدةك( قةي كةلضةن، ياكع مةزعي كةلضةن 
بولسا، ظذ ظادةم قايتعص حعقعص تاهارةت ظالسذن. تاهارةت ظالغاندعن كئيعن 
ضةص قعلمعغانال بولسا، كعرعص نامعزعنع كةلضةن يةردعن تولذقالص ظوقذسذن« 

دةيدذ.)))  
●ـ  ظةلع رةزعيةلالهذ ظةنهذ مذنداق دةيدذ: »بعر ظادةمنعث ناماز ظوقذؤاتقاندا 
بذرنع قانعغان ياكع ظذ )ظئغعزع توشقذدةك( قةي قعلغان بولسا، ضةص قعلمايال 

)حعقعص( تاهارةت ظالسذن ؤة نامعزعنع كةلضةن يةردعن ظوقذسذن.«))) 
»مةن  دةيدذ:  مذنداق  ظةنهذ  رةزعيةلالهذ  ظأمةر  ظعبنع  ظذبةيدذلاله  ـ   ●
سالعم ظعبنع ظابدذلالهنعث بامدات نامعزعنعث بعر رةكةتعنع ظوقذص بولغاندعن 
كئيعن بذرنعنعث قانعغانلعقعنع، شذنعث بعلةن ظذنعث حعقعص تاهارةت ظئلعص 

كعرعص نامازنع كةلضةن يةردعن باشالص ظوقذغانلعقعنع كأردىم.«)4) 
قاتارلعقالردعنمذ  بةسرع  هةسةن  ؤة  تاؤذس  مذسةييةب،  ظعبنع  سةظعد 

شذنعثغا ظوخشاش بعر رعؤايةت بايان قعلعندع.)5) 
ظةمما رذقاظة ظذرذشعغا قاتناشقان ؤة ناماز ظوقذؤاتقاندا ظذقيا كئلعص تعضعص 
قان ظئقعص تذرغان بولسعمذ رذكذ ؤة سةجدة قعلعص نامعزعنع داؤامالشتذرؤةرضةن 

ظةنسارعنعث بذ قعلمعشعغا بئرعلعدعغان جاؤاب تأؤةندعكعدةكتذر: 
ظةنسارلعق ساهابعنعث قعلغان بذ ظعشع ظذنعثدعن ظذمذمعي بعر هأكىم 
ظذ،  قعلمعشعدذر.  ساهابعنعث  بعر  بذ  ؤةقةدذر.  بعر  مذظةييةن  ظئلعنمايدعغان 
ياكع  مذمكعن  بعلمةسلعكع  بولعدعغانلعقعنع  قانداق  هأكمعنعث  ظشنعث  بذ 
زأرىرعيةت  بعر  ظوقذرؤئرعشع  نامازنع  تذرذص  هالةتتة  شذ  ساهابعنعث  ظذ 
ظأزرعسع  هأكمع  ساهابعنعث  ظذ  بولغاندا  ظذنداق  مذمكعن.  بولذشع  ظىحىن 
بار ظادةمنعث هأكمعضة ظوخشاشتذر.)6) يةنة كئلعص )ظارقا تةرةت يوللعرعدعن 

)))  »إعالء السنن«، ) ـ توم، 85 ـ بةت.
)))  بذ ظةسةرنع ظابدذراززاق رعؤايةت قعلدع. 
)))  بذ ظةسةرنع ظةبذ شةيبة رعؤايةت قعلدع. 
)))  بذ ظةسةرنع ظةبذ شةيبة رعؤايةت قعلدع.

)))  »ظةلجةؤهةرذننةقعيع«، ) ـ توم، )4) ـ بةت. 
)))  ظأزرعسع بار ظادةم قان ظئقعص تذرسعمذ ناماز ظوقذسا بولعدذ. 
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باشقا يةرلةردعن حعققان قان( تةنضة ؤة كعيعمـ  كعحةكلةرضة يذقعدذ. بذ هالةتتة 
ظوقذلغان ناماز توغرا بولمايدذ. 

هةسةن بةسرعينعث: »مذسذلمانالر جاراهةتلعرع بعلةن ناماز ظوقذيتتع« 
دئضةن سأزعضة تأؤةندعكع جاؤاص بئرعلعدذ: بذالرنعث جاراهةتلعرعدعن ظاققان 
ظادةملةر  بار  ظأزرعسع  هالةتتة  بذ  ظذالر  مذمكعن.  ظئقعشع  توختذماي  قان 
هئساصلعنعدذ. ظذنداق بولغان ظعكةن ظذالردعن حعققان قان تاهارةتنع بذزمايدذ. 
نامازالرنع  ظذالرنعث  سأزلعرعدعن  دئضةن  بةسرعنعث  هةسةن  ظىستىضة  ظذنعث 
ظذالر  حعقمايدذ.  ظوقذيدعغانلعقلعرع  تذرسعمذ  ظئقعص  قانالر  جاراهةتلعرعدعن 
نامازنع جاراهةتلعرعنع تئثعص قويذص ظوقذغان بولعشعمذ مذمكعن. بذ حاغدا 
قاننعث حعققانلعقع  بولغاحقا(  ظعحعضة حعقعدعغان  تئثعقنعث  )قان حعقسعمذ 

بعلةن تاهارةت بذزذلذص كةتمةيدذ.)))
قان ياكع قذسذق قوزغذلذص ظأزعنعث ظةسلع ظورنعدعن ظئقعص حعققاندعن 
يةردة  ظذ  ؤة  كةتكةن  سذيذلذص  تعرة  مةسعلةن:  بذزذلعدذ.  تاهارةت  كئيعن 
كأرىلضةن قان ظةتراصعغا ظئقعص حىشمعضةن بولسا، تاهارةت بذزذلذص كةتمةيدذ. 
قاننعث ظئقعص حىشىشع دئضةنلعك قاننعث يارا ؤة جاراهةتلةردعن ظةتراصعغا 
ساقعص حىشكةنلعكعنع كأرسعتعدذ. ظةمما قان ظأرلةص حعقعص جاراهةتلةردة 
كأرىلضةن بعراق ظةتراصعغا ساقعص حىشمعضةن بولسا، ظذ ظئقعص حىشكةن قان 

هئساصالنمايدذ. 
)دانعخورةككة ظوخشاش( مذدذرحاقالرنعث تعرعسعنع سويذؤاتقان، ظاندعن 
بولسا،  حعققان  ظئقعص  ظئغعزعدعن  مذدذرحاقالرنعث  سىيع  مذدذرحاقالرنعث 
مذدذرحاقالرنعث  سىيع  مذدذرحاقالرنعث  ظةضةر  كئتعدذ.  بذزذلذص  تاهارةت 

ظئغعزعدعن ظئقعص حىشمعضةن بولسا، تاهارةت بذزذلذص كةتمةيدذ. 
ظةضةر قان بعر جاراهةتنعث ظىستىضة حعقعص قالغان، ظاندعن ظذنع صاختعغا 
ظوخشاش بعرةر نةرسة بعلةن سىرتعؤةتكةندعن كئيعن يةنة حعققان، ظاندعن يةنة 
سىرتعؤةتكةن ياكع ظذنعث ظىستىضة صاختا باسقاندعن كئيعن بعر دةم كأتىص 
تذرعدذ. ظةضةر قان ظذنع سىرتعؤةتمعضةندة ظةتراصعغا يةنة ظئقعص حىشىدعغان 
دةرعجعدة بولسا، تاهارةت بذزذلذص كئتعدذ. ظةضةر ظذنداق دةرعجعدة بولمايدعغان 
ظاساسلعنعص  ؤةقةسعضة  ساهابعنعث  يذقعرعدعكع  ؤة  سأزعضة  بذ  بةسرعنعث  هةسةن  شافعظعي  ظعمام  ؤة  مالعك  ظعمام    (((
تذرذص ظالدع ؤة ظارقا تةرةت يوللعرعدعن باشقا يةرلةردعن حعققان قان تاهارةتنع بذزمايدذ، دئضةن قاراشقا كةلدع. بذالرنعث 

ظاساسالنغان بذ ظةسةرلعرعضة بئرعلضةن جاؤاص يذقعرعدا بايان قعلعندع. ت.   
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بولسا، تاهارةت بذزذلذص كةتمةيدذ.
ظةضةر ظىستىضة التا ياكع صاختا قويذلسا، سىمىرىلىص كئتعدعغان دةرعجعدة 
بولغان، ظةتراصعغا ظئقعص حىشكىدةك كىحع يوق داؤاملعق جاراهةتنعث ظذححعغا 
ظةتراصعغا  قاندا  بذ  حىنكع،  بذزمايدذ.  تاهارةتنع  قان،  تذرعدعغان  حعقعص 

ظأزلعكعدعن ظئقعص حىشكعدةك كىح يوقتذر. 
)حعشعدعن  ظالمعدا  ؤة  حعشلعضةن  ظالما  ظادةم  بعر  بار  تاهارعتع  ظةضةر 
حعققان( قاننعث ظةسعرع كأرىلضةن بولسا، بذ هالدا ظذنعث تاهارعتع بذزذلذص 
كةتمةيدذ. ظةضةر حعشعنع كولعغان، ظاندعن حعش كولعغذحتا قاننعث ظةسعرعنع 
ظئقعص  قانالر  بذ  حىنكع،  كةتمةيدذ.  بذزذلذص  يةنة  تاهارعتع  بولسا،  كأرضةن 

حىشىدعغان قان ظةمةستذر. 
تىصىكنعث  بولذص  حعق  تىصىكتعن  )ظئغعزدعكع(  قان  حعققان  حعشتعن 
رةثضعنع قعزارتعؤةتكةن ياكع تىصىك بعلةن باراؤةر بولغان بولسا، تاهارةتنع 

بذزعدذ. ظةضةر ظذنداق بولمعسا تاهارةتنع بذزمايدذ. 
ظةضةر )معثعدعن حىشكةن( قان بذرذننعث يذمشعقعغعحة كةلضةن بولسا، 
تاهارةت بذزذلذص كئتعدذ. شذنعثدةك قذالقنعث ظعحعدعن سعرتعغا حعققان قانمذ 
تاهارةتنع بذزعدذ. ظةمما )سعرتعغا حعقماستعن( صةقةت قذالقنعث ظعحعدة ؤة 
)بذرذننعث يىمشعقعغعحة حىشمةستعن( صةقةت بذرذننعث ظعحعدة ظاققان قان 

تاهارةتنع بذزمايدذ.
ظةضةر معشقعرغاندا بذرنعدعن ظذنعثدا قئتعص قالغان قان صارحعسع حىشكةن 

بولسا، بذ هالةتتة تاهارةت بذزذلذص كةتمةيدذ. 
تاهارةت  بولسا،  حىشكةن  ظئقعص  )ظةتراصعغا(  قان  بولسعمذ  ظاز  تةندعن 

بذزذلذص كئتعدذ.   
نةرسة  حىشكةن  ظئقعص  ظةمحةكلةردعن  ؤة  بذرذن  كعندعك،  كأز،  قذالق، 
يعرعثغا ظوخشاص قالعدعغان دةرعجعدة ظأزضىرىكلىك نةرسة بولسا، تاهارةتنع 
نةرسعنعث  ظذ  ؤة  بولمعغان  نةرسة  ظأزضىرىكلىك  دةرعجعدة  ظذ  ظةضةر  بذزعدذ. 
بولسا،  بولمعغان  سةؤةبعدعن  كئسةلنعث  بعرةر  بار  يةرلةردة  شذ  حعقعشع 

تاهارةتنع بوزمايدذ. 
ظةضةر كأز )ظاغرعص قالغان سةؤةبع بعلةن( ظعششعص قالغان ؤة ظذنعثدعن 
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)ظأزعنعث ياشلعق سىصىتعدعن( ظأزضىرىص كةتكةن ياش ظاققان بولسا، كأزدعن 
ظاققان بذ ياش تاهارةتنع بذزعدذ. 

حعؤعن ؤة صاششعالرنعث قاننع شورعشع بعلةن تاهارةت بذزذلذص كةتمةيدذ. 
ظةمما سالجا ظةضةر معجعؤئتعلسة قان ظذنعثدعن ظئقعص حىشكعدةك دةرعجعدة 

حعق قان شورعغان بولسا، تاهارةت بذزذلذص كئتعدذ.
قذسذش بعلةن حعققان نةرسة مةيلع تاماق بولسذن ياكع سذ بولسذن ياكع قان 
بولسذن حعق بولسا، تاهارةتنع بذزعدذ. ظةمما ظاز بولسا، تاهارةتنع بذزمايدذ. 
قذسذق ظةضةر قعينالماستعن ظئغعزعدا ظذنع تذتذؤئلعش مذمكعن بولمايدعغان 
دةرعجعدة بولذص ظئغعز تذشقذدةك بولسا، بذ حعق قذسذق هئساصلعنعدذ. )ظةضةر 

ظذنداق بولمعسا ظاز قذسذص هئساصلعنعدذ(.
بعرع كأثلعنعث ظايالنغانلعقعغا ؤة ظاش قازانعنعث بذزذلغانلعقعغا ظوخشاش 
بعرةر سةؤةب بعلةن ظاز ـ ظازدعن قذسقان، ظةضةر ظاز ـ ظازدعن قذسذلغان بذ 
قذسذقالر توصالنسا، ظئغعز تذشقذدةك كئلعدعغان بولسا، بذ هالةتتة تاهارةت 
بذزذلذص كئتعدذ. حىنكع، قاظعدة بويعحة هأكىملةر ظأزلعرعنعث سةؤةبلعرعضة 

باغلعنعدذ.))) 
نةرسعلةرنع(  )يعضةن  ظارقعسعدعنال  ظعحكةننعث  سذ  ياكع  يعضةن  تاماق 
قذسقان بولسا، تاهارةت بذزذلذص كئتعدذ. حىنكع، قذسذش بعلةن حعققان نةرسة 
)ظادةمنعث ظعحعدعكع( صاسكعنا نةرسعلةر بعلةن ظارعلعشعص قالغانلعقع ظىحىن 
صاسكعنا هئساصلعنعدذ. بذ مةسعلعدة )يعضةن تاماق ياكع ظعحكةن سذ( تئخع 
باشقا نةرسعضة ظأزضةرمعضةنلعكع ظىحىن ظذ قذسذق تاهارةتنع بذزمايدذ ؤة 
نعجعس هئساصالنمايدذ، دةص قارايدعغانالرمذ بار. لئكعن توغرعسع ظعلضعرعكع 

قاراشتذر. 
ظةمضةننعث  ظةمحةكنع  باال  كعحعك  بعر  ظةمضةن  ظةمحةك  شذنعثدةك 
هئساصلعنعدذ.  نعجعس  قذسذقعمذ  بالعنعث  بذ  بولسا،  قذسقان  ظارقعسعدعنال 
لئكعن ظةضةر ظذ تذال قذسذدعغان باال بولسا، ظانعسعغا ظأزعنعث ظذ باال قذسقان 
)))  قذسذق ظاز ـ ظازدعن كةلضةن بولسعمذ لئكعن، سةؤةب بعر بولغاحقا، بذ خذددع بعر قئتعمدعال كةلضةن قذسذققا ظوخشاش 
هئساصلعنعدذ. ظةضةر ظاز ـ ظازدعن كةلضةن ظذ قذسذقالرنعث سةؤةبع بعر بولماي باشقا ـ باشقا بولسا، مةسعلةن: بعر قئتعمدا 
كأثلع  ظايلعنعص قذسذصتذ، يةنة بعر قئتعمدا ظاش قازعنع بذزذلغانلعقنعث سةؤةبع بعلةن قوسذصتذ، بذ هالةتتة ظةضةر بذ 
قذسذقالر توصالنسا ظئغعز توشقذدةك دةرعجعدة حعق بولسعمذ تةرةت بذزذلذص كةتمةيدذ. حىنكع، ظذ قذسذقالرنعث سةؤةبلعرع 

باشقا ـ باشقعدذر. ت.   
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قذسذقعنعث  بالعنعث  ظذ  ظىحىن  بولعدعغانلعقع  قعيعن  يذيذش  كعيعملعرعنع 
حىنكع،  بئرعلعدذ.)))  صةتعؤا  هئساصالنمايدعغانلعقعغا  نعجعش  ظىحىن  ظانعسع 
قعلعنعشتعن  ظةمةل  هأكمع  نةرسعنعث  بولعدعغان  سةؤةبحع  قعيعنحعلعققا 

قالدذرعلعدذ. 
يئتعص  سذزذلذصراق  ظةمةس  بئسعص  يةرضة  ساغرعسعنع  كعشع  بعر  ـ    (
ظىخلعغان بذلسا، ظذنعث تاهارعتعنعث هأكمةن بذزذلذص كةتكةنلعكعضة هأكىم 

قئلعنعدذ. بذنعث دةلعل ـ صاكعتلعرع تأؤةندعكعلةردذر: 
دةيدذ: »صةيغةمبةر  مذنداق  ظةنهذ  رةزعيةلالهذ  ظةسال  ظعبنع  ● سةفؤان 
بولذص  جذنذص  بولساق،  ظىستعدة  سةصةر  بعز  ظةضةر  بعزنع  ظةلةيهعسساالم 
ظوخلعغانغا  ؤة  قعلعش  تةرةت  كعحعك  ـ  حوث  حاغدا  باشقا  حاغدعن  قالغان 
ظوخشاش ظعشالرنعث سةؤةبع بعلةن ظاياغلعرعمعزنع ظىح كئحة ـ كىندىزضعحة 

سالماسلعقعمعزغا بذيرذغان ظعدع.«))) 
● ظعبنع ظابباس رةزعيةلالهذ ظةنهذ صةيغةمبةرظةلةيهعسساالمنعث مذنداق 
دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ: »سةجدة قعلغان هالعتعدة ظوخلعغان ظادةمضة، 
هةتتا ظذ يئنعحة يئتعص )ظذخلعغانغا قةدةر( تاهارةت ظئلعش الزعم ظةمةس. 
كئتعدذ.  بوشذشذص  مذسكذللعرع  ظذنعث  ظذخلعسا،  يئتعص  يئنعحة  ظذ  ظةضةر 

)شذنعث بعلةن ظذنعثدعن يةل حعقعص كئتعش ظعهتعمالع كأرىلعدذ.«))) 
مذنداق  صةيغةمبةرظةلةيهعسساالمنعث  ظةنهذ  رةزعيةلالهذ  ظةلع   ●
دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ: »ظارقا تةرةت يولعنعث بذغذشع ظعككع كأزدذر. 

كعمكع ظذخالص قالسا تاهارةت ظالسذن.«)4) 
يألىنىص  بعرعضة  تعزعنعث  ياكع  يئنعحة  ظادةم  بعر  بار  تاهارعتع  ظةضةر 
يئتعص  يئنعحة  حىنكع،  كئتعدذ.  بذزذلذص  تاهارعتع  ظذنعث  بولسا،  ظذخلعغان 
ظذخالش ياكع بعرةر نةرسعضة يألىنىص ظولتذرذص ظذخالش، ياكع ظأزعنع قويذص 
شذنعث  بولعدذ.  سةؤةبحع  كئتعشعضة  بذشاص  مذسكذلالرنعث  ظذخالش  بئرعص 
)))  ظةضةر ظذ باال ظأزعنع ظايدا ـ يعلدا بعرةر قئتعم قذحعقعغا ظالعدعغان بعر ظادةمنعث كعيعمعضة قذسقان بولسا، بذ قذسذق 
قذسذص  بالعنعث  ظادةمنعث  ظذ  حىنكع،  الزعمدذر.  يذيذشع  كعيعملعرعنع  ظادةم  ظذ  ؤة  هئساصلعنعدذ  نعجعس  ظىحىن  ظادةم  ظذ 

سالغانلعقع بعلةن بعرةر قئتعم كعيعملعرعنع يذيذشع ظذنعث ظىحىن هئحقانداق قعيعن ظعش ظةمةستذر. ت.    
)))  بذ هةدعسنع نةساظعي ؤة تعرمعزعي رعؤايةت قعلدع. 

)))  بذ هةدعسنع ظعمام ظةهمةد ؤة ظةبذيةظال رعؤايةت قعلدع. 
)))  بذ هةدعسنع ظةبذداؤذد رعؤايةت قعلدع. 
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بعلةن ظادةتتة ظذ ظادةم يةل حعقعص كئتعشعدعن خالع بذاللمايدذ. شذنعث ظىحىن 
ظالعمالر: »ظذخالش سةؤةبع بعلةن تاهارةت هةقعقةتةن ظةمةس هأكمةن بذزذلذص 
كئتعدذ. حىنكع، ظذخالشنعث ظأزع تاهارةتنع بذزذدعغان ظامعلالردعن ظةمةس. 
تاهارةتنع بذزذدعغان ظامعل بولسا، ظذخالص قالغاندا حعقعدعغان نةرسعدذر« 

دةيدذ.
ظذخلعغان  هالةتتة  ظولتذرغان  بئسعص  يةرضة  ساغرعسعنع  ظادةم  ظذ  ظةضةر 
بعرةر  ياكع  بولسذن  ظذخلعغان  يألىنىص  نةرسعضة  بعرةر  ظذ  مةيلع  بولسا، 
نةرسعضة يألىنىص ظذخلعمعغان بولسذن ظذنعث تاهارعتع بذزذلذص كةتمةيدذ. بذ 
هةقتة ظةنةس رةزعيةلالهذ ظةنهذ مذنداق دةيدذ: »صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث 

ساهابعلعرع ظذخالص قوصذص تاهارةت ظالماستعن ناماز ظذقذيتتع.«))) 
قارعتعلعدذ.  ظذخلعغانلعققا  ظولتذرذص  بئسعص  يةرضة  ؤةقة ساغرعسعنع  بذ 
»صةيغةمبةر  قعلعندع:  بايان  مذنداق  رعؤايةتتة  بعر  يةنة  حىنكع، 
ظةلةيهعسساالمنعث ساهابعلعرع صةيغةمبةرظةلةيهعسساالمنعث زامانعدا خذصتةن 
نامعزعنع ساقالص ظولتذرذص )ظذخالص قئلعص( هةتتا ظذالرنعث باشلعرع ساثضعالص 
كئتةتتع. كئيعن ظذالر قوصذص تاهارةت ظالماستعن ناماز ظوقذيتتع.«))) باشنعث 
ظذخلعغان  ظولتذرذص  بئسعص  يةرضة  ساغرعسعنع  صةقةت  كئتعشع  ساثضعالص 

ظادةمدة كأرىلعدذ. 
قعلغان  سةجدة  ياكع  قعلغان  رذكذ  ياكع  تذرغان  ظأرة  ظادةم  بعر  ظةضةر 
هالعتعدة تذرذص ظذخلعغانغا ظذخشاش ظأزعنع قويذص بةرمعضةن هالدا تذرذص 
ظوخلعغان بولسا، ظذ ظادةم مةيلع نامازنعث ظعحعدة تذرذص شذنداق ظذخلعسذن 
ياكع نامازنعث سعرتعدا تذرذص شذنداق ظذخلعسذن تاهارعتع بذزذلذص كةتمةيدذ. 
حىنكع، ظذ حاغدا ظةضةر ظذنعثدا ظأزعنع قويذص بئرعش ظعشع كأرىلسة، ظذ يةرضة 
يئقعلعدذ. ظأزعنع قويذص بةرمةي ظذخلعغان ظادةمضة تاهارةت ظئلعشنعث الزعم 
ظةمةسلعكعنعث دةلعل ـ صاكعتع بولسا، يذقعرعدا بايان قعلعنغان ظبعنع ظابباس 
هالعتعدة  قعلغان  »سةجدة  صةيغةمبةرظةلةيهعسساالمنعث:  قعلغان  رعؤايةت 
تاهارةت  قةدةر(  )ظذخلعغانغا  يئتعص  يئنعحة  ظذ  هةتتا  ظادةمضة،  ظوخلعغان 
ظئلعش الزعم ظةمةس. ظةضةر ظذ يئنعحة يئتعص ظذخلعسا، ظذنعث مذسكذللعرع 
ظعهتعمالع  كئتعش  حعقعص  يةل  ظذنعثدعن  بعلةن  )شذنعث  كئتعدذ.  بذشذشذص 

)))  ظعمام مذسلعم رعؤايعتع. 
)))  بذ رعؤايةتنع ظةبذداؤذد رعؤايةت قعلدع. 
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كأرىلعدذ« دئضةن هةدعستذر. 
بذ هةقتة ظةبذهذريرة رةزعيةلالهذ ظةنهذ مذنداق دةيدذ: »ظعت ظولتذرذشعدا 
ظولتذرذص ظذخلعغان ظادةمضة، ظأرة تذرذص ياكع ظولتذرذص ظذخلعغان ظادةمضة 
يئنعحة  ظذالر  تاكع  ظادةمضة  ظذخلعغان  تذرذص  هالعتعدة  قعلغان  سةجدة  ؤة 
يئتعص ظذخلعغانغا قةدةر تاهارةت ظئلعش الزعم ظةمةس. ظةضةر ظذالر يئنعحة 

يئتعص ظذخلعسا تاهارةت ظالعدذ.«))) 
هالعتعدة  قعلغان  سةجدة  ياكع  قعلغان  رذكذ  ياكع  تذرغان  )ظأرة  ظةضةر 
ظذخلعؤاتقان  ظذيقذنع  بذزمايدعغان  تاهارةتنع  ظذخشاش(  ظذخلعغانغا  تذرذص 
بولسا،  ظويغانغان  ظويقذسعدعن  ظاندعن  حىشكةن،  يئقعلعص  يةرضة  ظادةم  بعر 
ظذنعث قايتا تاهارةت ظئلعشع الزعمدذر. ظةضةر ظذ يئقعلعشتعن ظعلضعرع ياكع 
الزعم  ظئلعشع  تاهارةت  قايتا  ظذنعث  بولسا،  ظويغانغان  جةريانعدا  يئقعلعش 

ظةمةستذر. 
بذ يةردة شذنع بايان قعلعص ظأتىشكة توغرا كئلعدذكع، صةيغةمبةرلةرنعث 
ظابباس  ظعبنع  هةقتة  بذ  بذزمايدذ.  تاهارةتنع  ظذيقعللعرع  ظوخلعغان 
ظذخالص هةتتا  ظةلةيهعسساالم  دةيدذ: »صةيغةمبةر  ظةنهذ مذنداق  رةزعيةلالهذ 
خورةك تارتعص كئتةتتع. ظاندعن )تاهارةتعنع يةثضىشلعمةستعن تذرذص( ناماز 

ظوقذيتتع.«))) 
ظاظعشة رةزعيةلالهذ ظةنها صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث مذنداق دئضةنلعكعنع 

رعؤايةت قعلعدذ: »مئنعث كأزىم ظذخاليدذ، ظةمما دعلعم ظذخلعمايدذ.«))) 
بذ هةقتة هوشسعزلعنعش ؤة ظئلعشعص قئلعشنعث هأكمعمذ ظذيقعنعث هأكمع 
بعلةن ظوخشاشتذر. يةنع هوشسعزلعنعش بعلةن ظئلعشعص قئلعشمذ تاهارةتنع 
بذشاتقاحقا  قاتتعق  )مذسكىللةرنع  قارعغاندا  ظذيقذغا  ظعككعسع  بذ  بذزعدذ. 
ظازراق هوشسعزلعنعص كةتكةن ياكع ظازراق ظئلعشعص قالغان بولسعمذ تاهارةت 
بذزذلذص كئتعدذ. حىنكع، ظذخالص قالغان ظادةمنع بعرع ظويغاتسا، ظويغذنعدذ. 
ظةمما هوشسعزلعنعص كةتكةن ياكع ظئلعشعص قالغان ظادةم ظذنداق قعلمايدذ. 
شذنعثدةك يةنة مةست قلغذحع نةرسعلةرمذ تاهارةتنع بذزعدذ. مةسعلةن: 

)))  بذ ظةسةرنع بةيهةقعي رعؤايةت قعلدع. 
)))  بذ هةدعسنع ظمام بذخارع رعؤايةت قعلدع. 
)))  بذ هةدعسنع ظمام بذخارع رعؤايةت قعلدع. 
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بعر ظادةم مةست قعلغذحع بعرةر نةرسعنع ظعحعص هةتتا ظوثـ  سولغا دةسسةص 
بذزذلذص  تاهارعتع  ظذنعث  بولسا،  قالغان  بولذص  مةست  دةرعجعدة  ماثغذدةك 

كئتعدذ. 
4 ـ باالغةتكة يةتكةن بعر ظادةمنعث مةيلع ظذ ظأزعنعث نامازدا ظعكةنلعكع 
ظعسعدة بار تذرذص قةستةت كألضةن بولسذن ياكع ظأزعنعث نامازدا ظعكةنلعكع 
ظعسعدة يوق تذرذص كألضةن بولسذن رذكذ ؤة سةجدعلعك بعر نامازنعث ظعحعدة 
ـ  دةلعل  بذزعدذ. بذنعث  ظاؤازلعق كىلىشع تاهارةتنع ؤة هةم نامازنع  تذرذص 

صاكعتع تأؤةندعكع هةدعستذر: 
صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم )بعر كىنع ساهابعلعرعضة ناماز ظوقذص بئرعؤاتقان 
كاتاككا  قئشعدعكع  يةرنعث  ظوقذؤاتقان  ناماز  كئلعص  ظادةم  كور  بعر  حاغدا، 
)حوثقذر يةرضة حىشىص كةتتع. شذنعث بعلةن )نامازغا تذرغان كعشعلةرنعث 
نامازنع  ظةلةيهعسساالم  صةيغةمبةر  كةتتع.  قاقاقالص  هةتتا  كألىص  بةزعلعرع 
ظوقذص بولذص قاقاقالص كىنضةنلةرنع قايتا تاهارةت ظئلعشقا ؤة نامازنع قايتا 
ظوقذشقا بذيرعدع. يةنة بعر رعؤايةتتة صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم مذنداق دئدع: 
»ظعحعثلةردعن قاقاقالص كألضةن ظادةم تاهارةتنع قايتا ظئلعص نامازنع قايتا 

ظوقذسذن.«)))      
ظةلةيهعسساالمنعث  صةيغةمبةر  كئيعن  قئلعنغاندعن  رعؤايةت  هةدعس  بذ 
مةسحعتعنعث ظعحعدة قذدذق ياكع حوثقذر يةر يوق تذرسا، )ظذ ظادةم قايسع 
حوثقذر يةرضة حىشىص كئتعدذ( دةص سذظال سوراص يىرىش ظارتذقحعدذر. صةيغةمبةر 
ظةلةيهعسساالم ظذ حاغدا نامازنع مةسحعتتة ظةمةس باشقا بعر يةردة ظوقذغان 
بولذشع مذمكعن. هةم ساهابعالرنعث صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث ظارقعسعدا 
ناماز ظوقذص تذرذص قاقاقالص كألىشع مذمكعن ظةمةس دئيعشمذ ظارتذقحعدذر. 
ظوقذيدعغانالرنعث  ناماز  ظارقعسعدا  ظةلةيهعسساالمنعث  صةيغةمبةر  حىنكع، 
يئزعلعق  بعلمةيدعغان(  )ظةدةص  ؤة  مذنافعقالر  خاظعن  نذرغذنلعغان  ظعحعدة 

ظةرةبلةرمذ بار ظعدع. 
تذرذص  نامازدا  كئلعدذكع،  توغرا  ظأتىشكة  قعلعص  بايان  شذنع  يةردة  بذ 
هةنةفعي  صةقةت  بذزذشع  نامازنع  هةم  ؤة  تاهارةتنع  كألىشنعث  قاقاقالص 
مةزهةصعدعكعلةرنعثال كأز قارعشعدذر. حىنكع، بذالر يذقعرعدا بايان قعلعنغان 

)))  بذ هةدعسنع ظابدذراززاق، دارع قذتنعي ؤة بةيهةقعي قاتارلعقالر رعؤايةت قعلدع. 
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)بذ  قعلعص  قوبذل  دةص  هةدعس  توشقان  دةرعجعسعضة  توغرذلذق  هةدعسنع 
ظةمةل  هةدعسكة  تاشالص(  قعياسنع  كةلسعمذ  زعت  قعياسقا  روشةن  هةدعس 
قعلدع. ظةمما باشقا مةزهةصتعكعلةر روشةن قعياس قاقاقالص كألىش تاهارةتنعث 
هةدعسنعث  بذ  قعلعص  ظةمةل  قعياسقا  دةص  كأرسعتعدذ،  بذزذلماسلعقعنع 

)صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمدعن( سادعر بولغانلعقعغا شةكلةندع.)))
بعر ظادةم ناماز ظعحعدة ظةث ظاددعسعي قئشعدا تذرغان ظادةم ظاثلعغعدةك 
قعلعص كألضةن بولسا، ظذ تاهارةت ؤة نامازنع بذزعدعغان دةرعجعدة قاقاقالص 

كألضةن هئساصلعنعدذ. 
ظىحىن  ظوقذغانلعقع  ظايعتع  سةجدة  ياكع  ظوقذؤاتقاندا  نامعزع  جعنازة 
سةجدة قعلعؤاتقاندا قاقاقالص كألضةن بولسا، بذ كألكة تاهارةتنع بذزمايدذ. 
حىنكع، يذقعرعدعكع هةدعس مذتلةق بعر ناماز هةققعدة كةلدع. ظذنداق ظعكةن 
ظذ هةدعسنعث هأكمع صةقةت رذكذ ؤة سةجدعلعك بعر نامازغعال قارعتعلعدذ ؤة 
ظذ نامازغا )جعنازة نامعزعغا ظوخشاش رذكذ ؤة سةجدعلعك ظةمةس( نامازالر 
قعياس قعلعنمايدذ. حىنكع، كألكعنعث تاهارةتنع ؤة نامازنع بذزذشع قعياسقا 

زعتتذر. شذنعث ظىحىن ظذنعثغا باشقعسع قعياس قعلعنمايدذ.))) 
كعشعنعث  ظةر  كئلعدذكع،  توغرا  ظأتىشكة  قعلعص  بايان  شذنع  يةردة  بذ 
بذزذلذص  تاهارعتع  ظذنعث  بعلةن  تذتقانلعقع  يولعنع  تةرةت  ظالدع  ظأزعنعث 
كةتمةيدذ. بذ هةقتة مذنداق بعر هةدعس رعؤايةت قعلعندع: بعر ظادةم صةيغةمبةر 
ظةلةيهعسساالمدعن نامازدا تذرذص ظأزعنعث ظالدع تةرةت يولعنع تذتقان ظادةمضة 
قايتا تاهارةت ظئلعش الزعم بوالمدذ؟ دةص سورعدع. صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم: 

»ياق، ظذمذ سئنعث بعر ظةزايعثدذر)))«)4) دئدع. 
ظادةم  بعر  باشقا مةزهةصعدعكعلةر:  قعلعشتذر.  نامازنعث تئشعغا قعياس  نامازنعث ظعحعنع  بولسا،  بذ روشةن قعياس    (((
نامازنعث تئشعدا تذرذص قاقاقالص كألسة ظذنعث تاهارعتع بذزذلذص كةتمةيدذ. ظذنداق ظعكةن نامازنعث ظعحعدة تذرذص كىلسعمذ 
تاهارةت بذزذلذص كةتمةيدذ، حىنكع، نامازنعث تئشعدا تاهارةتنع بذزمعغان نةرسة نامازنعث ظعحعدة تذرغاندعمذ تاهارةتنع 
بذزمايدذ، دةيدذ. ظةمما هةنةفعي مةزهةصعدعكعلةر: قعياس بويعحة ظئيتقاندا قاقاقالص كألىش نامازنع بذزمايدذ. لئكعن بذ 

هةقتة هةدعس كةلضةنلعكع ظىحىن ظذ قعياسقا ظةمةل قعلعنماي هةدعسكة ظةمةل قعلعنعدذ، دةيدذ. ت.    
)))   ظةسلعدة قعياسقا خعالص كةلضةن نةرسعضة  باشقا بعر نةرسعنع قعياس قعلماسلعق بعر قاظعدعدذر. ت.      

)))  يةنع باشقا ظةزالعرعثنع تذتساث تاهارعتعث بذزذلذص كةتمةيدعغان بولغاحقا، ظذ يةرنع تذتساثمذ تاهارعتعث بذزذلذص 
كةتمةيدذ. ت.   

)))  بذ هةدعسنع ظعمام ظةهمةد، ظةبذداؤذد، نةساظعي، تعرمعزعي ؤة ظعبنع ماجة قاتارلعقالر رعؤايةت قعلدع. تعرمعزعي، ظعبنع 
هةببان ظعبنع مةدعنعي، ظةمرعلصةالس ؤة ظعبنع هةزم قاتارلعقالر بذ هةدعسنع توغرذلذق دةرعجعسعضة يةتكةن هةدعس، دةص 

قارعدع. 
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مةسعلةن: ظابدذلاله ظعبنع مةسظذد، ظعبنع ظابباس، ظةممار ظعبنع ياسعر، 
ظعبنع  سةظد  هذسةين،  ظعبنع  ظعمران  هذزةيفة،  تالعص،  ظةبذ  ظعبنع  ظةلع 
نذرغذنلعغان  ساهابعلةرمذ  ظوخشاش  قاتارلعقالرغا  ظةبذداردا  ؤة  ظةبذؤاققاس 
ظالدع تةرةت يولنع تذتذش بعلةن تاهارةت بذزذلذص كةتمةيدذ، دئضةن قاراشتا 

ظعدع.  
ظةمما ظالدع تةرةت يولنع تذتقانلعقع ظىحىن قايتا تاهارةت ظئلعشقا بذيرذص 
كةلضةن سةفؤاننعث قئزع بذسرا رعؤايةت قعلغان صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث: 
»كعمكع ظالدع تةرةت يولعنع تذتسا، تاهارةت ظالسذن« ))) دئضةن هةدعسع 
بعر  قايتا  ظىحىن  صاكعزلعق  قارعشعحة  مةزهةصعدعكعلةرنعث  هةنةفعي  بولسا، 
تاهارةت ظئلعؤئتعشنعث مذستةهةص ظئكةنلعكعنع كأرسىتعدذ.))) بذ هةدعسنع 
بذ مةناغا قارعتعلغاندا يذقعرعدا بايان قعلعنغان هةدعس بعلةن بذ هةدعسنعث 

ظارعلعقع بعرلةشتىرىلضةن بولعدذ. توغرذسعنع اهلل تاظاال بعلضىحعدذر. 
شةهؤةتسعز  تذتذش  ؤة  حعقمعغان  نةرسة  بعر  ظذنعثدعن  )ظةضةر  ظةرنعث 
بولسا( ظايال كعشعنع تذتقانلعقع بعلةن ظذنعث تاهارعتع بذزذلذص كةتمةيدذ. 

بذنعث دةلعل ـ صاكعتلعرع  تأؤةندعكعلةردذر: 
● ظاظعشة رةزعيةلالهذ ظةنها مذنداق دةيدذ: »صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم 
نامازغا  ظالماستعن  تاهارةت  قايتا  قويذص  سىيىص  بةزعلعرعنع  ظاياللعرعنعث 

حعقاتتع.«)))
● ظاظعشة رةزعيةلالهذ ظةنها مذنداق دةيدذ: مةن بعر كئحعسع صةيغةمبةر 
مةن  بعلةن  شذنعث  سةزدعم.  ظعكةنلعكعنع  يوق  يئنعمدا  ظةلةيهعسساالمنعث 
ظذنع ظعزلةص )قولذمنع ظذ يةر ـ بذ يةرضة ظذزاتتعم( كئيعن قولذم صةيغةمبةر 
ظةلةيهعسساالمنعث تاصعنعغا تةضدع. صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم سةجدعدة بولذص 
ظعككع تاصعنع تعكلةكلعك ظعكةن، ظذ مذنداق دةؤةتعصتعكةن: »ظع اهلل! سئنعث 
رازعلعقعث بعلةن غةزعصعثدعن، سئنعث ظةصذ قعلعشعث بعلةن يامان ظاقعؤةتكة 
سئنع  تعلةيمةن،  صاناه  ظازابعثدعن  بعلةن  رةهمعتعث  سئنعث  قويذشعثدعن، 
)))  بذ هةدعسنع نةساظعي، ظةبذداؤذد، ظعبنع ماجة ؤة تعرمعزعي قاتارلعقالر رعؤايةت قعلدع. تعرمعزعي ؤة ظعبنع هةببان بذ 

هةدعسنع توغرذلذق دةرعجعسعضة يةتكةن هةدعس دةص قارعدع.  
)))  بذ هةدعسكة ظاساسةن ظعمام شافعظعي، ظعمام ظةهمةد ؤة ظعمام مالعك بعر رعؤايةتتة ظالدع تةرةت يولعنع تذتذش تاهارةتنع 

بذزعدذ، دئدع. ت.     
)))  بذ هةدعسنع نةساظعي، ظعبنع ماجة، دارعي قذتنعي ؤة بةززار قاتارلعقالر رعؤايةت قعلدع. 
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اليعقعثدا مةدهعيلةشكة ظاجعزلعق قعلعمةن، سةن خذددع ظايةتلعرعثدة ظأزةثضة 
سانا ظئيتقاندةك ظذلذغ زاتتذرسةن.«)))

● ظاظعشة رةزعيةلالهذ ظةنها مذنداق دةيدذ: »صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم 
ظالدعدا  ظةلةيهعسساالمنعث  صةيغةمبةر  مةن  ظوقذغاندا  نامعزعنع(  )كئحعلعك 
صةيغةمبةر  ظةضةر  ظذخاليتتعم.  يئتعص  توغرعسعغا  ظوخشاش  جعنازعغا  خذددع 
ظةلةيهعسساالم ؤئتعر نامعزعنع ظوقذماقحع بولغاندا ماثا صذتعنع تةككىزةتتع.))) 
تاهارعتعنعث  ظذنعث  بعلةن  تذتقانلعقع  ظايالنع  ظةرنعث  بذهةدعسلةر  )مانا 

بذزذلذص كةتمةيدعغانلعقعنع كأرسىتعدذ.(

ظأزرعسع بار ظادةمنعث تاهارعتع توغرعسعدا

ظأزرعسع بار كعشع بولسا، سىيدىك ظئقعش كئسعلعضة ياكع ظعحع سىرىلىش 
كئسعلعضة ياكع يةل كئلعدعغان كئسةلضة ضعرعصتار بولغان ياكع كأز ظاغرعقع 
كئسعلعضة ضعرعصتار بولذص ظذنعثدعن يئرعث ظئقعص تذرعدعغان ياكع قذلعقعدعن 
ياكع ظةمحعكعدعن، ياكع كعندعكعدعن بعر نةرسة ظاققانغا ظوخشاش تعنعدعن 
كئسةلضة  بعر  تذرعدعغان  حعقعص  نةرسة  بعر  بذزذدعغان  تاهارةتنع  داؤاملعق 

ضعرعصتار بولغان ظادةمدذر. 
بار كعشع هئساصلعنعشع ظذ ظادةمنعث بعر صةرز  بعر ظادةمنعث ظأزرعسع 
نامازنعث صىتىن ؤاقتع ظعحعدة تاهارةت ظئلعص نامازنع تاهارةتنع بذزذدعغان 
دةرعجعدة  تاصالمعغعدةك  ؤاقعتنع  بعر  ظوقذغعدةك  هالدا  خالع  نةرسعدعن 

داؤاملعشعدعغان بعر كئسةلضة ضعرعصتار بولذشع شةرتتذر.
ظعسالم دعنع شةصقةت ؤة ظاسانلعق ظئلعص كئلعدعغان دعن بولغانلعقع ظىحىن 
ظأزرعسع بار كعشعلةرضة هةر بعر نامازغا ظذ نامازنعث ؤاقتع كعرضةن حاغدا 
ظادةمدعن  ظذ  بولغعحة  حعكعتعص  ؤاقتع  نامازنعث  ظذ  )تاكع  ظئلعص  تاهارةت 
ظأزع  باشقا  ظذنعثدعن  ؤة  نامازنع  ظذ  تذرسعمذ(  حعقعص  نةرسة  حعقعدعغان 
خالعغان نةصلة نامازالرنع ظوقذشقا روخسةت قعلدع. بذنداق قعلعشنعث دةلعل 

ـ صاكعتع بولسا تأؤةندعكع هةدعستذر: 
)))  ظعمام مذسلعم رعؤايعتع. 

)))  بذ هةدعسنع نةساظعي رعؤايةت قعلدع. 
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صاتعمة  قعزع  ظةبذهةبعشنعث  دةيدذ:  مذنداق  ظةنها  رةزعيةلالهذ  ظاظعشة 
صةيغةمبعرع!  نعث  اهلل  ظع  كئلعص  قئشعغا  ظةلةيهعسساالمنعث  صةيغةمبةر 
هةقعقةتةن مةن صاك بولماستعن داؤاملعق هةيز كأرعدعغان ظايالمةن. شذنعث 
ظىحىن ناماز ظوقذمعساممذ بوالمدذ؟ دةص سورعدع. صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم: 
قاندذر.  )كئلعدعغان(  تذمذردعن  صةقةت  ظذ  ظةمةس.  قئنع  هةيز  ظذ  »ياق. 
شذنعث ظىحىن )نورمالدا كأرعدعغان(  سئنعث هةيزعثعزنعث ؤاقتع كةلضةندة، 
كئيعن  ظاياغالشقاندعن  ؤاقتع  هةيزعثعزنعث  توختذتذث.  ظوقذشنع  ناماز 
يذيذنذص نامازنع ظوقذرؤئرعث« دئدع. يةنة بعر رعؤايةتتة مذنداق دئيعلدع: 
بعر  يةنة  تاكع  يذيذنذص(  كئيعن  ظاياغالشقاندعن  ؤاقتع  »)هةيزعثعزنعث 
ظئلعص  تاهارةت  بعر  نامازغا  بعر  هةر  قةدةر  كةلضةنضة  ؤاقتع  هةيزعثعزنعث 

)نامازنع ظوقذث.(«))) 
مانا بذ هةدعسكة ظاساسةن ظأزرعسع بار ظادةمدعن تاهارةتنع بذزعدعغان 
نةرسة حعقعص تذرسعمذ، ظذنعث تاهارعتعنعث بذزذلذص كةتكةنلعكعضة هأكىم 
توختعغاندا  نةرسة  حعقعدعغان  ظأزعدعن  ظةضةر  ظادةم  ظذ  ظةمما  قعلعنمايدذ. 
تاهارةت ظالغان، تاهارةت ظئلعص بولغاندعن كئيعن حعقعدعغان نةرسة حعقعشقا 
باشلعغان بولسا، ظذنعث تاهارعتع بذزذلذص كئتعدذ. شذنعثدةك ظذ ظادةم )بعر 
تاهارعتعنع  ظاندعن  ظالغان،  تاهارةت  كئيعن(  كعرضةندعن  ؤاقتع  نامازنعث 
بذزذدعغان باشقا بعر ظعشتعن بعرنع قعلغان بولسا، يةنة تاهارعتع بذزذلذص 
كئتعدذ. مةسعلةن: ظذ داؤاملعق بذرنعدعن قان ظاقعدعغان كئسةلضة ضعرعصتار 
كئيعن  ظالغاندعن  تاهارةت  ظىحىن  شذنعث  ظذ،  بولذص  كعشع  قالغان  بولذص 
بذزذلذص  تاهارعتع  ظذنعث  بولسا،  حعقارغان  يةل  ياكع  قعلغان  تةرةت  كعحعك 

كئتعدذ.
قان  تةرعصعدعن  بعر  بذرنعنعث  كئسةل  بولغان  ضعرعصتار  ظادةم  ظذ  ظةضةر 
ظاقعدعغان كئسةل بولغان، بذ كئسةل ظىحىن تاهارةت ظئلعص بولغاندعن كئيعن 
بذزذدعغان  تاهارةتنع  ظذنعثدا  بولسا،  ظاققان  قان  تةرصعدعن  باشقا  بذرنعنعث 
ظأزعنعث كئسعلعدعن باشقا بعر نةرسة كأرىلضةنلعكع ظىحىن  ظذنعث تاهارعتع 

بذزذلذص كئتعدذ. بذنع ظعبنع ظابعدعن شذنداق بايان قعلغان.  
ظأزرعسع بار كعشعنعث تاهارعتع يةنة نامازنعث ؤاقتعنعث حعقعص كئتعشع 

)))  ظعمام بذخارع رعؤايعتع. 
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بعلةنمذ بذزذلذص كئتعدذ. مةسعلةن: صعشعن نامعزع حعقعص كئتعشتعن ظازراق 
ظعلضعرع صعشعن نامعزعغا تاهارةت ظالغان، ظاندعن ظةسعر نامعزعنعث ؤاقتع 
كئتعشع  حعقعص  ؤاقتعنعث  نامعزع  صعشعن  تاهارعتع  ظذنعث  بولسا،  كعرضةن 
نةرسعنعث حعقعشع  تذرعدعغان  ظذنعثدعن حعقعص  بذ  بذزذلذص كئتعدذ.  بعلةن 
داؤاملعشعص تذرغان بولسا، شذنداق بولعدذ. ظةمما )صعشعن نامعزعغا تاهارةت 
ظةسعر  ظاندعن  حعقمعغان،  نةرسة  تذرعدعغان  حعقعص  ظذنعثدعن  ظالغاندا( 
نامعزعنعث ؤاقتع كعرضةندعمذ ظذ نةرسة حعقمعغان بولسا، بذ هالةتتة ظذنعث 
تاهارعتع صعشعن نامعزع ؤاقتعنعث حعقعص كئتعشع بعلةن بذزذلذص كةتمةيدذ. 
حىنكع، ظذ ظادةم تاهارعتعنع بذزذدعغان بعر نةرسعضة دذحار بولماستعن كامعل 

تاهارةت بعلةن تذردع. 
 خذالسة: بعر كئسةلنعث ظأزرعلعك كئسةل قاتارعغا كعرعشع ظىحىن ظذنعث 

باشلعنعش شةرتع، داؤاملعشعش شةرتع ؤة ظاياغلعشعش شةرتع باردذر. 
ظةمما ظذ كئسةلنعث باشلعنعش شةرتع بولسا، بعر صةرز نامازنعث صىتىن 
نةرسعدعن  بذزذدعغان  تاهارةتنع  نامازنع  ظئلعص  تاهارةت  ظعحعدة  ؤاقتع 
كئسةلنعث  ظذ  دةرعجعدة  تاصالمعغعدةك  ؤاقعتنع  بعر  ظوقذغعدةك  هالدا  خالع 

داؤاملعشعشعدذر. 
بعز بذ يةردة ظعككع هئيت نامازلعرعنعث ؤاقعتلعرع صةرز ناماز ظوقذلعدعغان 
ؤاقعتالر بولمعغاحقا، ظعككع هئيت نامازلعرعنعث ؤاقتعنع )بذ كئسةلضة ظألحةم 
صةرز  بعر  ؤاقتعنع  داؤاملعشعش  كئسةلنعث  ظذ  ظىحىن  قعلعشتعن( ساقلعنعش 

نامازنعث ؤاقتع قعلعص بئكعتتذق.
دةسلةصكع  كئسةل  بذ  بولسا،  شةرتع  داؤاملعشعش  كئسةلنعث  ظذ  ظةمما 
نامازنعث  بعر  هةر  كئيعن  باشالنغاندعن  بعلةن  شةرت  يذقعرعدعكع  قةدةمدة 
ؤاقتعدا بعرةر قئتعم كةلضةن بولذشع شةرتتذر. ظذ كئسةلنعث كئيعنكع نامازنعث 

ؤاقعتلعرعدا، هةر نامازنعث صىتىن ؤاقتع ظعحعدة كئلعشع شةرت ظةمةستذر.)))
)))  مةسعلةن: بعر ظادةم صعشعن نامعزعدا بذرنعدعن قان كئلعدعغان كئسةلضة ضعرعصتار بولغان بولسا، بذ ظذ كئسةلنعث 
دةسلةص باشلعنعشع بولغانلعقع ظىحىن ظذ ظادةمنعث ظأزرعسع بار ظادةم هئساصلعنعشع ظىحىن ظذ كئسةلنعث تاكع صعشعن 
نامعزعنعث ؤاقتع حعقعص كةتكةنضة قةدةر توختاص قالماي داؤاملعشعشع شةرتتذر. ظةضةر ظذ كئسةل شذنداق داؤامالشسا ظذ 
ظادةم ظأزرعسع بار كعشع هئساصلعنعدذ. ظذ ظادةم ظأزرعسع بار كعشعنعث قاتارعغا كعرعص بولغاندعن كئيعن كئسةلنعث صئشعن 
نامعزعنعث ظارقعسعدعكع مةسعلةن: ظةسعر، شام، خذصتةن نامازلعرعدا ؤة ظةتعسعدعكع كىنلةرنعث نامازلعرعدا خذددع صعشعن 
هةر  نامازالرنعث  ظارقعسعدعكع  نامعزعنعث  صعشعن  كئسةل  ظذ  ظةمةستذر.  شةرت  داؤاملعشعشع  قعلغاندةك  داؤام  نامعزعدا 

بعرعنعث ؤاقتعدا ظاندذ ـ مذندذ كئلعص قويسا بولعدذ. ت.     
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ظةمما ظذ كئسةلنعث تأضىضةنلعكعنعث ؤة كئسةل كعشعنعث ظأزرعسع بار 
كعشعنعث قاتارعدعن حعقعص كئتعشعنعث شةرتع بولسا، ظذ كئسةلنعث بعر صةرز 

نامازنعث صذتذن ؤاقتع ظعحعدة بعرةر قئتعممذ كأرىلمةسلعكعدذر.
كئيعن  كئرضةندعن  ؤاقتع  نامازنعث  صةرز  بعر  ظادةمدة  بعر  كئسةل  ظةضةر 
ظذمذد  قئلعشعنع  توختاص  نةرسعنعث  ظذ  حعققان  ظادةم  ظذ  بولسا،  باشالنغان 
نةرسعنعث  )ظذ  ظاخعرعغعحة  ؤاقتعنعث  ظةؤؤةلقع  نامازنعث  هالدا  قعلغان 
توختعشعنع( كأتعدذ. ظةضةر ظذ نةرسة نامازنعث ظةؤؤةلقع ؤاقتعنعث ظاخعرعغعحة 
نامازنعث  نةرسة  ظذ  ظاندعن  ظوقذيدذ،  نامازنع  ظئلعص  تاهارةت  توختذمعسا، 
ظعككعنحع ؤاقتعنعث ظارعسعدا توختعسا، ظذ ظادةم ظوقذغان هئلعقع نامعزعنع 
قايتا ظوقذيدذ. حىنكع، ظذ ظادةمدعن حعققان نةرسة بعر صةرز نامازنعث هةممة 
ظادةم  بار  ظأزرعسع  ظادةم  ظذ  ظىحىن  شذنعث  ظالمعدع.  ظعحعضة  ظأز  ؤاقتعنع 
هئساصالنمايدذ ؤة ظذ تاهارةتسعز ناماز ظوقذغان هئساصلعنعدذ. شذنعث ظىحىن 
ظذنعث نامعزع قوبذل قعلعنمايدذ. ظةمما ظذنعثدعن حعققان نةرسة نامازنعث 
كئسةل  هالةتتة  بذ  بولسا،  حعققان  قالماي  ظأزىلىص  ؤاقتعدعمذ  ظعككعنحع 
باشالنغاندعن تارتعص بعر صةرز نامازنعث هةممة ؤاقتعدا داؤامالشقانلعقع ظىحىن 
ظوقذغان  ظادةم  ظذ  ظىحىن  ظادةم هئساصلعنعدذ. شذنعث  بار  ظأزرعسع  ظادةم  ظذ 

هئلعقع نامعزعنع قايتا ظوقذشع الزعم ظةمةستذر. 
كعشعنعث  بار  ظأزرعسع  بولسا،  ظأتكةنلعرعمعز  قعلعص  بايان  يذقعرعدا 
ظأزرعسع  ظةمما  بايانالردذر.  هةققعدعكع  بولذش  صاك  تاهارةتسعزلعكتعن 
بايانالر  هةققعدعكع  بولذش  صاك  كعحةكلعرعنعث  ـ  كعيعم  ظادةمنعث  بار 

تأؤةندعكعدةكتذر: 
تئمعص  ظذنعثدعن  مةسعلةن:  )يةنع  نةرسة  حعققان  ظادةمدعن  ظذ  ظةضةر 
تذرعدعغان سىيدىك( بعر تةثضعنعث ظورنعدعن كأصرةك يةرضة تامغان، ظاندعن ظذ 
ظادةم كعيعمعنع يذغان ؤة نامازنع ظوقذص بولذشتعن بذرذن كعيعم يةنة صاسكعنا 
ظوقذسعمذ(  ناماز  بعلةن  كعيعم  )ظذ  يذماي  كعيعمعنع  ظذ  بولسا،  بولعدعغان 
بولعدذ. ظةضةر ظذ ظادةم )كعيعمعنع يذسا( كعيعم ناماز ظوقذص بولغعحة صاسكعنا 

بولمايدعغان بولسا، ظذ ظادةمنعث كعيعمنع يذيذشع الزعمدذر.))) 
حعقعدعغان ظذ نةرسة، ظةضةر ظذ ظادةم ظأرة تذرذص ياكع ظولتذرذص تذرذص 

)))  »اهلدية العالئية«، )) ـ بةت.
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ظعشارةت قعلعص ناماز ظوقذش بعلةن صىتىنلةي توختايدعغان بولسا، ظذ ظادةم 
بولسعمذ  ظوقذص  ناماز  قعلعص  ظعشارةت  تذرذص  ظولتذرذص  ياكع  تذرذص  ظأرة 
)ناماز ظوقذؤاتقاندا( ظذ نةرسعنعث حعقعشعنعث ظالدعنع ظئلعش ؤاجعصتذر. ظةضةر 
يذقعرعدعكع ظعشالر بعلةن ظذ نةرسعنعث حعقعشعنع صىتىنلةي توختعتالمعسعمذ 
بعر ظامالالرنع قئلعص ظذ نةرسعنعث حعقعشعنع صةسلعتعش الزعمدذر. ظذ نةرسعنعث 
حعقعشع ظةضةر ظذ ظادةم ظوثدعسعغا يئتعص ناماز ظوقذسا توختايدعغان بولسا، 

ظذنع توختذتذش ظىحىن ظذ ظادةم ظوثدعسعغا يئتعص ناماز ظوقذمايدذ. 
ظةضةر تئثعق بعلةن ياكع )صاختعدةك بعر نةرسة( تعقعص قويذش بعلةن، 
ياكع ظولتذرذص ناماز ظوقذش بعلةن حعقعدعغان نةرسعنع توختذتذش مذمكعن 

بولسا، بذ هالةتتة ظذ ظادةم ظأزرعسع بار ظادةم هئساصالنمايدذ.))) 

ظاياغقا مةسهع قئلعش 

قعلعنعشنعث  مةسهع  ظاياغقا  ظورنعغا  يذيذشنعث  صذتنع  ظالغاندا  تةرةت 
يولغا قويذلعشع، ظعسالم شةرعظةتعنعث كةثحعلعك قئلعشع ؤة ظاسانالشتذرذص 

بئرعشعدذر. 
مةسهع قئلعنعدعغان ظاياغ هذشذقنع ياصقذدةك دةرعجعدة ظذزذن ؤة قئلعن 

بولذشع الزعمدذر. 

ظاياغقا مةسهع قعلعنعشنعث يولغا قويذلعشع

ؤة  سأزع  صةيغةمبةرظةلةيهعسساالمنعث  هأكمع  قعلعش  مةسهع  ظاياغقا 
ظةلةيهعسساالمدعن  صةيغةمبةر  هةقتة  بذ  بولدع.  سادعر  بعلةن  ظةمةلعيعتع 
ظعنكار  هةتتا  هةدعسلةر  ظذ  بولغانلعقتعن  كأص  ناهايعتع  هةدعسلةر  كةلضةن 
قعلعش توغرا بولمايدعغان هةدعسلةرنعث دةرعجعسعضة يةتتع. بعز تأؤةندة بذ 

هةقتة كةلضةن هةدعسلةرنع بايان قعلعص ظأتىمعز: 
● ـ مذغعرة ظعبنع شوظبة رةزعيةلالهذ ظةنهذ مذنداق دةيدذ: »صةيغةمبةر 
ظةلةيهعسساالم هاجعتعنع ظادا قعلماقحع بولذص حعقتع. ظاندعن مذغعرة )يةنع 
ظأزعنع دئمةكحع( بعر قاحعدا سذ ظئلعص صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث كةينعدعن 

)))  »اهلدية العالئية«، )) ـ بةت.
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كئيعن  بولغاندعن  قعلعص  ظادا  هاجعتعنع  ظةلةيهعسساالم  صةيغةمبةر  ماثدع. 
ظذنعثغا(  ظىحىن  ظئلعشع  )تاهارةت  ظةلةيهعسساالمنعث  صةيغةمبةر  مذغعرة 
سذ قويذص بةردع. شذنعث بعلةن صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم تاهارةت ظالدع ؤة 

ظايعغعغا مةسهع قعلدع.«))) 
صةيغةمبةر  ؤةققاسدعن  ظعبنع  سةظد  ظأمةر  ظعبنع  ظابدذلاله  ـ   ●
ظاندعن  قعلدع.  رعؤايةت  قعلغانلعقعنع  مةسهع  ظايعغعغا  ظةلةيهعسساالمنعث 
)كعشعلةر( ظابدذلاله ظعبنع ظأمةردعن بذ هةقتة )يةنع سةظد ظعبنع ؤةققاسنعث 
صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث ظايعغعغا مةسهع قعلغانلعقع توغرعسعدا هةدعس 
ظابدذلاله  هةققعدة( سذظال سورعدع.  قعلمعغانلعق  ياكع  قعلغانلعق  رعؤايةت 
قعلغانلعقع  مةسهع  ظايعغعغا  ظةلةيهعسساالمنعث  )صةيغةمبةر  ظأمةر  ظعبنع 
توغرعسعدا سةظدعنعث قعلغان رعؤايعتع( توغرعدذر. سةظد سعلةرضة صةيغةمبةر 
هةقتة  بذ  سعلةر  بةرسة،  سأزلةص  نةرسة  بعرةر  هةققعدة  ظةلةيهعسساالمنعث 

سةظدعدعن باشقا بعر ظادةمدعن سذظال سوراص ظولتذرماثالر، دئدع.)))
بةزع ظالعمالر ظاياغقا مةسهع قعلعش هةققعدة صةيغةمبةرظةلةيهعسساالمدعن 
بايان  قعلغانلعقعنع  رعؤايةت  ساهابعنعث  نةصةر  قعرعق  هةدعسلةرنع  كةلضةن 

قعلعدذ. 
صذتنع  قعلعش  مةسهع  ظاياغقا  تاهارةتتة  هازعرالنغاندا  شةرتلعرع  ظةضةر 

يذغاننعث ظورنعدا تذرعدذ.
يذيذنذش الزعم بولغان ظادةمنعث ظايعغعغا مةسهع قعلعشع توغرا بولمايدذ. 
يذيذنذشقا  كئيعن  كةيضةندعن  ظايعغعنع  ظئلعص  تاهارةت  يةنة  شذنعثدةك 
بارلعق  ظأزعنعث  ظادةمنعث  ظذ  هالةتتة  بذ  بولسا،  قالغان  بولذص  تئضعشلعك 
يةرلعرعنع يذيذص ظةمما ظايعغعغا مةسهع قعلعشع توغرا بولمايدذ. ظذ ظادةمنعث 
ظايعغعنع سئلعص صذتعنع يذيذشع الزعمدذر. بذنعث دةلعلـ  صاكعتع بولسا، سةفؤان 
ظةلةيهعسساالم  صةيغةمبةر  قعلغان:  رعؤايةت  ظةنهذ  رةزعيةلالهذ  ظةسال  ظعبنع 
بعزنع ظةضةر بعز سةصةر ظىستعدة بولساق، جذنذص بولذص قالغان حاغدعن باشقا 
حاغدا حوث، كعحعك تةرةت قعلعش ؤة ظوخلعغانغا ظوخشاش ظعشالرنعث سةؤةبع 
بذيرذغان  سالماسلعقعمعزغا  كىندىزضعحة  ـ  كئحة  ظىح  ظاياغلعرعمعزنع  بعلةن 

)))  ظعمام بذخارع رعؤايعتع. 
)))  بذ ظةسةرنع ظعمام بذخارع رعؤايةت قعلدع. 
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ظعدع، دئضةن هةدعستذر.))) 
هاؤاسع  خذسذسةن  ظادةملةرنعث  نذرغذنلعغان  قعلعشقا  مةسهع  ظاياغقا 
سذغذق شةهةرلةردة ياشايدعغان ظادةملةرضة، مذساصعرلةرضة ؤة ظةسكةرلةرضة 
ظوخشاش هةر قئتعم تاهارةت ظالغاندا ظايعغعنع سئلعص كعيعشتة قعيعنحعلعق 
تارتعدعغان ظادةملةرنعث ناهايعتع ظعهتعياجع بولغانلعقع ظىحىن كعشعلةرضة 
ظاسانحعلعق يارعتعص بئرعش ظىحىن ظاياغقا مةسهع قعلعش رذخسةت قعلعندع. 
يذيذش  صذتنع  ظالغاندا  تاهارةت  بولسا،  بولغان  ظاياغ  صذتعدا  ظىحىن  شذنعث 

الزعم ظةمةستذر. 

ظاياغقا مةسهع قعلعشنعث شةرتلعرع 

) ـ ظاياغنع كامعل تاهارةتنعث ظىستىضة كعيعش الزعمدذر. ظةضةر ظاياغنع 
)تاهارةت  بولسا،  تاصقان  سذ  كئيعن  كةيضةندعن  بولذص  قعلعص  تةيةممذم 
هالةتتة  بذ  بولمايدذ.  توغرا  قعلعش  مةسهع  ظىستىضة  ظاياغنعث  ظالغاندا( 
تاهارةت  قعلعش  مةسهع  ظاياغقا  حىنكع،  الزعمدذر.  يذيذش  سئلعص  ظاياغنع 
ظئلعشنع الزعم قعلعدعغان هةرقانداق تاهارةتسعزلعك سةؤةبع بعلةن ظئلعنغان 
تاهارةتتة قعلعش توغرا بولغان بعر ظعشتذر. شذنعث ظىحىن ظاياغنع كةيضةندة 

كةيضىحع ظادةمنعث كامعل تةرةت بعلةن بولذشع الزعمدذر. 
بذنعث دةلعل ـ صاكعتلعرع تأؤةندعكعلةردذر: 

●ـ  مذغعرة ظبعنع شوظبة رةزعيةلالهذ ظةنهذ مذنداق دةيدذ: مةن بعر سةصةردة 
ظةلةيهعسساالم  )صةيغةمبةر  ظعدعم.  بعللة  بعلةن  ظةلةيهعسساالم  صةيغةمبةر 
ظايعغعنع  ظةلةيهعسساالمنعث  صةيغةمبةر  مةن  بولغاندا(  ظالماقحع  تاهارةت 
سالدذرماقحع بولدذم. صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم: »ظاياغعمنع سالدذرمعغعن. 
حىنكع، مةن بذنع كامعل تاهارةتنعث ظىستىضة كةيضةن ظعدعم« دةص ظايعغعغا 

مةسهع قعلدع.)))
ظةلةيهعسساالم  »صةيغةمبةر  دةيدذ:  مذنداق  ظةسال  ظعبنع  سةفؤان  ـ   ●
كةيضةن  ظىستىضة  تاهارةت  ظئلعنغان  كامعل  ظايعغعمعزنع  بعز  ظةضةر  بعزنع 
بولساق، )ظاياغلعرعمعزغا( ظةضةر بعز سةصةر ظىستعدة بولساق، ظىح كئحة ـ 

)))  بذ هةدعسنع نةساظعي ؤة تعرمعزعي رعؤايةت قعلدع.  
)))  ظعمام بذخارع رعؤايعتع. 
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كىندىز مةسهع قعلعشعمعزغا، ظةضةر سةصةر ظىستعدة بولمعساق، بعر كئحة ـ 
كىندىز مةسهع قعلعشعمعزغا بذيرعدع.«)))

صذتنعث  قةدةر  ظىستىضة  ظذشذقنعث  ظاياغ  بولغان  قعلماقحع  مةسهع  ـ   (
هةممة يعرعنع يأضعشع الزعمدذر. 

يىرضعلع  يول  يئقعن  كعلومئتعرغا  بةش  ظاز  ظةث  قعينالماستعن  ظذ  ـ   (
بولعدعغان ظاياغ بولذشع الزعمدذر. حىنكع، ظعنسان ظأزعنعث ظعهتعاجلعرعنع 
يول  ظارتذق  معقداردعن  بذ  ظادةتتة  كىندىزدة  ـ  كئحة  بعر  ظىحىن  قامداش 
يىرمةيدذ. شذنعث ظىحىن ظةينةكتعن ياكع تىمىردعن ياكع ياغاحتعن ياسالغان 
يىرضعلع  يول  بعلةن  ظاياغالر  بذ  حىنكع،  بولمايدذ.  قعلغعلع  مةسهع  ظاياغقا 

بولمايدذ. 
4 ـ ظاياغ، يوغان تىشىكلةردعن خالع بولذشع الزعمدذر. بعر صاي ظاياغدا 
)كعحعك ـ كعحعك بولذص( بعر نةححة يةردة تىشىك بولغان، ظةضةر ظذالر بعر 
بارماقلعرعدعن  كعحعك  صذتنعث  هةممعسع  تىشىكلةرنعث  ظذ  توصالنسا،  يةرضة 
ظاياغقا  ظذ  بولسا،  حوثلذقتا  دةرعجعدعكع  قالغعدةك  ظذحذق  بارماق  ظىح 
ظذنعثدعن  تىشىكلعرع  ظاياغنعث  ظذ  ظةضةر  ظةمةستذر.  توغرا  قعلعش  مةسهع 
كعحعكرةك بولسا، ظذ ظاياغقا مةسهع قعلعش توغرا بولعدذ. حىنكع، صةيغةمبةر 
ظةلةيهعسساالم ساهابعالرنع ظاياغقا مةسهع قعلعشقا بذيرعدع. ساهابعالرنعث 

ظاياغلعرع ظازراق تىشىكلةرنعث بولعشعدعن خالع ظةمةستذر.
تىشىك ظاياغنعث قونحعدا بولغان، ظاياغنع يعص ياكع صعستانغا ظوخشاش 
نةرسعلةرنعث ؤاستعسع بعلةن صاحاق تةرةصتة تذرغذزذش مذمكعن بولعدعغان 

بولسا، ظاياغقا مةسهع قعلعش توغرا بولعدذ. 
5 ـ مةسهع قئلعنعدعغان ظاياغنعث مةسهعدة ظعشلعتعلضةن سذنعث صذتقا 

ظأتىص كئتعشعنع توسذص قالعدعغان دةرعجعدة قئلعن بولذشع الزعمدذر.  
6 ـ مةسهع قعلماقحع بولغان ظادةم ظةضةر صذتعنعث بارماق تةرعصع يوق ؤة 
صذتنعث قالغان تةرعصع قولنعث كعحعك بارماقلعرعدعن ظىح بارماق كةلضعدةك 
توغرا  قعلعشع  مةسهع  ظايعغعغا  ظذنعث  بولسا،  ظادةم  بولمعغان  معقداردا 
ظةمةستذر. ظةضةر صذتنعث قالغان تةرعصع قولنعث كعحعك بارماقلعرعدعن ظىح 

)))  بذ هةدعسنع ظعبنع خذزةيمة رعؤايةت قعلدع. 
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بارماق كةلضعدةك معقداردا بولغان بولسا، ظذنعث ظايعغعغا مةسهع قعلعشع 
توغرا بولعدذ. حىنكع، ظةسلع صذتتعن قولنعث كعحعك ظىح بارماق كةلضعدةك 
يعرعضة مةسهع قعلعش صةرزدذر. ظةضةر ظذ صذتنعث تاصعنع بار، لئكعن صذتنعث 
بارماق تةرعصعدعن )ظاددعسعي قولنعث كعحعك ظىح بارماق كةلضعدةك يعرعمذ 
قالماي( يوق ظادةم بولسا، ظذنعث ظايعغعغا مةسهع قعلعشع توغرا ظةمةستذر. 
ظةضةر ظذ بعر صذتع ظذشذقعنعث ظاستعدعن كئسعؤئتعلضةن ظادةم بولسا، ظذنعث 

يةنة بعر صذتعغا كعيضةن ظاياغقا مةسهع قعلعشع توغرا بولعدذ. 

مةسهع قانداق قئلعنعدذ

تاهارةت ظالغان ظادةم قوللعرعنعث بارماقلعرنع هأل قعلعص ؤة بارماقلعرعنعث 
ظارعلعقعنع ظئحعص تذرذص ظوث قولعنع ظوث صذتعنعث ظذححعنعث ظىستىضة، سول 
قولعنع سول صذتعنعث ظذححعنعث ظىستىضة قويعدذ، ظاندعن مةسهعنع تارتعشنع 
تارتعدذ.  تةرةصكة  صاحاق  بعلةن  تةرةص  ظىستى  باشالص  ظذححعدعن  ظاياغنعث 
كةلضعدةك  بارماق  ظىح  بارماقلعرعدعن  كعحعك  قولنعث  ظىستىدعن  صذتنعث 
تةرعصعضة  ظاستع  ظاياغنعث  بولعدذ.  يئتةرلعك  مةسهع  قعلسا،  مةسهع  يةرضة 
قونحعسعغا  ظذنعث  ياكع  تةرعصعضة،  ظعككع  ياكع  قونحعسعغا  ظذنعث  ياكع 
مذنداق  ظةنهذ  رةزعيةلالهذ  ظةلع  هةقتة  بذ  ظةمةستذر.  توغرا  قعلعش  مةسهع 
دةيدذ: »ظةضةر دعن ظةقعل ظارقعلعق يولغا قويذلغان نةرسة بولعدعغان بولسا، 
ظاياغنعث ظاستع تةرعصعضة مةسهع قعلعش ظىستع تةرعصعضة مةسهع قعلعشتعن 
ياخشع بوالتتع. هالبذكع مةن صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنع ظاياغعنعث ظىستىضة 

مةسهع قعلغانلعقعنع كأردىم.«)))
مذغعرة ظعبنع شأظبة رةزعيةلالهذ ظةنهذ مذنداق دةيدذ: »مةن صةيغةمبةر 
ؤة  ظالغانلعقعنع  تاهارةت  كئلعص  قعلعص  ظادا  هاجعتعنع  ظةلةيهعسساالمنعث 
ظايعغعغا مةسهع قعلماقحع بولذص ظوث قولعنع ظوث صذتعنعث ظىستىضة، سول 
قولعنع سول صىتعنعث ظىستىضة قويذص ظايعغعنعث ظىستع تةرعصعضة بعر قئتعم 
مةسهع قعلغانلعقعنع كأردىم. هةتتا مةن صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم ظايعغعغا 

)مةسهع قعلعؤاتقاندا( ظذنعث بارماقلعرعنعث ظارعسعغا قاراص تذردذم.«)))
)))  بذ هةدعسنع ظةبذداؤذد رعؤايةت قعلدع. 

)))  ـ بذ هةدعسنع ظعبنع ظةبذشةيبة ؤة بةيهةقعي هةسةن بةسرعدعن، هةسةن بةسرع مذغعرةدعن رعؤايةت قعلدع. لئكعن بذ 
هةدعس مذغعرة بعلةن صةيغةمبةرظةلةيهعسساالمنعث ظارعلعقعدا بذ هةدعسنع رعؤايةت قعلغان بعر ساهابة تاشلعنعص قئلعنغان 

بعر هةدعستذر.  
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ظاياغقا مةسهع بعر قئتعم قئلعنسا بولعدذ. مةسهعنع تةكرار قعلعش سىننةت 
ظةمةستذر. ظاياغنعث ظىستع تةرةصعضة ظةضةر مةسهع )بذيعغا تارتعص ظةمةس( 
توغرعسعغا تارتعص قعلعنغان ياكع صاحاقتعن صذتنعث ظذححع تةرةصعضة تارتعص 
قعلعنغان بولسا، مةسهع توغرعدذر، لئكعن بعر سىننةتكة خعالصلعق قعلعنغان 

بولعدذ. 
مةسهعنعث مذددعتع 

ـ كىندىز، سةصةرضة حعققان ظادةمنعث  سةصةرضة حعقمعغان ظادةمنعث بعر كئحة 
ظىح كئحة ـ كىندىز مةسهع قعلعشعغا روخسةتتذر. يةنع سةصةرضة حعقمعغان ظادةم 4) 

ساظةت ؤة سةصةرضة حعققان ظادةم )7 ساظةت ظايعغعغا مةسهع قعالاليدذ. 
مةسهع قعلعشنعث مذددعتع ظاياغنع كعيعص بولغاندعن كئيعن يىزبةرضةن ظةؤؤةلقع 

تاهارةتسعزلعكتعن باشالص هئساصلعنعدذ.)))
 سةصةرضة حعقمعغان ظادةمنعث بعر كئحة ـ كىندىز، سةصةرضة حعققان ظادةمنعث 

ظىح كئحة ـ كىندىز مةسهع قعلعشعنعث دةلعل ـ صاكعتع تأؤةندعكع هةدعسلةردذر: 
سةفؤان ظعبنع ظةسال رةزعيةلالهذ ظةنهذ مذنداق دةيدذ:  »صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم 
بعزنع ظةضةر بعز سةصةر ظىستعدة بولساق، جذنذص بولذص قالغان حاغدعن باشقا حاغدا 
بعلةن  سةؤةبع  ظعشالرنعث  ظوخشاش  ظوخلعغانغا  ؤة  قعلعش  تةرةت  كعحعك  حوث، 

ظاياغلعرعمعزنع ظىح كئحة ـ كىندىزضعحة سالماسلعقعمعزغا بذيرعغان ظعدع.«))) 
ظةبذبةكرع رةزعيةلالهذ ظةنهذ مذنداق دةيدذ: »صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم، ظةضةر 
ظاياغلعرع كامعل تاهارةت ظىستىضة كعيعلضةن بولسا، سةصةر ظىستىدعكع ظادةمنعث 
ظىح كئحة ـ كىندىز، سةصةرضة حعقمعغان ظادةمنعث بعر كئحة ـ كىندىز ظاياغلعرعغا 

مةسهع قعلعشعغا روخسةت قعلغان.«)))
ظىستىدعكع  سةصةر  ظةلةيهعسساالم  »صةيغةمبةر  ظةنهذ:  رةزعيةلالهذ  ظةبذبةكرع 
ظادةمنعث ظىح كئحة ـ كىندىز ؤة سةصةرضة حعقمعغان ظادةمنعث بعر كئحة ـ كىندىز 
)))  مةسعلةن: بعر ظادةم بامدات نامعزعغا تاهارةت ظئلعص ظايعغعنع كةيضةن، ظذنعث بامدات نامعزعغا ظالغان تاهارعتع 
صعشعن نامعزعدعن كئيعن سذنذص كةتكةن بولسا، ظذنعث مةسهع قعلعشعنعث مذددعتع صعشعن نامعزعدعن كئيعن باشلعنعدذ. 
بولغان  نامعزعغعحة  صعشعن  ظةتعسع  تاكع  باشالص  نامعزعدعن  صعشعن  بذضىنكع  بولسا  ظادةم  حعقمعغان  سةصةرضة  ظذ  يةنع 

ظارعلعقتعكع 4) ساظةت ظعحعدة ظايعغعغا مةسهع قعالاليدذ. ت.   
)))  بذ هةدعسنع نةساظعي ؤة تعرمعزعي رعؤايةت قعلدع.  
)))  بذ هةدعسنع دارعي قذتنعي ؤة هاكعم رعؤايةت قعلدع. 
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مةسهع قعلعشعنع توختذتذص بةردع« دئدع.)))
شذرةيه ظبعنع هانعظ مذنداق دةيدذ: »مةن ظاياغقا مةسهع قعلعش هةققعدة سذظال 
رةزعيةلالهذ  ظاظعشة  كةلدعم.  قئشعغا  ظةنهانعث  رةزعيةلالهذ  ظاظعشة  ظىحىن  سوراش 
ظذنعثدعن  مةسعلعنع  بذ  بئرعص  قئشعغا  ظةنهذنعث  رةزعيةلالهذ  ظةلع  سةن  ظةنها: 
حعقاتتع،  سةصةرضة  بعللة  بعلةن  ظةلةيهعسساالم  صةيغةمبةر  ظذ  حىنكع،  سورعغعن. 
دئدع. شذنعث بعلةن بعز بذ مةسعلعنع ظةلع رةزعيةلالهذ ظةنهذدعن سورعدذق. ظةلع 
رةزعيةلالهذ ظةنهذ: صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم سةصةر ظىستىدعكع ظادةمنعث ظىح كئحة 
قعلعشعغا  مةسهع  كىندىز  ـ  كئحة  بعر  ظادةمنعث  حعقمعغان  سةصةرضة  ؤة  كىندىز  ـ 

روخسةت قعلغان، دئدع.«)))
مةسهع قعلعشنعث مذددعتع ظاياغنع كعيعص بولغاندعن كئيعن يىزبةرضةن ظةؤؤةلقع 
تاهارةتسعزلعكتعن تارتعص باشلعنعدذ. مةسعلةن: سةصةرضة حعقمعغان ظادةم ساظةت 
ظالتعدة بامدات نامازعغا تاهارةت ظئلعص ظايعغعنع كعيضةن، ظاندعن ساظةت ظوندا 
تةرعتعنع سىندىرغان بولسا، ظذ تاكع ظةتعسع ساظةت ظونغا قةدةر ظايعغعغا مةسهع 

قعالاليدذ. 
حعققان  سةصةرضة  ظعلضعرع  تذشذشتعن  مذددعتع  ظادةم  بعر  حعقمعغان  سةصةرضة 
بولسا، ظذ ظايعغعغا )سةصةرضة حعقعشتعن ظعلضعرعكع ؤاقعت ظعحعدة بولذص( ظىح 
كئحةـ  كىندىز مةسهع قعلعدذ. ظةضةر سةصةر ظىستىدعكع بعر ظادةم بعر كئحةـ  كىندىز 
)سةصةردعن  ظايعغعغا  ظذ  بولسا،  كةلضةن  قايتعص  سةصةردعن  ظعلضعرع  توشذشتعن 
قايتعص كئلعشتعن ظعلضعرعكع مذددةت ظعحعدة بولذص( بعر كئحة ـ كىندىز مةسهع 
قعلعدذ. مةسهع قعلعشنعث هأكمع مةسهع قعلعشقا بةلضعلةنضةن ؤاقعتنعث ظاخعرعدعكع 

مةسهع قعلماقحع بولغان ظادةمنعث هالعتعضة قاراص ظأزضىرعدذ.)))

صايصاققا مةسهع قعلعشنعث هأكمع

ظةضةر صايصاق ساهابعالر ؤة تابعظعنالرنعث زامانعسعدعكعدةك صذت كأرىلىص 
ظاياغسعز  كأص  ظذنعثدعن  ؤة  كعلذمئتعر  بةش  ظاز  ظةث  قئلعن،  قالمعغعدةك 

)))  بذ هةدعسنع ظعبنع هةببان رعؤايةت قعلدع. 
)))  ظعمام مذسلعم رعؤايعتع. 

)))  يةنع ظةضةر مةسهع قعلماقحع بولغان ظادةم ؤاقعتنعث ظاخعرعدا مذساصعرلعق هالةتتة بولسا، ظذ ظايعغعغا ظىح كئحة ـ 
كىندىز مةسهع قعلعدذ. ظةضةر ظذ ظادةم ؤاقعتنعث ظاخعرعدا سةصةرضة حعقمعغان هالةتتة بولسا، ظذ ظايعغعغا بعر كئحة ـ كىندىز 

مةسهع قعلعدذ. ت. 
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هأللىكىنعث  سذنعث  يذقعدعغان  قعلغاندا  مةسهع  ؤة  حعدعغذدةك  مئثعشقا 
صذتنعث ظعحعضة ظأتىص كئتعشعنع توسذص قالغذدةك دةرعجعدة قئلعن بولسا، 
ياسالغان  كىندة  بىضىنكع  لئكعن  بولعدذ.  توغرا  قئلعش  مةسهع  ظذنعثغا 
صايصاقالردا بذ شةرتلةرنعث تئصعلعشع ناهايعتع قعيعندذر. ظذ زامانالردا ظأتىك 
شةكعلدة ظةمةس صذتتعن صاحاققا قةدةر يأضةص كعيعلضةن تئرة >صايصاق< دةص 
ياصقذدةك  ظذشذقنع  ظذزذنلعقع  يذثدعن  ظئضعرعلضةن  صايصاق  ياكع  ظاتعالتتع 
توغرا  قعلعشنعث  مةسهع  صايصاقالرغا  يذصقا  ظالعمالر  تئكعلةتتع.  قعلعنعص 

بولمايدعغانلعقعغا بعر صعكعرضة كةلدع.
توغرا  قعلعشنعث  مةسهع  صايصاققا  تئصعلغان  شةرتلةر  يذقعرعدعكع 

بولعدعغانلعقعنعث دةلعل ـ صاكعتع بولسا تأؤةندعكعلةردذر: 
مذغعرة ظعبنع شذظبة مذنداق دةيدذ: »صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم تاهارةت 

ظئلعص ظعككع صايصعقعغا ؤة ظايعغعغا مةسهع قعلدع.«)))
ظابدذلاله ظعبنع مةسظذد رةزعيةلالهذ ظةنهذنعث صايصاققا ؤة ظايعغعغا مةسهع 

قعلغانلعقع رعؤايةت قعلعندع.)))       

ظاياغقا قعلعنغان مةسهعنع بذزذدعغان ظامعلالر

بذزعدذ.  مةسهعنع  هةممعسع  ظامعلالرنعث  بذزذدعغان  تاهارةتنع  ـ   (
حىنكع، مةسهع صذتنع يذيذشنعث ظورنعدا قذللعنعدعغان بعر ظعشتذر. ظذنداق 
كةلضةن  ظورنعدا  ظةسلعنعث  ظامعل،  هةممة  بذزغان  ظةسلعنع  ظعكةن  بولغان 

ظورذنباسارعنعمذ بذزعدذ.
بولذص(  بار  )تاهارعتع  كئتعشع.  ظأتىص  مذددعتعنعث  مةسهعنعث  ـ   (
مةسهعنعث مذددعتع ظأتىص كةتكةن بولسا، ظايعغعنع سئلعصال ظعككع صذتذنع 
يذسا بولعدذ. ظةضةر )تاهارعتع بار بولذص( مةسهعنعث مذددعتع ظأتىص كةتكةن 
ؤة )ظايعغعنع سالسا( سوغذقنعث قاتتعقلعقعدعن صىتىنعث ظىششىص كئتعشعدعن 
قورققان بولسا، ظذ ظادةم بذ هالةتتة ظايعغعنع سالماستعنال ظايعغعنعث هةممة 

يئرعضة خوددع تئثعققا مةسهع قعلغاندةك مةسهع قعلعدذ. 
ظةضةر مةسهعنعث مذددعتع مةسهع قعلغان ظادةم ناماز ظوقذؤاتقان حاغدا 
)))  تعرمعزعي رعؤايعتع. بةزع هةدعس شذناس ظالعمالر: بذ هةدعسنع توغرعلعك دةرعجعسعضة يةتمعضةن هةدعس دةص قارعدع. ت.   

)))  بذ ظةسةرنع تةبرانعي رعؤايةت قعلدع. 
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تأضعضةن ؤة ظذنعث قئشعدا سذ بولمعغان بولسا، ظذ ظادةم نامعزعنع ظوقذرؤئرعدذ. 
حىنكع، صىتىنع يذيذش ظىحىن قئشعدا سذ يوق تذرذص ظايعغعنع سئلعش ظذنعثغا 

هئحقانداق صايدا كةلتىرمةيدذ.
صذتنعث  شذنعثدةك  حعقعرعش.  ظايعغعنع  بولسعمذ  صئيعنع  بعر  ـ   (
حىنكع،  كئتعشع.  كأتىرىلىص  تةرعصعضة  قذنحع  ظاياغنعث  قعسمعنعث  كأص 
تاهارةتسعزلعك صارحعالنمايدذ. ظعلضعرعكع تاهارةتسعزلعك صذتنعث ظاياغدعن 
دئضةن  ظاياغ  حىنكع،  كئلعدذ.  ظئقعص  صذتقا  بعلةن  كئتعشع  كأتىرىلىص 
ظةكسعحة  بولماستعن  نةرسة  كأتىرؤاتعدعغان  صذتتعن  تاهارةتسعزلعكنع 
شذنعث  نةرسعدذر.)))  حةكلةيدعغان  كعرعؤئلعشعنع  صذتقا  تاهارةتسعزلعكنعث 
ظىحىن ظايعغعغا مةسهع قعلغان ظادةم نامازنع ظايعغع بعلةن ظوقذشع الزعمدذر. 
ظةضةر ظايعغع صاسكعنا بولسا، ظذنعث نامعزع توغرا بولمايدذ. شذنعث ظىحىن 
ظاياغنع صاكعزة تذتذشقا ظةهمعيةت بئرعش الزعمدذر. ماثغان حاغدا تاصاننعث 
ظاياغنعث قذنحع تةرعصعضة )ظازراق( كأتىرىلىص كئتعشع هئحقانداق زعيانلعق 

ظةمةستذر. 
4ـ  صذتنعث كأص قعسمعنعث سذ بعلةن هأل بولذص كئتعشع. بذ هالةتتة )صذتنع( 
قعلعشتعن ظعبارةت ظعككع ظعشنع قعلغانلعقتعن  يذيذش ؤة ظذنعثغا مةسهع 

ساقلعنعش ظىحىن ظاياغنع سئلعص ظعككع صذتنع يذيذش الزعمدذر.
ياكع  كئتعشع  تئتعلعص  حاغدا  تذرعؤاتقان  كعيعص  ظذنع  ظاياغنعث  ـ   5
يعرتعلعص كئتعشع ياكع تعشعلعص كئتعشع ياكع ظذنعث بعلةن مئثعش قعيعن 

بولعدعغان بعر هالةتتة كئلعص قئلعشع مةسهعنع بذزعدذ.
ـ ظأزرعسع بار ظادةم ظايعغعغا مةسهع قعلغان بولسا، ظذ ظادةم ظاتاص   6
تاهارةت ظالغان نامازنعث ؤاقتعنعث حعقعص كةتكةنلعك سةؤةبع بعلةن بذزذلذص 
كةتكةن تاهارعتع بعلةن تةثال ظذنعث مةسهعسعمذ بذزذلذص كئتعدذ. بذ ظةضةر 
ظذ ظايعغعنع ظذنعثدعن حعقعص تذرعدعغان نةرسة حعقعص تذرغان حاغدا كةيضةن 
بولسا، ظةهؤال شذنداق بولعدذ. ظةمما ظذ ظايعغعنع ظذنعثدعن حعقعص تذرعدعغان 
نةرسة توختعغاندا كعيضةن بولسا، بذ هالةتتة ظذنعث ظايعغعغا مةسهع قعلعش 
مذددعتع خذددع ظأزرعسع يوق ظادةمنعث ظايعغعغا مةسهع قعلعش مذددعتعضة 

ظوخشاشتذر. 
)))  ظذنداق بولغان ظعكةن ظاياغنعث صىتتعن كأتىرىلىص كئتعشع بعلةنال ظعلضعرعكع تاهارةتسعزلعك صذتقا كئلعؤالعدذ. ت.
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ظةضةر تاهارعتع بار ظادةمنعث صةقةت مةسهعسع بذزذلذص كةتسة. ظذ صةقةت 
ظعككع صذتذنع يذيعؤةتسعال بولعدذ. 

نةرسعضة،  كعيعدعغان  باشقا  ظوخشاش  تةلصةككة  ـ  تذماق  ياكع  سةللة 
صةلةيضة ظوخشاش قولغا  ؤة  نةرسعضة  ياصعدعغان  يىزعنع  حىمبةلضة ظوخشاش 

كعيعدعغان نةرسعضة مةسهع قعلعش توغرا ظةمةستذر. 

يذيذنذش (يةنع غذسلع قعلعش) توغرعسعدا

يذيذنذش دئضةنلعك تةننعث سذنع يةتكىزىش مذمكعن بولغان يةرلعرعضة 
سذنع يةتكىزىش، دئضةنلعك بولعدذ. 

يذيذنذشنعث هأكمع

يذيذنذش ظعككع قعسعم بولعدذ. بعرع صةرز بولغان يذيذنذش، يةنة بعرع 
سىننةت بولغان يذيذنذش. 

صةرز بولغان يذيذنذش

ظعككع هالةتتة يذيذنذش صةرز بولعدذ:
ظذنعثغا  هالةتتة  بذ  هالعتعدذر.  جذنذصلذق  بولسا،  هالةت  بعرعنحع 
يذيذنذشنعث صةرز بذلعشعنعث دةلعلـ  صاكعتع اهلل تاظاالنعث: »)ظع مذهةممةد!( 
ظاالقة  جعنسعي  بعلةن  ظايال  هةيزدار  )يةنع  توغرذلذق  هةيز  سةندعن  ظذالر 
سورايدذ.  توغرذلذق(  ظةمةسلعكع  دذرذس  ياكع  دذرذسلعقع  قعلعشنعث 
ظئيتقعنكع، » هةيز زعيانلعقتذر )يةنع هةيز مةزضعلعدة جعنسعي ظاالقة قعلعش 
ظايالعثالردعن  ظةر- خوتذن هةر ظعككعسعضة زعيانلعقتذر(، هةيز مةزضعلعدة 
قعلماثالر،  يئقعنحعلعق  ظذالرغا  بولغذحة  صاك  )هةيزدعن(  تذرذثالر،  نئرع 
اهلل   .» قعلعثالر  يئقعنحعلعق  جايدعن  بذيرعغان  اهلل  ظذالرغا  بولغاندا،  صاك 
نعجاسةتتعن(  ؤة  )هارامدعن  تذتعدذ.  دوست  قعلغذحعالرنع  تةؤبة  هةقعقةتةن 

صاك بولغذحعالرنع هةقعقةتةن دوست تذتعدذ«))) دئضةن ظايعتعدذر.  
)))  سىرة بةقةرة ))) ـ ظايةت. 

154155

پەرز بولغان يۇيۇنۇشغۇسلى قىلىش توغرىسىدا



154155

ظعنسان ظعككع سةؤةب بعلةن حذنذص بولعدذ: 
بعرعنحع سةؤةب: تذتقانغا، قارعغانغا، ظعهتعالم بولغانغا))) ؤة قذحاقالشقانغا 
ظورنعدعن  ؤذجذدعكع  ظعنساننعث  مةنعينعث  بعلةن  سةؤةب  بعرةر  ظوخشاش 

ظايرعلعص ظةر كعشعدعن ياكع ظايال كعشعدعن شةهؤةت بعلةن حعقعشعدذر. 
ظعنسان مةنعينعث حعقعشع بعلةن جذنذصلذق هالةتكة ظأزضىرىشع ظىحىن 

تأؤةندعكع ظعككع ظعشنعث تئصعلعشع الزعمدذر: 
● ـ مةنعينعث ظعنساننعث ؤذجذدعكع ظورنعدعن شةهؤةت بعلةن حعقعشع. 
ظةضةر مةنعي يعضةن تاياقنعث ياكع ظئغعر بعر نةرسة كأتىرضةنلعكنعث ياكع 
يذيذنذش  حعقسا،  بعلةن  سةؤةبع  ظعشنعث   بعرةر  شذنعثدةك  ياكع  كئسةل، 
الزعم ظةمةستذر. ظعنسان بذ هالةتتة جذنذص هئساصالنمايدذ. حىنكع، >حذنذص< 
دئضةن سأزنعث مةنعسع تعل جةهةتتعن ظئيتقاندعمذ مةنعينعث شةهؤةت بعلةن 
حعقعشعدذر، دئضةنلعك بولعدذ. بذ هةقتة ظةلع رةزعيةلالهذ ظةنهذ مذنداق دةيدذ: 
صةيغةمبةر  بعلةن مةن  ظعدعم. شذنعث  ظادةم  بعر  تذال حعقعدعغان  مةزعي  مةن 
ظةلةيهعسساالم:  صةيغةمبةر  سورعدذم.  هأكمعنع  بذنعث  ظةلةيهعسساالمدعن 
»ظةضةر سةندعن مةنعي ظئتعلعص حعقسا يىيىنغعن. ظةضةر مةنعي ظئتلعص حعقمعسا 
ظةلةيهعسساالم:  صةيغةمبةر  رعؤايةت  بعر  يةنة  دئدع.  بولعدذ«  يذيذنمعساثمذ 
»ظةضةر سةن مةنعينعث ظئتعلعص حعققانلعقعنع كأرسةث يذيذنغعن«))) دئدع. 

مةنعي شةهؤةت بعلةن حعققاندعال ظئتلعص حعقعدذ. 
ظورنعدعن  ظةضةر  حعقعشع.  تئشعغا  ظةزالعرعدعن  جعنسع  مةنعينعث   ●
ظايال  ياكع  ظعحعدة  يولعنعث  تةرةت  ظالدع  ظةركعشعنعث  مةنعي  قوزغالغان 
يذيذنذش  قالسا،  قئلعص  ظعحعدة  ظةزاسعنعث)))  جعنسعي  ظعحكعرع  كعشعنعث 

الزعم ظةمةستذر.
ظعمام ظةبذيىسىصتعن باشقا هةنةفعي مةزهةصعدعكع ظالعمالرنعث كأزقارعشعضة 
قةدةر  ظايرعلغانغا  ظةزادعن  جعنسعي  تاكع  مةنعينعث  قذزغالغان  ظاساسةن: 
شةهؤةتنعث داؤاملعشع شةرت ظةمةستذر. شذنعث ظىحىن ظةضةر ظعهتعالم بولذص 

)))  حىشعدة جعنسعي مذناسعؤةتتة بولذص مةنعي حعقعش ظعهتعالم هئساصلعنعدذ. ت. 
)))  بذ هةدعسنع ظةبذداؤذد رعؤايةت قعلدع. 

)))  ظايال كعشعنعث جعنسعي ظةزاسع، تاشقعرع جعنسعي ظةزاسع ؤة ظعحكعرع جعنسعي ظةزاسع، دةص ظعككعضة ظايرعلعدذ. 
تاشقعرع  ظةزاسعدعن  جعنسعي  ظعحكعرع  ظذنعث  مةنعينعث  قوزغالغان  كعشعدعن  ظايال  ظىحىن  بولذشع  الزعم  يذيذنذشنعث 

جعنسعي ظةزاسعغا حعقعشع الزعمدذر.ت.      
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قالغان ظادةم ظعهعتالم بولغاندا جعنسعي ظةزاسعنع تاكع شةهؤعتع صةسةيضةنضة 
قةدةر تذتذؤالغان، ظاندعن مةنعي شةهؤعتع صةسةيضةندعن كئيعن حعققان بولسا، 

ظذ ظادةم يةنة جذنذص هئساصلعنعدذ ؤة ظذنعثغا يذيذنذش صةرز بولعدذ. 
شذنعثدةك يةنة ظةضةر حذنذص بولذص قالغان ظادةم كعحعك تةرةت قعلعشتعن 
ياكع ظوخلعؤئتعشتعن ياكع بعر نةححة قةدةم مئثعؤئتعشتعن بذرذن يذيذنغان، 
قايتا  ظذنعثغا  بولسا،  حعققان  قالدذرذقلعرع  مةنعينعث  ظذنعثدعن  ظاندعن 

يذيذنذش صةرز بولعدذ. 
ياكع  قعلغاندعن  تةرةت  كعحعك  ظادةم  قالغان  بولذص  جذنذص  ظةضةر   
ظاندعن  يذيذنغان،  كئيعن  مئثعؤاتقاندعن  كأص  خئلع  ياكع  ظوخلعؤاتقاندعن 
ظذنعثدعن مةنعي حعققان بولسا، ظذنعثغا قايتا يذيذنذش صةرز بولمايدذ. حىنكع، 
ظذخالش، كعحعك تةرةت ؤة كأص مئثعشالر ظادةتتة شةهؤةت بعلةن قوزغالغان 
مةنعينعث قالدذرذقلعرعنع تازعاليدذ. شذنعث ظىحىن ظعككعنحع قئتعم حعققان 
مةنعي بولسا، ظورنعدعن شةهؤةتسعز قذزغالغان مةنعي هئساصلعنعدذ. بذنعثغا 

ظاساسةن ظذ ظادةمضة قايتا يذيذنذش الزعم ظةمةستذر. 
قعلعنعص  بايان  يذقعرعدا  ظاساسةن  كأزقارعشعضة  ظةبذيىسىصنعث  ظعمام 
ظأتىلضةن هالةتتة )يةنع حذنذص بولذص قالغان ظادةم كعحعك تةرةت قعلعشتعن 
ياكع ظوخلعؤئتعشتعن ياكع بعر نةححة قةدةم مئثعؤئتعشتعن بذرذن يذيذنغان، 
ظاندعن ظذنعثدعن مةنعي حعققان هالةتتة( ظعالجعسعز بولذص قالغان هالةتلةردة 

يذيذنذش صةرز ظةمةستذر. 
ظةركعشعنعث  ظذنعثدعن  كئيعن  بولغاندعن  يذيذنذص  كعشع  ظايال  ظةضةر 
الزعم  يذيذنذش  قايتا  ظذنعثغا  بولسا،  حعققان  مةنعيسع  تذكىلضةن  ظذنعثغا 

ظةمةستذر. 
ظوخالص قوصقان ظادةم مةيلع ظأزعنعث ظعهتعالم بولغانلعقعنع ظةسلعيةلعسذن 
ظذنعثغا  كأرسة،  بارلعقعنع  هألنعث  بعر  كعيعمعدة  ظةسعليةلمعسذن  مةيلع 
يذيذنذش صةرز بولعدذ. حىنكع، ِهألنعث بارلعقع ظذنعث ظعهتعالم بولغانلعقعنعث 
نعشانعسعدذر. ظادةم ظذيقذدا ظأزعنعث ظعهتعالم بولغانلعقعنع بعلمعضةن بولذشع 
ظعشالرنع  نذرغذنلعغان  يىزبةرضةن  ظذخالؤئتعص  ظعنسان  حىنكع،  مذمكعن. 
سةزمةيدذ. ظذنعث كعيعمعدعكع هأل مةزعي ياكع ؤةدعي بولذشع مذمكعن )شذنعث 
ظىحىن ظذنعثغا يذيذنذش الزعم ظةمةسدذر(، دةص قارالمايدذ. حىنكع، مةنعي 
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ظعنساننعث جعسمعنعث قعززعقلعقعنعث ؤة يوتقاننعث ظعسسعقلعقعنعث تةسعرع 
بعلةن سذيذقلعشعص مةزعيضة ظايلعنعص قالعدذ. بذ هةقتة ظاظعشة رةزعيةلالهذ ظةنها 
مذنداق دةيدذ: صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمدعن ظأزعنعث ظعهتعالم بولغانلعقعنع 
ظادةمنعث  كأرضةن  بارلعقعنع  هألنعث  )كعيعمعدة(  ظةمما  ظةسلعيةلمةيدعغان 
قانداق قعلعدعغانلعقع هةققعدة سذظال سورالغاندا، صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم: 
صةيغةمبةرظةلةيهعسساالمدعن  بةرضةن،  جاؤاص  دةص  يذيذنعدذ«  ظادةم  »ظذ 
ظأزعنعث ظعهتعالم بولغانلعقعنع ظةسلعضةن ظةمما )كعيعمعدة( هأل كأرمعضةن 
صةيغةمبةر  سورالغاندا،  سذظال  هةققعدة  قعلعدعغانلعقع  قانداق  ظادةمنعث 
بةرضةن.  جاؤاص  دةص  ظةمةستذر«  الزعم  يذيذنذش  ظةلةيهعسساالم: »ظذنعثغا 
ظاندعن ظذممذ سةلعمة: )ظع اهلل نعث صةيغةمبعرع!( ظةضةر ظايال كعشع شذنداق 
ظعشالرنع كأرسة ظذنعثغعمذ يذيذنذش الزعم بوالمدذ؟ دةص سورعدع. صةيغةمبةر 
ظةلةيهعسساالم: »شذنداق )يذيذنذش الزعم بولعدذ. حىنكع، بذ هةقتة( ظايال 

كعشعلةرمذ ظةر كعشعلةرضة ظوخشاشتذر« دئدع.)))
جةزمعلةشتىرضعلع  ظعكةنلعكعنع  مةزعي  هألنعث  ظذ  كأرىلضةن  يةردة  بذ 
بولعدعغان بعر هالةت باردذر. ظذ بولسعمذ ظةركعشع جعنسعي ظةزاسع قئتعقلعق 
هالةتتة ظأرة تذرغان ياكع ظولتذرغان هالةتتة تذرذص ظذخالص ظويغاندعن كئيعن 
مةزعي  هأل  كأرضةن  ظذ  هالةتتة  بذ  هالعتعدذر.  كأرضةن  هأل  )كعيعمعدة( 
سةؤةبع،  بولمايدذ.  الزعم  يذيذنذش  ظذنعثغا  ظىحىن  ظذنعث  ؤة  هئساصلعنعدذ 
جعنسعي ظةزانعث قئتعلعق هالةتتة تذرذشع مةزعينعث حعقعشعغا سةؤةب بولعدذ. 
حعققان ظذ نةرسة بولسا مةنعي هئساصالنمايدذ.))) حىنكع، ظذ ظادةم )ظأرة تذرذص 
ياكع ظولتذرذص ظذخلعغان بولغاحقا( قاتتعق ظذخالص كةتمةيدذ ؤة ظادةم يئنعحة 

ياتقاندا قاتتعق ظذخاليدذ. قاتتعق ظذخالش ظعهتعالم بولذشنعث سةؤةبعدذر.
بذ  ظوخشاشتذر.  كعشعضة  ظةر  هأكىملعرعدة  ظعهتعالمنعث  كعشعمذ  ظايال 
هةقتة ظذممذ سةلعمة رةزعيةلالهذ ظةنها مذنداق دةيدذ: ظةبذ تةلهةنعث ظايالع 
نعث  اهلل  ظع  كئلعص،  قئشعغا  ظةلةيهعسساالمنعث  صةيغةمبةر  سىلةيم  ظذممذ 
قعلعص  هايا  قعلعشتعن  بايان  هةقنع  تاظاال  اهلل  هةقعقةتةن  صةيغةمبعرع! 
قالمايدذ. ظةضةر ظايال كعشع ظعهتعالم بولذص قالسا، ظذنعثغا يذيذنذش صةرزمذ؟ 
دةص سورعدع. صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم: »ظةضةر ظذ مةنعينع كأرسة شذنداق 

)))  بذ هةدعسنع ظةبذداؤذد ؤة تعرمعزعي رعؤايةت قعلدع. 
)))  ظةضةر حعققان نةرسة مةنعي بولسا، جعنسعي ظةزا قئتعقلعق هالةتتة تذرمايدذ. ت.  
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)ظذنعثغا يذيذنذش صةرز بولعدذ(«))) دئدع.
ظةضةر بعر ظادةم ظعهتعالم بولغانلعقعنع سعزعص سةكةكلةشكةن ؤة ظازراقمذ 
هأل كأرمعضةن ؤة بعر ظاز ؤاقعت ظأتكةندعن كئيعن ظذنعثدعن مةزعي كةلضةن 
بولسا، ظذنعثغا يذيذنذش صةرز بولمايدذ. ظةضةر ظذنعثدعن مةنعي حعققان بولسا، 

ظذنعثغا يذيذنذش صةرز بولعدذ. 
ظورنعدا  ياتقان  ظويغانغاندا  ظذيقذسعدعن  كعشع  ظايال  بعلةن  كعشع  ظةر 
ظعككعسع  ظذ  ؤة  كأرضةن  بارلعقعنع  مةنعينعث  ظارعسعدا  ظعككعسعنعث 
ظعهتعيات ظىحىن  بولسا،  ظةسلعيةلمعضةن  بولغانلعقعنع(  ظعهتعالم  )قايسعنعث 

هةر ظعككعلعسعضة يذيذنذش صةرز بولعدذ. 
مةست ياكع هذشعدعن كةتكةن ظادةم هذشعغا كةلضةندة )كعيعمعدة( مةنعي 
كأرضةن بولسا، ظذنعثغا يذيذنذش صةرز بولعدذ. ظةضةر ظذ )كعيعمعدة( مةزعي 

كأرضةن بولسا، يذيذنذش صةرز بولمايدذ. 
ظعككعنحع سةؤةب: جعنسعي مذناسعؤةت قعلعش.))) جعنعسعي مذناسعؤةت 
بذ  صةرزدذر.  يذيذنذش  حعقمعسذن  مةيلع  حعقسذن  مةنعي  مةيلع  ظأتكىزضةندة 
ظةلةيهعسساالمنعث مذنداق  صةيغةمبةر  ظةنهذ  رةزعيةلالهذ  ظةبذهذرةيرة  هةقتة 
شاخحعسعنعث  تأت  ظايالنعث  »ظةركعشع  قعلعدذ:  رعؤايةت  دئضةنلعكعنع 
يذيذنذش  ظذنعثدعن مةنعي حعقمعسعمذ  قعلسا،  ظولتذرذص هةركةت  ظارعلعقعدا 

الزعم بولعدذ.«)))
ظادةتتة  تةرةص  قارشع  ظأتكىزىلضةن  مذناسعؤةت  جعنسعي  هالةتتة  بذ 
جعنسعي مذناسعؤةت ظأتكىزىلىشكة اليعق بولعدعغان نةرسة بولذشع الزعمدذر. 
شذنعث ظىحىن بعر ظادةم هايؤان بعلةن ياكع ظألىك ظايال بعلةن، ياكع كعحعك 
بولغانلعقتعن ظادةتتة جعنسعي مذناسعؤةت ظأتكىزىلمةيدعغان بةك كعحعك قعز 
بعلةن جعنسعي مذناسعؤةت ظأتكىزضةن ؤة ظذ ظادةمدعن مةنعي حعقمعغان بولسا، 

ظذنعثغا يذيذنذش الزعم ظةمةستذر. 
بةححعؤازلعق قعلغان هةر ظعككع تةرةصكة يذيذنذش الزعمدذر. ظذنعث دةلعلـ  

)))  بذ هةدعسنع ظعمام بذخارع رعؤايةت قعلدع.
)))  جعنسعي مذناسعؤةت مةيلع ظايالنعث ظارقا تةرعصعضة بولسذن مةيلع ظالدع تةرعصعضة بولسذن يذيذنذشقا سةؤةب بولعدذ. 
ظايالنعث ظارقا تةرعصع بعلةن ظأتكىزىلضةن جعنعسي مذناسعؤةتنعث يذيذنذشقا سةؤةص بولذشع بذ ظعشنعث توغرا ظعكةنلعكعنع 

كأرسىتىص بةرمةيدذ. بذ، هاراملعقعغا بارلعق ظالعمالر بعرلعككة كةلضةن بعر ظعشتذر. ت.    
)))  ظعمام مذسلعم رعؤايعتع. 
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صاكعتع صةححعؤازلعقنع ظايال كعشع بعلةن ظأتكىزىلضةن جعنسعي مذناسعؤةتكة 
قعياس قعلعشتذر. 

تئخع  تةرةص  قارشع  ظأتكىزىلضةن  بةححعؤازلعق  بةححعؤازلعقتا  ظةضةر 
باالغةتكة يةتمعضةن كعحعك باال بولسا، بذ هالةتتة يذيذنذش صةقةت بذ ظعشنع 

قعلغان تةرةصكعال صةرز بولعدذ. 
ظةضةر بعر ظايال ظأزعنع بعر بالعغا تذتذص بةرضةن ؤة ظذ باال ظادةتتة ظذنعث 
بعلةن هذزذر ظئلعنعدعغان ياشتا بولغان بولسا، ظذ ظايالغا يذيذنذش الزعمدذر. 
بةك  )يةنع  ياشتا  ظئلعنمايدعغان  هذزذر  بعلةن  ظذنعث  ظادةتتة  باال  ظذ  ظةضةر 
كعحعك( بولغان بولسا، ظذ ظايالغا يذيذنذش الزعم ظةمةستذر. حىنكع، بذ هالةتتة 

ظذ بالعنعث جعنعسعي ظةزاسع خذددع بعر بارماق ظورنعدا هئساصلعنعدذ. 
بةزع ظالعمالر: »شةهؤئتع كىحلىك كعلعص كئتعص مةنعينعث حعقعص كئتعش 
ظعهتعمالع بولغانلعقع ظىحىن هأزذرلعنعش ظىحىن جعنسعي ظةزاسعغا بارماق ؤة 
سةؤزعضة ظوخشاش بعرةر نةرسعنع تعققان ظايالالرغعمذ يذيذنذش الزعم بولعدذ« 
ظأتىلضةن هالةتلةردة مةنعي  قعلعنعص  بايان  يذقعرعدا  ظايالدعن  ظةضةر  دةيدذ. 

حعققان بولسا، ظذنعثغا يذيذنذش شةكسعز صةرز بولعدذ.))) 
ظعككعنحع هالةت بولسا، ظايال كعشعنعث هةيز ياكع نعفاستعن صاكالنغان 
هةقتة  بذ  بولعدذ.  صةرز  يذيذنذش  كعشعضة  ظايال  هالةتتعمذ  بذ  هالعتعدذر. 

ظأزعنعث بابعدا تةصسعلعي توختذلعمعز.

سىننةت بولغان يذيذنذش

جىمة نامعزع ظىحىن يذيذنذش سىننةتتذر. بذنعث دةلعلـ  صاكعتع صةيغةمبةر 
ظةلةيهعسساالمنعث: »بعرعثالر جىمة نامعزعغا كةلمةكحع بولسا يذيذنسذن«))) 

دئضةن هةدعسعدذر. 
صةرز  يذيذنذشنعث  بذيرذق  كةلضةن  بذيرذص  يذيذنذشقا  هةدعستة  بذ 
ظعكةنلعكعنع  صةرز  يذيذنذشنعث  بذيرذقنعث  ظذ  ظعصادعلعمةيدذ.  ظعكةنلعكعنع 
باشقا  ؤة  بةتحعؤازلعق  تذتذصال  كأزدة  ظةهؤالالرنع  بولمايدعغان  صةرز  ياكع  بولعدعغان  صةرز  يذيذنذش  صةقةت  يذقعرعدا    (((
بذ  بعراق  داظعر هأكىملعرعنع ظوتتذرغا قويدذق.  يذيذنذشقا  ظةهؤالالرنعث  بعنورمال جعنسعي مذناسعؤةتلةر توغرعسعدعكع 
هةرضعزمذ بذنداق ظعشالرنع قعلعش دذرذس ياكع ضذناه ظةمةس دئضةنلعك ظةمةسدذر. بذلذصمذ بةتحعؤازلعق ظعسالمدا دةرهال 

ظألتىرىشكة بذيرذلغان حوث ضذناهدذر. ت. 
)))  ظعمام مذسلعم رعؤايعتع. 
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ظعصادعلعمةسلعكع تأؤةندعكع هةدعس سةؤةبعدعندذر: 
سةمذرة ظعبنع جذندذب صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث مذنداق دئضةنلعكعنع 
رعؤايةت قعلعدذ: »كعمكع جىمة كىنع تاهارةت ظالسا، ظذ ياخشعدذر. كعمكع 

جىمة كىنع يذيذنسا، ظذ تئخعمذ ياخشعدذر.«)))
ظعككع هئيت نامعزع ظىحىنمذ يذيذنذش سىننةتتذر. بذ هةقتة ظعبنع ظابباس 
رةزعيةلالهذ ظةنهذما مذنداق دةيدذ: »صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم رذزع هئيت ؤة 

قذربان هئيت نامازلعرع ظىحىن يذيذناتتع.«)))
كىنلةردة(  ظةنهذدعن )مذشذ  رةزعيةلالهذ  ظةلع  مةن  دةيدذ:  مذنداق  زازان 
يذيذنذشنعث قانداق بولعدعغانلعقع هةققعدة سذظال سوردذم. ظةلع رةزعيةلالهذ 
يذيذنذش  »خالعسا  مةن:  ظاندعن  دئدع.  يذيذنغعن«  »خالعساث  ظةنهذ: 
ظةمةس بةلكع يذيذنذش ياخشع بولعدعغاندذ« دئدعم. ظةلع رةزعيةلالهذ ظةنهذ: 
هئيت  قذربان  ؤة  هئيت  رذزع  كىنع،  جىمة  هةر  ظةلةيهعسساالم  »صةيغةمبةر 

كىنلعرع ؤة ظةرةصات كىنع يذيذناتتع« دئدع.))) 
يةنة ظعهرام باغالش ظىحىنمذ يذيذنذش سىننةتتذر. بذ هةقتة ظعبنع ظأمةر 
رةزعيةلالهذ ظةنهذما مذنداق دةيدذ: »ظعهرام باغلعماقحع بولغاندا يذيذنذش 

سىننةتتذر.«)4) 

يذيذنذشنعث صةرزلعرع 

)ـ  )ـ  ظئغعزعغا ؤة بذرنعغا سذ ظئلعش. حىنكع، ظئغعز ؤة بذرذن قاتارلعقالرمذ 
تةننعث ظعحعدعكع بعر ظةزادذر. هةمدة بذيرذق بارلعق تةننع صاكعزالشقا بذيرذص 
كةلدع. بذ هةقتة ظةلع رةزعيةلالهذ ظةنهذ صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث مذنداق 
تال  بعر  )يذيذنغاندا(  حذنذصلذقتعن  »كعمكع  قعلعدذ:  رعؤايةت  دئضةنلعكعنع 
تىك ظورنعدةك يةرنع يذماي تاشالص قويسا، ظذ ظذنعث سةؤةبع بعلةن دذزاختا 

مذنداق مذنداق ظازابلعنعدذ.«)5) 
)))  بذ هةدعسنع تعرمعزعي ؤة ظعبنع خذزيمة رعؤايةت قعلدع. 

)))  بذ هةدعسنع ظعبنع ماجة رعؤايةت قعلدع. 
)))  بذ هةدعسنع ظعبنع ظةبذشةيبة ؤة ؤة تةهاؤعي رعؤايةت قعلدع.  

)))  بذ ظةسةرنع ظعبنع ظةبذشعبة ؤة هاكعم رعؤايةت قعلدع. 
)))  بذ هةدعسنع ظةبذداؤذد رعؤايةت قعلدع. 
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هةسةن بةسرعي صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤايةت 
سعلةر  ظىحىن  شذنعث  بار.  جذنذصلذق  ظاستعدا  تىكنعث  بعر  »هةر  قعلعدذ: 

حاحالرنع هأل قعلعثالر ؤة تعرعنع صاكعزالثالر.«)))
ظعبنع ظابباس رةزعيةلالهذ ظةنهذما جذنذصلذقتعن يذيذنغان، ظةمما ظئغعزعغا 
ؤة بذرنعغا سذ ظئلعشنع ظذنذتذص قالغان ظادةم هةققعدة: »ظذ ظادةم ظئغعزعغا 

ؤة بذرنعغا سذ ظالعدذ ؤة نامازنع قايتا ظوقذيدذ« دئضةن.)))
 )ـ  تةننعث سذ يةتكىزىش قعيعن بولغان يةرلعرعدعن باشقا هةممة يةرلعرعنع 
ظادةم  بولغان  يذيذنماقحع  ظىحىن  شذنعث  يذيذش.  ظئقعتعص  سذنع  يةرلةرضة  ظذ 
)ضعرعم  تئنعدعكع  بولعدعغان  تذسالغذ  بئرعشعغا  يئتعص  سذنعث  تعرعسعضة 
هةقتة  بذ  بعز  الزعمدذر.  تازعلعشع  نةرسعنع  هةممة  ظوخشاش(  بذيذملعرعغا 

ظعلضعرعكع بابالردا توختالدذق. 
بذيرذص  صاكعزلعنعشقا  قاتتعق  ناهايعتع  بذيرذق  قالغاندا  بولذص  جذنذص 
كةلضةنلعكع ظىحىن يذيذنغاندا باشنعث ؤة ساقالنعث تىكلعرعنعث ظارعسعغعمذ 
سى يىتكىزىش صةرزدذر. ظةمما ظايال كعشع حئحع ظأرىكلىك هالةتتة بولسا، سذ 
حئحعنعث تعضعضة يةتسة حئحعنع حذؤذص يذمعسعمذ بولعدذ.))) بذ هةقتة ظذممذ 
سةلعمة رةزعيةلالهذ ظةنها مذنداق دةيدذ: مةن صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمغا ظع 
جذنذصلذقتعن  قويعمةن،  بوغذص  ظأرىص  حئحعمنع  مةن  صةيغةمبعرع!  نعث  اهلل 
يذيذنذش ظىحىن ظذنع حذؤذؤعتةمدعم؟ دئدعم. صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم: »ياق. 
سذنع  ظىستعثعزضة  ظاندعن  يئتةرلعك)4)  تأكسعثعز  سذ  ظذح  ظىح  بئشعثعزغا 

قويذص يذيذنذص صاكعزالنسعثعز بولعدذ« دئدع.)5)
ظذبةيد ظعبنع ظذمةير مذنداق دةيدذ: »ظابدذلاله ظعبنع ظةمرعنعث ظايالالر 
رةزعيةلالهذ  ظاظعشة  بذيرذغانلعقع  حذؤذشقا  حئحعلعرعنع  ظذالرنع  يذيذنغاندا 
ظةنهاغا يئتعص بارعدذ. شذنعث بعلةن ظاظعشة رةزعيةلالهذ ظةنها: »مةن ظابدذلاله 
ظعبنع ظةمرعنعث ظايالالر يذيذنغاندا ظذالرنع حئحعلعرعنع حىؤذشقا بذيرذغان بذ 

)))  بذ هةدعسنع ظابدذراززاق رعؤايةت قعلدع. 
)))  بذ ظةسةرنع دار قذتنعي رعؤايةت قعلدع. 

ظايال  ظايالالر بولسا، بعر تال حئحعنعمذ حاال قويماي يذيذشع الزعمدذر. ظةمما حئحع ظأرىكلىك  )))  حئحعنع ظأرمعضةن 
حئحعنعث تعضعنع يذسا، يعتةرلعكتذر. ظذنعث ظأرىلضةن يةرلعرعنع يذمعسعمذ بولعدذ. ت.

)))  يةنع بئشعثعزنع شذنحعلعك سذ بعلةن يذسعثعز بولعدذ. ت. 
)))  ظعمام مذسلعم رعؤايعتع. 
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ظذالرنعث حئحعنع حىشىرؤئتعشكة  ظذ،  قعلغعحة  ظذنداق  ظعشعدعن هةيرانمةن! 
بذيرعسا بولمامدذ! مةن ؤة صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم يذيذنذشقا بعر قاحعنعث 
سىيعنع قوللذناتتذق. مةن بئشعمغا ظىح قئتعمدعن ظارتذق سذ تأكمةيتتعم)))« 

دئدع.)))
سذ  تةرعصعنع  ظأرىلضةن  حئحعنعث  كعشعنعث  ظايال  هةدعسلةر  بذ  مانا 
تعضعضة يةتسعال حذؤذص يذيذشقا بذيرذلمايدعغانلعقعنع كأرسىتىص بئرعدذ. ظةمما 
حئحع ظذزذن ظةر كعشع بولسا، سذ حئحعنعث تعضعضة يةتسعمذ، حئحع ظذزذن 
ظةركعشعنعث  يذيذش الزعمدذر. حىنكع،  بولسعمذ حئحعنع حذؤذص(  )ظأرىكلىك 
بولغاحقا،  كةلمةيدعغان  ظئلعص  زعيان  بعر  هئحقانداق  حىشىرؤئتعشع  حئحعنع 
ظذزذن  )حئحعنع  ظةركعشعدة  ظىحىن  بولغانلعقع  مذمكعن  حىشىرؤئتعش  ظذنع 

ظأستىرىش ظىحىن( هئحقانداق زىرىرعيةت يوقتذر.
يذيذنغان ظادةم تئنعدعكع مةسعلةن قذلعقعنعث ظعحعضة ظوخشاش سذ )ظادةتتة 
ظاسانلعقحة( يةتمةيدعغان يةرلةرضة قاتتعق كأثىل بئرعشع الزعمدذر. مةسعلةن: 
قذلعقعنعث ظعحعنع يذيذش ظىحىن قولعغا بعر ظذحذم سذ ظئلعص قذلعنع قولعدعكع 
قعلعنغان  تةلةص  ظادةمدعن  بولغان  يذيذنماقحع  حىنكع،  حأكذرعدذ.  سذغا  شذ 
نةرسة قذالقنع يذيذشتذر. قذالقنع هأل قعلعنغان بارماقالر بعلةن سعالص قويذش 

يئتةرلعك ظةمةستذر. 
شذنعثدةك يةنة ظالقعنعنع يئرعم ظعحعص كعندعكعنعث ظاستعدا قويذص هةتتا 
سذنعث كعندعكعنعث ظعحعضة كعرعشع ظىحىن ظالقعنعنع سذ بعلةن توشقذزعدذ. 
لئكعن بارمعقعنع كعندعكعنعث ظعحعضة تعقعشتعن ساقلعنعدذ. حىنكع، ظذنداق 

قعلعش كعندعكنعث ياللذغلعنعشعغا سةؤةص بولعدذ. 

يذيذنذشنعث سىننةتلعرع 

هعرراهمانعر  >بعسمعلال  ظعلضعرع  ظئحعشتعن  يةرلعرعنع  ظذياتسعز  ـ   (
راهعم< دةيدذ. 

) ـ يذيذنذشنعث ساؤاب بئرعلعدعغان بعر ظعبادةت شةكعلضة كعرعشع ظىحىن 
بولعشعنعث  توغرا  يذيذنذشنعث  بولسا،  نعيةت  قعلعدذ.  نعيةت  ظىحىن  يذيذنذش 

)))  يةنع مةن بئشعمنع يذيذش ظىحىن حئحعمنع حذؤذص كةتمةيتتعم. ت. 
)))  بذ ظةسةرنع ظعمام مذسلعم ريؤايةت قعلدع. 

162163

يۇيۇنۇشنىڭ سۈننەتلىرىيۇيۇنۇشنىڭ سۈننەتلىرى



162163

نعيةت  ظادةم )يذيذنعشنع  ظةضةر جذنذص  ظىحىن  ظةمةستذر. شذنعث  بعر شةرتع 
قعلماستعن( سذغا شذثضعغان، ظئغعزعغا ؤة بذرنعغا سذ ظالغان بولسا، ظذ ظادةم 

يذيذنغان هئساصلعنعدذ.
) ـ ظعككع قولعنع قاحعدعكع سذغا تعقعشتعن ظعلضعرع يذيذش.)))

)مةنعي  تةندعكع  يذيذش.  تازعالص  يوللعرعنع  تةرةت  ظارقا  ؤة  ظالدع  ـ   4
يذقعللعرعغا ظوخشاش( بارلعق صاسكعنا نةرسعلةرنع )يذيذنعشتعن ظعلضعرع( 
يذيذص حعقعرؤئتعش الزعمدذر. بذ هةقتة مةيمذنة رةزعيةلالهذ ظةنها مذنداق دةيدذ: 
بةردعم.  تةييارالص  سذ  ظىحىن  يذيذنعشع  ظةلةيهعسساالمنعث  صةيغةمبةر  »مةن 
صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم قولعنع ظعككع ياكع ظىح قئتعم يذدع، ظاندعن )ظوث 
قولع بعلةن( سول قولعغا سذ قويذص ظأزعنعث ظذياتلعق يةرلعرعنع يذدع، ظاندعن 

قولعنع يةرضة سذرتتع.«)))
5 ـ نامازغا ظالغاندةك كعحعك تاهارةت ظئلعش. )يذيذنغاندا يةرضة حىشكةن 
يذيذشقا  قايتا  صذتعنع  سةؤةبعدعن  قئلعشع  يذقذص  صذتعغا  سذنعث(  صاسكعنا 
بذ  يذمايدذ.  ظالغاندا  تاهارةت  كعحعك  صذتعنع  ظىحىن  بولعدعغانلعقع  الزعم 
ظةلةيهعسساالم  »صةيغةمبةر  دئدع:  مذنداق  ظةنها  رةزعيةلالهذ  مةيمذنة  هةقتة 
نامازغا ظالغاندةك كعحعك تاهارةت ظالدع. لئكعن صذتعنع يذمعدع. )يذيذنعشتعن 
ظعلضعرع( ظالدع تةرةت يولعنع ؤة مةنعي يذقذص قالغان يةرلةرنع يذدع، ظاندعن 
سذنع ظأزعضة تأكىص )يذيذنعشنع باشلعدع(، كئيعن يذيذنغان يةردعن بعر حةتكة 
حعقعص ظعككع صذتعنع يذدع. مانا بذ صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث جذنذصلذقتعن 

يذيذنعشعدذر.«)))
يذيذنذش. سذنع دةسلةص بئشعغا  بةدعنعضة ظىح قئتعمدعن سذ قذيذص  ـ   6
هةقتة  بذ  قويعدذ.  تةرعصعضة  سول  ظاندعن  تةرعصعضة،  ظوث  ظاندعن  قويعدذ، 
مةيمذنة رةزعيةلالهذ ظةنها مذنداق دةيدذ: »مةن صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث 
جذنذصلذقتعن يذيذنعشع ظىحىن سذ تةييارالص بةردعم. شذنعث بعلةن صةيغةمبةر 
قاحعغا  قولعنع  ظاندعن  يذدع،  قئتعم  ظىح  ياكع  ظعككع  قولعنع  ظةلةيهعسساالم 
بولمعغانلعقع  ظىحىن حىمىش  ظئلعش  قاحعغا  ياكع سذنع  ظىحىن مذنحا  يذيذنذش  زاماندا هازعرقعدةك  بذرذنقع  يةنع    (((
ظىحىن سذنع قول بعلةن ظئلعص يذيذنذشقا توغرا كئلةتتع. شذنعث ظىحىن قاحعدعكع سذغا قولنع تعقعش ظىحىن قولنع يذيذش 

كعرةك ظعدع. ت. 
)))  ظعمام بذخارع رعؤايعتع. 
)))  ظعمام بذخارع رعؤايعتع. 
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تعقعص قولعغا ظالغان سذنع ظالدع تةرةت يولعغا تأكتع ؤة ظذ يةرنع سول قولع 
بعلةن يذدع، ظاندعن سول قولعنع زئمعنغا قويذص ظذنع زئمعنغا ناهايعتع قاتتعق 
بئشعغا  ظاندعن  ظالدع،  تاهارةت  كعحعك  ظالغاندةك  نامازغا  ظاندعن  سىرتتع، 
لعق توشقان ظىح ظالقان سذ تأكتع )يةنع بئشعنع ظىح ظالقان سذ بعلةن يذدع(، 
ظاندع بةدعنعنعث قالغان يةرلعرعنع يذدع، ظاندعن يذيذنغا يةردعن بعر حةتكة 
حعقعص تذرذص ظعككع صذتعنع يذدع، ظاندعن صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمغا )ظذنعث 
نةرسة  بعر  ظئيتعدعغان  ظأزعنع  ظوخشاش(  لىثضعضة  ظىحىن  سىرتىشع  ظأزعنع 

بةردعم صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم ظذنع قذبذل قعلماي قايتذرؤةتتع))).«)))
7 ـ يذيذنغاندا كعشعلةرنعث كأرىص قئلعشعدعن ظأزعنع تذساص تذرعدعغان 
بعر يةردة يذيذنذش الزعمدذر. حىنكع، يذيذنعؤاتقاندا ظذنعث ظذياتلعق يةرلعرع 
)كعشعلةرضة( كأرىنىص قئلعشع مذمكعن. بذ هةقتة صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم 
ؤة  هايا  ظعصصةتلعكتذر.  ؤة  هايالعق  تةظاال  اهلل  »هةقعقةتةن  دةيدذ:  مذنداق 
ظعصصةتنع ياخشع كأرعدذ. شذنعث ظىحىن سعلةردعن بعرعثالر يذيذنسا، )هايالعق 

ؤة ظعصصةتلعك بولذشع ظىحىن( ظةتراصع يئصعق يةردة يذيذنسذن.«)))
قئشعدا باشقا ظةر كعشعلةر بار بعر ظادةمضة يذيذنذش صةرز بولذص قالغان 
تاصالمعغان  يةرنع  بعر  تذسذق  ظةتراصع  قعلغعدةك  دالدا  ظأزعنع  ظذالردعن  ؤة 
بولسا، ظذ ظادةم ظذ كعشعلةرضة كأزىثالرنع يذمذص تذرذثالر، دةص قويذص ظذالر 
ظةضةر كأزلعرعنع يذمذص تذرمعغان تةقدعردعمذ ظذالرنعث قئشعدا يذيذنعؤئرعدذ. 
حىنكع، بعر جعنسلعك ظادةملةرنعث ظأز ـ ظارا بعر ـ بعرعنعث تةنلعرعضة قارعشع 
ظئغعر  بةك  قارعغاندا  قاراشلعرعغا  تةنلعرعضة  كعشعلةرنعث  جعنسلعك  باشقا 
ضذناه ظةمةستذر. شذنعث ظىحىن ظعالجعسعز بولذص قالغاندا بعر ظادةمنعث ظأز 
جعنسعدعكع ظادةملةرنعث كأز ظالدعدا يذيذنعشعغا رذخسةت قئلعنعدذ. يذيذنذش 
صةرز بولذص قالغان، ظةمما قئشعدا باشقا ظايالالر بار ظايالنعث هأكمعمذ يذقعرعدا 

بايان قعلعنغعنعدةك بولعدذ. 
)))  صةيغةمبةرظةلةيهعسساالمنعث مةيمةنة رةزعيةلالهذ ظةنهانعث ظئلعص كةلضةن نةرسعسعنع قذبذل قعلماي قايتذرةتكةنلعكعضة 
ظاساسلعنعص بةزع ظالعمالر: تاهارةت ظالغان ؤة يذيذنغاندعن كئيعن تةننع لىثضع بعلةن سىرتىش مةكرذه، دئضةن كأزقاراشقا 
كةلدع. لئكعن كأص قعسعم ظالعمالر: تاهارةت ظالغان ؤة يذيذنغاندعن كئيعن تةننع لىثضع بعلةن بةك قاتتعق سىرتعؤةتمةي 
رةزعيةلالهذ  مةيمةنة  صةيغةمبةرظةلةيهعسساالمنعث  توغرعدذر.  سىرتمةسلعكمذ  بعلةن  لىثضع  تةننع  ؤة  توغرعدذر  سىرتىشمذ 
ظةنهانعث ظئلعص كةلضةن نةرسعسعنع قذبذل قعلماي قايتذرةتكةنلعكع بولسا، تةننع سىرتمعسعمذ بولعدعغانلعقعنع بعلدىرىص 

قويذش ظىحىن بولغان، دةيدذ. ت.  
)))  ظعمام مذسلعم رعؤايعتع.

)))  بذ هةدعسنع ظةبذداؤذد ؤة نةساظعي رعؤايةت قعلدع. 
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ياكع  ظةركعشع  بار  ظايالالر  قئشعدا  لئكعن  قالغان،  بولذص  صةرز  يذيذنذش 
يذيذنذش صةرز بولذص قالغان، لئكعن قئشعدا ظةرلةر بار ظايال كعشع )يذيذنذش 
ظىحىن ظأزعنع تذساص تذرغذدةك بعر يةرنع تاصالمعسا تاكع شذنداق يةرنع تاصقانغا 
قةدةر( يذيذنمايدذ. يذيذنذشنعث ظورنعغا تةيةممذم قعلعص )ناماز ظوقذيدذ(. بذ 
ظةمةستذر.  الزعم  ظوقذش  قايتا  كئيعن  نامازلعرعنع  ظوقذغان  بعلةن  تةيذممذم 
ظعنساننعث  بعر  كةلمعضةندذر.  تةرةصتعن  مةخلذق  ظأزرع  ظعشتا  بذ  حىنكع، 
ظئحعش حةكلةنضةن يةرلةرنع باشقعالرنعث ظالدعدا ظئحعشتعن حةكلعضةن نةرسة 

شةرعظةتتذر ؤة هايادذر. بذنعث هةر ظعككعلعسع اهلل تةظاال تةرعصعدعندذر. 
هةممعسع  ظعشالرنعث  قئلعنغان  مذستةهةص  قعلعش  ظالغاندا  تاهارةت 
ظئحعشقا  يةرلعرعنع  ظذياتلعق  يذيذنغاندا  لئكعن  مذستةهةصتذر.  يذيذنغاندعمذ 
توغرا كئلعدعغانلعقع ظىحىن يذيذنغذحعنعث يذيذنعؤاتقان حاغدا قعبلة تةرةصكة 

قاراص تذرعشع مةكرذهتذر. 
تاهارةت ظالغاندا قعلعش مةكرذه قئلعنغان ظعشالرنعث هةممعسع يذيذنغاندعمذ 

مةكرذهتذر. 

هةيز ؤة نعفاس هأكىملعرعنعث تةصسعالتع 

جعنعسي  هةج،  روزا،  ناماز،  تةصسعالتع  هأكىملعرعنعث  نعفاس  ؤة  هةيز 
ؤة  يئنعشعش  بعلةن  ظايال  قعلعنغان  تاالق  ظعددةت،  تاالق،  قعلعش،  ظاالقة 

بالعنعث نةسعبعنع ظعسصاتالش ظىحىن ناهايعتع مذهعمدذر. 

هةيز توغرعسعدا 

>هةيز< دئضةن سأزنعث ظذقذمع توغرعسعدا

ظاققانلعقعنع  نةرسعنعث  بعر  جةهةتتعن  مةنا  سأز  دئضةن  >هةيز< 
ظعصادعلةيدذ.  

ظذنعثدعن  ؤة  تذققذز  يئشع  جةهةتتعن:  ظعستعاله  سأز  دئضةن  >هةيز< 
بعلةن  كئسةل سةؤةبع  بعرةر  كعرمعضةن،  ياشقا  بةش  ظةللعك  تئخع  يذقعرع، 
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كةلضةن  ياتقذسعدعن  باال  ظايال جعنسعنعث  كأتىرمعضةن  قورساق  ؤة  ظةمةس 
بعر قاننع بعلدىرعدذ.

ظةالظعيةتذ)))<  هذديةتذل  جةهةتتعن >ظةل  ظعستعاله  دئضةن سأزضة  هةيز 
دئضةن كعتابنعث ظاصتورع شذنداق ظذقذم بةرضةن. 

 بعز تأؤةندة هةيز دئضةن سأزضة ظعستعاله جةهةتتعن بئرعلضةن ظذ ظذقذمنع 
بعر ـ بعرلةص ظعزاهالص ظأتىمعز. 

) ـ ظذقذمدا كةلضةن: > باال ياتقذسعدعن< دئضةن سأز بعلةن نورمالسعز 
فعقهعشذناسالرنعث  قئنع  هةيز  نورمالسعز  هئساصالنمايدذ.  هةيز  قئنع  هةيز 
كأزقارعشعحة ظايالنعث باال ياتقذسعدعن ظةمةس ظالدع تةرةت يولعدعن كئلعدذ. 
باال  ظايالنعث  قئنعمذ  هةيز  نورمالسعز  كأزقارعشعحة  دذختذرالرنعث  ظةمما 
هةيز  نورمالسعز  دذختذرالر  ؤة  فعقهعشذناسالر  لئكعن  كئلعدذ.  ياتقذسعدعن 
قئنعنعث نورمال هةيز قئنع هئساصالنمايدعغانلعقعدا ظذرتاق صعكعردعدذر. اهلل 

تةظاال خالعسا، بعز بذ هةقتة نورمالسعز هةيز بابعدا تةصسعلع توختذلعمعز. 
) ـ ظذقذمدا كةلضةن: > ظايال جعنسعنعث< دئضةن سأز بعلةن توشقانغا، 
حعشعسعدعن  هايؤانالرنعث  ظوخشاش  شعصةرةثضة  ؤة  )صاقعغا(  قومحاققا 

كئعلدعغان قان هةيز هئساصالنمايدذ.)))
ظعبنع ظابعدعن دئضةن ظالعم >نةهرع< دئضةن كعتابتعن ظايال كعشعدعن 
باشقا بعر حعشع جعنسعنعث هةيز كأرمةيدعغانلعقعنع نةقلع قعلغان. لئكعن 
شةرهعسعدة  يازغان  كعتابقا  دئضةن  الفالح<  >مراقي  ظالعم  دئضةن  تةهتاؤعي 
هايؤانالرنعث ظعحعدعن توققذز دانا هايؤاننعثمذ هةيز كأرعدعغانلعقعنع بايان 
كئلعدذ  قان  ظذالردعن  بولسا،  دئضةنلعك  كأرعدذ  هةيز  »ظذالرنع  ؤة  قعلعدذ 

دئضةنلعكتذر« دئدع.
) ـ ظذقذمدا كةلضةن: >يئشع تذققذز ؤة ظذنعثدعن يذقعرع< دئضةن سأز 
هةيز  قان  كةلضةن  قعزالردعن  كعحعك  يةتمعضةن  يئشعغا  باالغةت  تئخع  بعلةن 
هئساصالنمايدذ. بعر قعزنعث باالغةت يئشعغا يئتعشع ظىحىن ظةث تأؤةن ظألحةم 
ظذنعث قةمةرعي يعل هئسابع بويعحة توققذز ياشقا كعرعشع الزعمدذر. بعر قعزدعن 
قاننعث كئلعشع بعلةن ظذنعث باالغةتكة يةتكةنلعكعضة هأكىم قعلعنعدعغان ظةث 

)))  اهلدية العالئية.
)))  يةنع بذ هايؤانالرنعث حعشعسعدعن كئلعدعغان قان بعز بايان قعلماقحع بولغان هةيز قئنع قاتارعغا كعرمةيدذ. ت. 
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تأؤةن مذددةت بولسا، ظذ قعزنعث توققذز ياشقا كعرعشعدذر. >فةتهع< دئضةن 
كعتابنعث ظاصتورع: »قعز بالعنعث باالغةتكة يئتعش مذددعتع هةققعدة ظالعمالر 
خعلـ  خعلمذ كأز قاراشتعدذر. ظذالرنعث بةزعلعرع: ظالتة ياش، بةزعلعرع: يةتتة 
ياش، بةزعلعرع: توققذز ياش، بةزعلعرع: ظون ظعككع ياش دةيدذ. ظذنعث ظعحعدة 
ظةث توغرا قاراش بولسا، توققذز ياش دئضةن قاراشتذر« دئدع. تةهتاؤعي دئضةن 
باالغةتكة  بعلةن  قان  كأرضةن  كعرضةندة  ياشقا  توققذز  قعز  »صةتعؤا،  ظالعم: 

يئتعدذ، دئضةن كأز قاراش بويعحة بئرعلعدذ« دئدع.)))
4 ـ ظذقذمدا كةلضةن: >بعرةر كئسةل سةؤةبع بعلةن ظةمةس< دئضةن سأز 
بعلةن بعرةر كئسةل سةؤةبع بعلةن حعققان قان هةيز هئساصالنمايدذ. يةنع بعرةر 
قئنع  هةيز  قان  ظذ  بولسا،  كةلضةن  قان  ظايالدعن  بعر  بعلةن  كئسةل سةؤةبع 

هئساصالنمايدذ. 
بعلةن  سأز  دئضةن  كأتىرمعضةن<  قورساق  >ؤة  كةلضةن:  ظذقذمدا  ـ   5
هئساصالنمايدذ.  هةيز  قان  بذ  بولسا،  كةلضةن  قان  ظةمما  كأتةرضةن،  قورساق 
هةيز  قان  كةلضةن  هالةتتة  تذرغان  كأتىرىص  قورساق  ظذ  ظايالدعن  بعر  يةنع 
هئساصالنمايدذ. >مراقي الفالح< دئضةن كعتابنعث ظاصتورع: »اهلل تاظاالنعث قورساق 
ياتقذنعث  باال  بعلةن  كأتىرىش  قورساق  تىزىمع  قويغان  ظايالالرغا  كأتةرضةن 
ظئغعزعنع ظئتعؤئتعشدذر. شذنعث ظىحىن قورساق كأتةرضةن ظايالدعن تاكع ظذ 
ظايال بالعنعث هةممعسعنع ياكع بالعنعث كأص قعسمعنع تذغذص بولغعحة قان 
كةلمةيدذ« دئدع. بةزعدة قورساق كأتةرضةن ظايالالردعن قان كئلعدذ. لئكعن بذ 
قان هةيز قئنع هئساصالنمايدذ. حىنكع، ظذ بعر كئسةل سةؤةبع بعلةن كةلضةن 
قاندذر. بذ كأصىنحة ؤاقعتتا باال ياتقذدعكع بالعنع قورشاص تذرغان صةردعنعنعث 
يعرتعلعص كئتعشعنعث نةتعجعسعدة كئلعدعغان قاندذر. صةردعنعنعث يعرتعلعص 
يئقعن  تذغذشقا  دئضعنعدةك  دذختذرالر  كئلعش  قان  نةتعجعسعدة  كئتعشعنعث 

كأنلعرعدة بولعدعغان ظعشتذر.
6 ـ ظذقذمدا كةلضةن: >تئخع ظةللعك بةش ياشقا كعرمعضةن< دئضةن سأز 
بعلةن ظةللعك بةش ياشقا كعرعص هةيز قئنع ظأزىلضةن ظايالنعث هأكمع حعقعص 
كئتعدذ. ظةللعك بةش ياشقا كعرعص قالغان ظايال، هةيز قئنع كئلعشتعن ظىمعدع 
ظأزذلضةن ظايالالر دةص ظاتعلعدذ. بعرةر ظايالنعث هةيز قئنع كئلعشتعن ظىمعدع 
)))  بذ سأزضة ظاساسةن ظةضةر بعر قعزدعن ظذقعز، توققذز ياشقا كعرعشتعن ظعلضعرع قان كةلضةن بولسا، ظذ قعز باالغةتكة 

يةتكةن هئساصالنمايدذ ؤة ظذ قعزنعث كأرضةن بذ قئنع هةيز هئساصالنمايدذ. ت. 
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ظأزىلضةن ظايالالردعن ظعكةنلعكعضة هأكىم قعلعش ظىحىن ظذنعثدا تأؤةندعكع 
ظعككع شةرتنعث تئصعلعشع الزعمدذر: 

) ـ ظذ ظايال ظةللعك بةش ياشقا كعرضةن بولذشع شةرتتذر. بةزع ظالعمالر: 
»ظةللعك ياشقا كعرسعمذ بولعدذ« دةيدذ. لئكعن توغرذسع ظةللعك بةش ياشقا 

كعرعشعدذر.      
بذنعثغا  شةرتتذر.  توختذشع  صىتىنلةي  كأرىشتعن  هةيز  ظايال  ظذ  ـ   (
ظاساسةن بعر ظايالنعث يئشع ظةللعك بةش ياشقا يةتكةن، ظةمما هةيز كأرىشتعن 
ظايال<  ظأزذلضةن  ظىمعدع  كئلعشتعن  قئنع  >هةيز  ظذ  بولسا،  توختذمعغان 
هئساصالنمايدذ. بذ هةقتة ظعبنع ظابعدعن مذنداق دةيدذ: »بعر ظايالنعث يئشع 
توختاص  صىتىنلةي  قئنع  هةيز  ظذنعثدعن  لئكعن  بولسعمذ،  يةتكةن  ياشقا  شذ 
قالماي كئلعص تذرعدعغان بولسا، ظذ >هةيز قئنع كئلعشتعن ظىمعدع ظأزذلضةن 

ظايال< هئساصالنمايدذ. 
ظةمما  توختعغان،  كئلعشع  قئنعنعث  هةيز  ظايالدعن  بعر  يةنة  شذنعثدةك 
قئنع  بذمذ >هةيز  بولسا،  توشمعغان  ياشقا  بةش  ظةللعك  يئشع  ظايالنعث  ظذ 
كئلعشتعن ظىمعدع ظأزذلضةن ظايال< هئساصالنمايدذ. بذ هةقتة ظعبنع ظابعدعن 
مذنداق دئدع: »ظةضةر بعر ظايالنعث يئشع تئخع شذ ياشقا )يةنع ظةللعك بةش 
ياشقا( يةتمةي تذرذص ظذنعثدعن كئلعدعغان هةيز قئنع توختاص قالغان بولسا، 
ظذنعث )تاالق قئلعنغاندعن كئيعن تذتذدعغان( ظعددعتع هةيز بعلةن بولعدذ. 
حىنكع، )ظعككع هةيزنعث ظارعلعقعدا( صاك هالةتتة ظأتكىزىش الزعم بولغان 

ؤاقعتنعث يذقعرعسع ظىحىن مةلذم بعر مذددةت يوقتذر.)))
بعر ظايالنع >هةيز قئنع كئلعشتعن ظىمعدع ظأزذلضةن ظايال< هئساصالش 
ظايال<  ظأزذلضةن  ظىمعدع  كئلعشتعن  قئنع  هةيز   < تئخع  ظذنع  بعلةن 
كئلعشتعن  قئنع  >هةيز  ظذ  ظةضةر  صةرق،  ظارعلعقعدعكع  هئساصلعماسلعقنعث 
ظىمعدع ظأزذلضةن ظايال< دةص هئساصالنسا، ظذنعث تاالقتعن كئيعنكع ظعددعتع 
)))  يةنع بعر هةيز بعلةن يةنة بعر هةيزنعث ظارعلعقعدا ظةث ظاز 5) كىن صاك هالةتتة تذرذش الزعمدذر. بعر هةيز بعلةن يةنة 
بعر هةيزنعث ظارعلعقعدا هةيز كأرمةي ظأتكىزضةن ؤاقعت 5) كىندعن ظاز بولذص قالسا ظذ ظعككع قئتعملعق هةيز ظعككع 
هةيز ظةمةس بعر هةيز هئساصلعنعدذ. ظعككع هةيزنعث ظارعلعقعدا هةيز كأرمةي صاك هالةتتة ظأتكىزعدعغان ؤاقعتنعث ظةث 
ظاز مذددعتع بولسا 5) كىندذر. ظةمما ظذ ؤاقعتنعث يذقعرعسع ظىحىن 0) كىن ياكع 0) كىن ياكع 40 كىن دئضةنضة ظوخشاش 
مةلذم بعر مذددةت يوقتذر. ظعككعنحع هةيز كةلضةنضة قةدةر ساقلعشع الزعمدذر. مةسعلةن: تاالق قئلعنغان بعر ظايالنعث 
ظعككعنحع بعر ظةرضة تئضعشع ظىحىن ظىح قئتعم هةيز كأرعشع الزعمدذر. ظذ ظايال ظعككع هةيز كأرىص بولغاندعن كئيعن 
ظىحىنحع هةيز تاكع بعر يعلغعحة كةلمعضةن بولسعمذ تاكع ظذ ظايال ظىحىنحع قئتعملعق هةيزعنع كأرمعضعحة ظعككعنحع 

ظةرضة ياتلعق بواللمايدذ. ت.  
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ظاي سانع بعلةن حعقعدذ. ظةضةر ظذ > هةيز قئنع كئلعشتعن ظىمعدع ظأزذلضةن 
تاالقتعن كئيعنكع ظعددعتع هةيز كأرىش  ظايال< دةص هئساصالنمعسا، ظذنعث 

بعلةن حعقعدذ.)))
>هةيز قئنع كئلعشتعن ظىمعدع ظأزذلضةن ظايال< دا هةيز كأرىش ظادعتع 
قايتا كأرىلةمدذ ياكع كأرىلمةمدذ. ظةضةر ظذنعثدا هةيز كأرىش ظادعتع قايتا 
كأرىلسة، ظذنعث >هةيز قئنع كئلعشتعن ظىمعدع ظأزذلضةن ظايال< قاتارعدعن 

هئساصلعنعشع ظةمةلدعن قالدذرذالمدذ؟ 
>رةددذل مذهتار< دئضةن كعتابتا: ظةضةر ظذ ظايالدعن كةلضةن نةرسة قئزعل 
ياكع قارا رةثدة بولسا، ظذنعث >هةيز قئنع كئلعشتعن ظىمعدع ظأزذلضةن ظايال< 
بةزع  قعلعندع.  بايان  دةص  قالدذرذلعدذ،  ظةمةلدعن  هئساصلعنعشع  قاتارعدعن 
ظالعمالر ظذ ظايالدعن كئلعدعغان قاننعث قايسع رةثدة بولعشعنع ظايرعماستعن 
صةقةت ظذنعثدعن كئلعدعغان قاننعث ظةسلعدعكع ظادعتع بويعحة بولعشعنع شةرت 
قعلدع. مةسعلةن: ظذنعث ظعلضعرع كأرضةن قئنع سئرعق رةثدة بولسا، بذ قئتعم 
كأرضةن قئنعمذ سئرعق رةثدة بولذشع الزعمدذر. ظةضةر ظذنعث ظعلضعرع كأرضةن 
بولذشع الزعمدذر.  قويذق  قئنعمذ  قئتعم كأرضةن  بذ  بولسا،  قان  قويذق  قئنع 
بذ ظعككع خعل كأز قاراشنعث ظعحعدة توغرا دةص قارالغعنع ظعككعنحع كأز 
قاراشتذر. >رةددذل مذهتار< دئضةن كعتابنعث ظاصتورع: »)يذقعرعدعكع ظعككع 
خعل قاراشنع بايان قعلعص بولذص ظاخعرعدا بذ يةردة ظئتعبارغا ظئلعنعدعغان( 

كىحلىك قاراش ظعككعنحع قاراشتذر« دئدع.
>هةيز قئنع كئلعشتعن ظىمعدع ظأزذلضةن ظايال< هئساصلعنعص ظىح ظاي 
كئيعن  بولغاندعن  بولذص  ياتلعق  ظايال  بعر  تذتقان  ظعددةت  بعلةن  ساقالش 
هأكمع  نعكاهعنعث  ظذنعث  بولسا،  كةلضةن  قئنع  هةيز  قايتا  يةنة  ظذنعثدعن 
قانداق بولعدذ؟ دئضةن مةسعلعدة ظالعمالرنعث ظالتة خعل كأز قارعشع باردذر: 
ظالتة  بذ  قارعغاندا،  بايانغا  قعلعنغان  دئضةن كعتابتا  >رةددذل مذهتار< 
)))  بعز يذقعرعدعكع ظعزاهاتتا بايان قعلغاندةك تاالق قئلعنغان بعر ظايالنعث باشقا بعر ظةرضة ياتلعق بولذشع ظىحىن ظذنعث 
ظىح قئتعم هةيز كأرىشع الزعمدذر. ظةضةر ظذ >هةيز قئنع كئلعشتعن ظىمعدع ظأزذلضةن ظايال< هئساصالنمعسا، ظذنعث ظعددعتع ظىح قئتعم هةيز 
كأرىش بعلةن حعقعدذ. ظةضةر ظذ >هةيز قئنع كئلعشتعن ظىمعدع ظأزذلضةن ظايال< هئساصالنسا، ظذنعث ظعددعتع ظىح ظاي ساقالص ظولتذرذش بعلةن حعقعدذ. 
بذنعثدعن شذ حعقعدذكع، اهلل تاظاال ساقلعسذن، بعر ظايال 50 ياشقا كعرضةندعن كئيعن تاالق قعلعنعص كةتكةن، هةمدة ظذنعث هةيز قئنعنعث كئلعشعمذ 
توختاص قالغان بولسا، ظذ ظايالدعن ظةضةر ظذ 55 ياشقا كعرضىحعلعك بولغان ظارعلعقتا هةيز قئنع كةلضةن بولسا، ظذنعث ظعددعتع ظىح قئتعملعق قان بعلةن 
حعقعدذ. ظةضةر ظذنعثدعن تاكع ظذ 55 ياشقا كعرضةنضة قةدةر هةيز قئنع كةلمعضةن بولسا، ظذ ظايال تاكع 55 ياشقا كعرضعحة ساقالص ظولتذرعدذ. 55 ياشقا 
كعرضةندعن كئيعن ظذ >هةيز قئنع كئلعشتعن ظىمعدع ظأزذلضةن ظايال< هئساصلعنعدذ، ظذ >هةيز قئنع كئلعشتعن ظىمعدع ظأزذلضةن ظايال< هئساصلعنعص 

بولغاندعن كئيعن ظعددعتعنع ظىح ظاي ساقالص ظولتذرذش بعلةن حعقعرعدذ. ت.  
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خعل كأز قاراشنعث ظعحعدة ظةث توغرا دةص قارالغان قاراش بولسا، ظذ ظايالنعث 
نعكاهع شةرعظةتكة ظذيغذندذر ؤة ظذنعث كةلضىسعدة )ظةضةر ظذ ظعددةت تذتذشقا 
توغرا كئلعص قالسا( ظعددعتعنع هةيز بعلةن تذتعدذ، دئضةن قاراشتذر. ظةضةر 
تذضةشتعن  ظعددعتع  تذتعدعغان  ظايالدعن  بعر  تذتعدعغان  ظعددةت  بعلةن  ظاي 
ظعلضعرع هةيز قئنع كةلضةن بولسا، ظذ ظعددةت تذتذشنع هةيز كأرىش بعلةن 

يعثعدعن قايتا باشاليدذ.)))
يذقعرعدعكع هةيزضة بئرعلضةن ظذقذم بولسا، هةيزنع صاسكعنا نةرسعلةرنعث 

قاتارعدعن، دةص قاراص بئرعلضةن ظذقذمدذر. 
ظةمما هةيزنع تاهارةتسعزلعك بعر هالةت، دةص ظئتعبارغا ظالساق، ظذنعثغا 
تأؤةندعكع  كةلضعنعدةك  كعتابتا  دعضةن  مذختار<  >دذررذل  خذددع  ظالعمالر 

ظذقذمنع بةرضةن: 
هةيز بولسا، هةيز ؤاقتعدا كأرعلعدعغان قاننعث سةؤةبع بعلةن شةرعظةت 

تةرةصتعن بئكعتعلضةن بعر حةكلعمعدذر.  
بذ ظذقذمقا ظعبنع ظابعدعن مذنداق ظعزاهات بةرضةن: هةيز بولسا، هةيز 
كأرعؤاتقان ؤاقعتتا كئلعدعغان قاننعث سةؤةبع بعلةن ناماز ظوقذش، قذرظاننع 
ظأتكىزىشكة  تذتذش، مةسحعتكة كعرعش، جعنسعي مذناسعؤةت  روزا  تذتذش، 
قعلعشتعن  ظعشالرنع  قعلعنعدعغان  شةرت  تاهارةت  ظىحىن  قعلعش  ظوخشاش، 

حةكلةيدعغان شةرعظةت تةرعصعدعن بئكعتعلضةن بعر هالةتتذر. 

هةيزنعث شةرتلعرع 

تأؤةندعكع  ظىحىن  هئساصلعنعشع  هةيز  قاننعث  كةلضةن  ظايالدعن  بعر 
شةرتلةرنعث تئصعلعشع الزعمدذر. 

) ـ قاننعث باال ياتقذدعن حعقعشع الزعمدذر. 
بولماسلعقع  قان  كةلضةن  بعلةن  سةؤةبع  تذغقانلعق  باال  قاننعث  ـ   (

الزعمدذر. 
)))  مةسعلةن: ظاي بعلةن ظعددةت تذتعدعغان >هةيز قئنع كئلعشتعن ظىمعدع ظأزذلضةن ظايال< هئساصلعنعدعغان بعر ظايال ظعككع ظاي ظعددةت 
تذتذص بولغاندعن كئيعن ظذنعثدعن هةيز قئنع كةلضةن بولسا، ظذ ظعددةت تذتذشنع هةيز كأرىش بعلةن قايتا باشاليدذ. شذنعث بعلةن ظذنعث ظعددعتع ظىح 

قئتعم هةيز كأرضةندعن كئيعن حعقعدذ. ت.  
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صاكلعق  بعر  بولسعمذ  هأكمةن  ظعلضعرع  كئلعشتعن  قان  ظايالنعث  ـ   (
مذددعتعنعث ظعحعدة ياشعشع الزعمدذر. يةنع ظايال كعشع ظذ قان كئلعشتعن 
بعر  حىنكع،  الزعمدذر.  يىرىشع  هالةتتة  صاك  كىن  بةش  ظون  ظاز  ظةث  بذرذن 
ظاز  بولغان ظةث  يىرىشكة تئضعشلعك  صاك  ظارعلعقعدا  ظايالنعث ظعككع هةيز 
مذددةت، ظون بةش كىندذر. بذ مذددةتنع فعقهعشذناسالر: >صاكلعق مذددعتع< 
دةص ظاتعشعدذ. بذ صاكلعق بةزعدة ظةمعلعيةتتة بولماي هأكمةن بولعدذ. مةسعلةن: 
بعر ظايالدعن ظعككع هةيز ظارعلعقعدعكع صاكلعق مذددعتعدة نورمالسعز هةيز 
كةلضةن بولسا، ظذ ظايال هأكمةن صاك هئساصلعنعدذ.))) بذ مةسعلعنع تةهتاؤعي 

>رةددذل مذهتار< دئضةن كعتابتا شذنداق بايان قعلغان. 
4ـ  قاننعث كئلعشع ظةث ظاز دئضةندة ظىح كئحةـ  كىندىزدعن ظاز بولماسلعقع 

الزعمدذر. 
بولغاندعن  كعرعص  ياشقا  توققذز  جعنسعنعث  ظايال  كئلعشع  قاننعث  ـ   5

كئيعن بولذشع الزعمدذر. 

هةيزنعث كئلعشعنعث سةؤةبع 

هةيز بولسا، اهلل تاظاال ظايالالرغا بةرضةن بعر ظعشتذر. ظالعمالرنعث >رةددذل 
مذهتار< دئضةن كعتابتا بايان قعلعشعحة، بذنعث باشلعنعشعنعث سةؤةبع هةؤا 
قويغانلعقع  يةص  دةرةخنع  حةكلةنضةن(  )يئيعش  ظانعمعز  هةؤا  ظانعمعزدذر. 
ظىحىن اهلل تاظاال ظذنعثغا بذ ظعشنع بةرضةن ؤة بذ ظعش ظذنعثدعن كئيعن ظذنعث 

قعز ظةؤالدلعرع ظعحعدة تاكع قعيامةت كىنعضة قةدةر معراس بولذص قالغان.
ظعمام قذرتعبعي تةصسعرعدة: »هةؤاغا سعزنعث دةرةخنع )ظادةمضة ظذنعث 
ظايدا  هةر  ظىحىن  كأرسةتكةنلعكعثعز  قعلعص  حعرايلعق  ظىحىن(  يئيعشع 
تةسلعكتة  ناهايعتع  ؤاقعتنع  كئلعدعغان  قان  ظذ  سعز  كئلعدذ.  قان  سعزدعن 
ظأتكىزعسعز ؤة ظذ قاننعث سةؤةبع بعلةن هةتتا نةححة قئتعم ظألضعلع تاس 

قالعسعز دئيعلضةن، دةص« بايان قعلدع. 
كعتابعدا  دئضةن  مذختار<  دذررذل  ظةال  مذهتار  >رةددذل  ظابعدعن  ظعبنع 
)))  بعز يذقعرعدا نةححة يةردة نورمالسعز هةيزنعث ظادةتتعكع نورمال هةيزضة هةممة تةرةصتعن ظوخشعمايدعغانلعقعنع بايان 

قعلعص ظأتتذق. ت.  
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ظاياللعرعغا  ظةؤالدعنعث  ظعسراظعل  دةسالصتة  ظةث  »هةيز،  دةيدذ:  مذنداق 
بئرعلضةن بعر ظعشتذر، دئضةن قاراشقا))) ظعمام بذخارع رةددعية بئرعدذ. هةمدة 

بذ قاراشنع صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث هةدعسعمذ رةت قعلعدذ.«    
ظذ قاراشنع رةت قعلعدعغان هةدعس بولسا، ظعمام بذخارع ؤة مذسلعم ظاظعشة 

رةزعيةلالهذ ظةنهادعن رعؤايةت قعلغان تأؤةندعكع هةدعستذر:
ظاظعشة رةزعيةلالهذ ظةنها مذنداق دةيدذ: بعز هةج قعلعش ظىحىن صةيغةمبةر 
بولغان  يئقعن  مةككعضة  بعز  حعقتذق.  )يولغا(  بعللة  بعلةن  ظةلةيهعسساالم 
سةرعف دئضةن يةرضة كةلضةندة، مةن هةيز كأرىص قالدعم. شذنعث بعلةن مةن 
يعغالص ظولتذرسام صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم قئشعمغا كعرعص: »هةيز كأرىص 
ظةلةيهعسساالم:  صةيغةمبةر  دئدعم.  شذنداق،  هةظة  مةن  دئدع.  قالدعثعزمذ« 
»هةيز بولسا، اهلل تاظاال ظادةمنعث قعز ظةؤالدلعرعغا صىتىؤةتكةن بعر ظعشتذر. 
شذنعث ظىحىن سعز هاجعالر قعلغان بارلعق ظعشالرنع قعلعث، لئكعن سعز تاكع 
قعلماث«  تاؤاص  كةبعنع  قةدةر  بولغانغا  صاك  يذيذنذص  توختاص(  )هةيزعثعز 

دئدع. 
هةدعسنع  بذ  قعلسذن(  رةهمةت  ظذنعثغا  تاظاال  )اهلل  نةؤةؤعي  ظعمام 
تاظاال  اهلل  بولسا،  »هةيز  ظةلةيهعسساالمنعث:  صةيغةمبةر  شةرهعلعضةندة 
بولسا،  دئضةن سأزع  ظعشتذر«  بعر  صىتىؤةتكةن  ظةؤالدلعرعغا  قعز  ظادةمنعث 
ظاظعشة رةزعيةلالهذ ظةنهاغا تةسةللع بئرعش ؤة ظذنعث غةمعنع يةثضعللعتعش 
ظىحىن دئضةن سأزدذر« دئدع. بذ سأزنعث مةنعسع: هةيز كأرىش ظعشع صةقةت 
سعزضعال خاس ظةمةس. هةيز خذددع ظادةمنعث ظذغذل ؤة قعز ظةؤالدلعرعدعن كعحعك 
ـ حوث تةرةت كةلضعنعدةك ظادةمنعث بارلعق قعز ظةؤالدلعرعدعن كئلعدعغان بعر 
نةرسعدذر، دئضةنلعك بولعدذ. ظعمام بذخارع بذ هةدعسنع هةيزنعث ظادةمنعث 
بارلعق قعز ظةؤالدلعرعدا كأرىلعدعغان بعر ظعش ظعكةنلعكعضة دةلعل ـ صاكعت 
قعلعص كةلتىردع. ظذ هةدعس بعلةن هةيز ظةث دةسلةصتة ظعسراظعل ظةؤالدعنعث 

ظاياللعرعغا بئرعلضةن بعر ظعشتذر، دئضةن كعشعلةرضة رةددعية بةردع. 
كعشعنعث  ظايال  هةيزنعث  شذكع،  ظعش  بعر  بولمايدعغان  قعلعشقا  شةك 
بعر  قاتتعق  ظةزاالرغا  ظعشلةيدعغان  كأتىرضةندة  قورساق  ظذ  تئنعدعكع، 
هةيزنعث  ظعدع،  يوق  ظعشع  كأرىش  هةيز  ظايالالردا  ياشعغان  ظعلضعرعدة  ظاياللعرعدعن  ظةؤالدعنعث  ظعسراظعل  يةنع    (((

باشلعنعشع بذالردعن ظعتعبارةن بولغان دئمةكحعدذر. ت.
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باغلعنعشعنعث بولعشعدذر. كاتتا قذدرةت ؤة هعكمةت ظعضعسع اهلل تةظاال هةيز 
تذغذلغانغا  ظذ  )تاكع  بالعغا  قورساقتعكع  ؤة  كأتىرىشنعث  قورساق  قئنعنع 
قئنع  هةيز  ياتقذ  باال  حىنكع،  قعلدع.  سةؤةبع  يئتعشعنعث  قذؤؤةت  قةدةر( 
بعلةن قورساق كأتىرىش ظىحىن هازعرلعنعدذ. ظةضةر قورساق كأتىرىش ظعشع 
بولمعغاندا بذ قان ظايالنعث ظالدع تةرةت يولع ظارقعلعق باال ياتقذدعن حعقعص 
كئتعدذ. ظةمما قورساق كأتىرىش باشالنغاندا، باال ياتقذنعث ظئغعزع ظئتعلعص 
يةتكىزىص  قذؤةتنع  ظعهتعياجلعق  بالعغا  قان  توصالنغان  يةردة  ظذ  ؤة  قالعدذ 

بئرعدذ. 

هةيزنعث مذددعتع

كىن  قانحة  مذددعتعنعث  ظذزذن  ظةث  ؤة  قعسقا  ظةث  هةيزنعث  ظالعمالر 
ظعكةنلعكع هةققعدة ظعختعالص قعلعشعص قالدع. 

ظىح  بولسا،  مذددعتع  قعسقا  ظةث  مةزهةصعدعكعلةر: »هةيزنعث  هةنةفعي 
كئحة ـ كىندىز، ظذنعث ظةث ظذزذن مذددعتع بولسا، ظون كىندذر، ظةث قعسقا 
مذددعتع بولغان ظىح كئحة ـ كىندىزدعن ظاز ياكع ظةث ظذزذن مذددعتع بولغان 
نورمالسعز  ظذ  هئساصالنمايدذ،  قئنع  هةيز  قان  كةلضةن  ظارتذق  كىندعن  ظون 

هةيز هئساصلعنعدذ« دئدع.
بعر  بولسا،  مذددعتع  قعسقا  ظةث  »هةيزنعث  مةزهةصعدعكعلةر:  شافعظعي 
كىندذر«  بةش  ظون  بولسا،  مذددعتع  ظذزذن  ظةث  ظذنعث  ؤة  كىندىز  ـ  كئحة 

دئدع. 
هةنةفعي مةزهةصعدعكعلةر ظأزلعرعنعث كأزقارعشعغا بعر نةححة هةدعسنع 
>ظاجعز  هةدعسلةرضة  بذ  ظالعمالر  ظةمما  كةلتىردع.  قعلعص  صاكعت  ـ  دةلعل 
هةدعس< دةص باها بئرعشتع. لئكعن كامال ظعبنع هذمام دئضةن ظالعم ظأزعنعث 
>صةتهذل قةدعر< دئضةن كعتابعدا، بذ هةدعسلةرنع بعر ـ بعرلةص بايان قعلدع. 
ظذ هةدعسلةرنعث ظاجعز هةدعس ظعكةنلعكلعرعنع ظئتعراص قعلعص بولذص: »مانا 
بذ صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمدعن بعر نةححة خعل يول بعلةن رعؤايةت قعلعنغان 
هةدعسلةردذر. بعر هةدعسنعث بعر نةححة خعل يول بعلةن رعؤايةت قئلعنعشع 
ظذ هةدعسنع ظاجعزلعق دةرعجعسعدعن ياخشع هةدعس دةرعجعسعضة كأتىرعدذ« 
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دئدع.)))
يةتمعضةن  دةرعجعسعضة  ياخشعلعق  ياكع  توغرذلذق  هةدعس  بعر  ظةضةر 
ظالعمالر  ظئلعنمايدعغانلعقع  هأكىملعرعنعث  شةرعظةت  هةدعستعن  ظذ  بولسا، 
توغرذلذق  هأكىملعرع  شةرعظةت  ظعشتذر.  بعر  كةلضةن  تذنذلذص  ظارعسعدا 
دةرعجعسعضة ياكع بعر نةححة خعل يول بعلةن رعؤايةت قعلعنعش سةؤةبع بعلةن 
بولسعمذ ظاجعزلعق دةرعجعسعدعن ياخشعلعق دةرعجعسعضة كأتىرىلضةنلعكعضة 
ظعشةنح هاسعل بولغعدةك ياخشلعق دةرعجعسعضة كأتىرىلضةن هةدعسلةردعن 

ظئلعنعدذ. 
بةلضعلةش  مذددعتعنع  هةيزنعث  مةزهةصعدعكعلةر  هةنةفعي  تأؤةندة  بعز 
ظىحىن دةلعل ـ  صاكعت قعلعص كةلتىرضةن هةدعسلةرنعث بعر قعسمعنع بايان 

قعلعص كةلتىرىمعز: 
مذنداق  ظةلةيهعسساالمنعث  صةيغةمبةر  ظةبذظذمامةدعن  قذتنعي  دارع  vـ   
سعكعلةك  مةيلع  قعز  مةيلع  دئدةك  قعلعدذ: »مةيلع  رعؤايةت  دئضةنلعكعنع 
)حوكان( بولسذن ظذالرنعث هةيز مذددعتعنعث ظةث قعسقا مذددعتع ظىح كىندذر 
ؤة ظةث ظذزذن مذددعتع ظون كىندذر. ظذنعثدعن ظئشعص كةتكعنع نورمالسعز 

هةيز هئساصلعنعدذ.« 
vـ  ظعبنع ظةدعية، ظةنةس رةزعيةلالهذ ظةنهذدعن صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث 
كىنمذ،  تأت  كىنمذ،  ظىح  »هةيز  قعلعدذ:  رعؤايةت  دئضةنلعكعنع  مذنداق 
ؤة  كىنمذ  توققذز  كىنمذ،  سةككعز  كىنمذ،  يةتتة  كىنمذ،  ظالتة  كىنمذ،  بةش 
هةيز  نورمالسعز  كةتكعنع  ظئشعص  كىندعن  ظون  ظةمما  بولعدذ.  كىنمذ  ظون 

هئساصلعنعدذ.« 
v ـ دارع قذتنعي ؤاسعل ظعبنع ظةسقةظعدعن صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث 
مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ: »هةيز مذددعتعنعث ظةث قعسقا مذددعتع 

ظىح كىندذر ؤة ظةث ظذزذن مذددعتع ظون كىندذر.«
مانا بذ هةدعسلةر، ساهابعالر ؤة تابعظعنالردعن رعؤايةت قعلعنغان ظةسةرلةر 
كامال ظعبنع هذمام دئضةندةك هةيزنعث ظةث قعسقا ؤة ظةث ظذزذن مذددعتعضة 
)))  يةنع ظةضةر بعر مةزمذندا باشقا ـ باشقا يول بعلةن صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمدعن بعر نةححة هةدعس رعؤايةت قعلعنغان 
هةدعسلةرنعث  بذ  لئكعن  هئساصالنسعمذ،  قاتارعدعن  هةدعسلةر  ظاجعز  بةرضةندة  باها  بعرلةص  ـ  بعر  هةدعسلةرضة  بذ  بولسا، 
ظوخشعمعغان رعؤايةتلةر بعلةن رعؤايةت قعلعنغان، ظةمما مةزمذن جةهةتتعن بعر مةزمذندا كئلعشع بذ هةدعسلةرنع ظاجعز 

دةرعجعدعن ياخشعلعق دةرعجعضة كأتىرعدذ. ت. 
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ظعصادعلةص  بارلعقعنع  ظاساسعنعث  بعر  شةرعظةتتة  ظألحةمنعث  بذ  بئرعلضةن 
بئرعدذ. 

صةيغةمبةر  قاراشلعرعغا  ظأزلعرعنعث  مةزهةصعدعكعلةر  شافعظعي  ظةمما 
ناماز  يئرعمعدة  ظأمرعنعث  »ظذالر  هةققعدة:  ظايال  ظةلةيهعسساالمنعث 

ظوقذيالمايدذ« دئضةن هةعسعنع دةلعل ـ صاكعت قعلعص كةلتىردع.))) 
دةيدذ:  مذنداق  كئيعن  بولغاندعن  قعلعص  بايان  هةدعسنع  بذ  كامال 
»بةيهةقعي: >ظأزعنعث بذ هةدعسنع تاصالمعغانلعقعنع< دئضةن. ظعبنع جةؤزعي: 
>بذ )ظالعمالر ظارعسعدا( تذنذلمعغان بعر هةدعستذر< دئضةن ؤة ظذنعث شذنداق 
قعلغان«.  ظعقرار  ظاصتورع  كعتابنعث  دئضةن  >تةنقعه<  ظعكةنلعكعنع  هةدعس 
ظةضةر بعز )يةنع هةنةفعي مةزهةصعدعكعلةر( بذ هةدعسنع توغرا، دةص قارعغان 
ـ  دةلعل  قارعشعغا  كأز  مةزهةصعدعكعلةرنعث  بذ هةدعس شافعظعي  تةقدعردعمذ 
صاكعت بواللمايدذ. >ظعناية< دئضةن كعتابنعث ظاصتورع: >بذ هةدعستعن ظذنعث 
حئغعدا،  كعحعك  كعشع  ظايال  حىنكع،  تذتذلمايدذ.  كأزدة  مةنعسع  هةقعقعي 
قورساق كأتىرضةن ؤة هةيزدعن ظىمعدع ظأزىلضةن ؤاقعتلعرعدا هةيز كأرمةيدذ. 
بعلةن  شذنعث ظىحىن بذ هةدعسنعث مةنعسع: ظايال كعشعنعث هةيز سةؤةبع 
بعر  يئقعن  ظأمرعضة  يئرعم  ظذنعث  بولسا،  ؤاقتع(  ظوقذيالمايدعغان  )ناماز 
مذددةتدذر، دئضةنلعك بولعدذ.))) ظةضةر بعز ظايالنعث هةيز سةؤةبع بعلةن ناماز 
ظوقذيالمايدعغان ؤاقتعنع ظون كىن دةص بئكعتسةك، بعر ظايالنعث هةيز سةؤةبع 
بعلةن ناماز ظوقويالمايدعغان ؤاقتع ظذنعث يئرعم ظأمرعضة يئقعن بعر مذددةت 
بولغان ؤة شذنعث بعلةن بذ هةقتة كةلضةن هةدعسلةر مةنا جةهةتتعن ظأز ظارا 

بعرلةشتىرىلضةن بولعدذ< دئدع.«       
بعزنعث: >هةيزنعث ظةث قعسقا مذددعتع ظىح كئحة ـ كىندىزدذر< دئضةن 
بعر  مةسعلةن:  كئرعدذ.  كئحعللعرعمذ  كىننعث  ظىح  ظذ  ظعحعضة  سأزعمعزنعث 
ظايال هةيز كأرىشنع ظةتتعضةندة باشلعغان بولسا، )ظذنع بعر كىن هةيز كأردع 
دةص ظاتاش ظىحىن( ظذنعث شذ كىننعث كئحعسعمذ هةيز كأرىشع الزعمدذر. يةنع 
)))  يةنع شافعظعي مةزهةصعدعكعلةر: بعر ظايال هةيز سةؤةبع بعلةن ظأمرعنعث يئرعمعدة ناماز ظوقذيالمعغانلعقتعن ظذنعث 

هةر ظايدا ظةث ظذزذن هةيز كأرسة، ظون بةش كىن هةيز كأرعدعغانلعقع حعقعدذ، دةيدذ. ت. 
ظايال كعحعك، قورساق كأتىرضةن ؤة هةيزدعن ظىمعدع ظأزىلضةن حاغلعرعدا نامازلعرعنع ظوقذيدذ. بذنعثدعن  يةنع  )))  ـ 
ظذنعث ناماز ظوقذيدعغان ؤاقتع هةيز سةؤةبع بعلةن ناماز ظوقذيالمايدعغان ؤاقتعدعن كأص ظعكةنلعكعنع بئلعؤئلعشقا توغرا 
ناماز  مذددةت  بعر  يئقعن  ظأمرعضة  يئرعم  بعلةن  سةؤةبع  هةيز  ظايالنعث  بعر  مةنعسع:  هةدعسنعث  ظعكةن  بولغان  ظذنداق  كئلعدذ. 

ظوقذيالمايدذ، دئضةنلعك بولعدذ. ت.  
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بعر ظايالنع هةيزنعث ظةث قعسقا مذددعتع بولغان ظىح كئحة ـ كىندىز هةيز 
كأردع، دةص قارعلعشع ظىحىن ظذنعث )7 ساظةت هةيز كأرىشع الزعمدذر. 

هةيز قئنعنعث رةثلعرع 

هةيز قئنعنعث رةثلعرع: قارا، قئزعل، سئرعق، يئشعل، قارعغا مايعل ؤة 
تذصا رةثلةردعن ظعبارةت ظالتة خعل بولعدذ. 

بذ رةثضة ظوخشاش رةثدة كةلضةن قاننعث هةيز قئنع هئساصلعنعشع ظىحىن 
الزعمدذر.)))  كئلعشع  كىنلةردة  كأرعدعغان  هةيز  نورمالدا  قان  ظذ  كةلضةن 
قئنع  هةيز  هةممعسع  قاننعث  كةلضةن  بولسا،  بولمايدعغان  ظذنداق  ظةضةر 
هعساصالنمايدذ. يذقعرعدا بايان قعلعنغان رةثلةردعكع قاننع هةيز قئنع، دةص 
تاظاال  )اهلل  مالعك  ظعمام  بولسا،  صاكعتع  ـ  دةلعل  ظئلعشعمعزنعث  ظعتعبارغا 
ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن( ظأزعنعث >مذؤةتتا< دئضةن كعتابعدا بايان قعلغان 

تأؤةندعكع قعسسعدذر: 
 ظايالالر، ظاظعشة رةزعيةلالهذ ظةنهانعث كأرىص )هةيزنعث توختعغان ياكع 
هةيز  ظأزلعرعنعث  ظذنعثغا  ظىحىن  دئيعشع  نةرسة  بعر  توختعمعغانلعقعغا( 
التعللعرعنع، ظذنعثغا تامغان سئرعق قان بعلةن ظةؤةتعدذ. ظاظعشة رةزعيةلالهذ 
ظةنها ظذالرغا: »سعلةر ظذ يةرضة قويغان التا ظذنعثغا هئحنةرسة تامماي تاكع 
ظاصظاق هالةتتة حعققانغا قةدةر )هةيزلعك هالةتتعن حعقعص كئتعشكة( ظالدعراص 
هئحنةرسة  ظذنعثغا  التعنعث  ظعشلةتكةن  يةرضة  ظذ  دةيدذ.)))  كةتمةثلةر« 
ظأزىلضةنلعكعنعث  صةقةت  قئنعنعث  هةيز  حعققانلعقع  هالةتتة  صاكعز  تاقماي 

ظعصادعسعدذر. 

هةيزنعث ظاساسلعرع
)))  يةنع مةسعلةن: هةيز كأرعدعغان كىنلةردة قئزعل قان كةلمةي تذصا رةث ياكع قارا رةث بعر نةرسة كةلضةن بولسا، ظذ 

قان هةيز قئنع هئساصلعنعدذ. ت.
)))  يةنع ظايالالر هةئز باشالنغاندا قئزعل قان كئلعش بعلةن باشلعنعص ظاخعرقع كىنلعرعدة سئرعقلعشعص قالغان ياكع باشقا 
بعر رةثضة كعرعص قالغان قاننعث، هةيز قئنع ياكع هةيز قئنع ظةمةسلعكعنع بعلةلمةي ظأزلعرعنعث هةيزلعرعدا ظعشلةتكةن 
التعللعرعنع ظاظعشة رةزعيةلالهذ ظةنهاغا ظةؤةتعدذ ؤة ظذ، يذقعرعدعكع جاؤابنع بئرعدذ. بذنعثدعن هةيز كىنلعرعدة كةلضةن 
قئزعل رةثدعن باشقا رةثدة كةلضةن نةرسعنعثمذ هةيز قئنع هئساصلعنعدعغانلعقع حعقعدذ. ظةضةر ظذنداق بولمايدعغان بولسا، 
ظاظعشة رةزعيةلالهذ ظةنها ظذالرنع تاكع ظذالر ظذ يةرضة قويغان التعنعث ظذنعثغا هئحنةرسة تاقماي ظاق هالةتتة حعققانغا 

قةدةر ساقالشقا بذيرعمايتتع. ت.     
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بةركةؤعي دئضةن ظالعم هةيزنعث ظاساسلعرعنعث ظذقذمعنع ظأزعنعث هةيز 
هةققعدة يازغان كعتابعدا مذنداق بايان قعلدع: »هةيزنعث ظاساسلعرع قاننعث 
)ظايالنعث( ظعحكعرع جعنسعي ظةزاسعدعن حعقعشعدذر«. بذ كعتابقا شةرهع 
»ظذنعث  بئرعص:  ظعزاهات  سأزعضة  بذ  بةركةؤعينعث  ظابعدعن  ظعبنع  يازغان 
ظعحكعرع جعنسعي ظةزاسعدعن تاشقعرع جعنسعي ظةزاسعغا حعقعشعدذ« دئدع. 
ظةضةر قان حعقعص ظايالنعث ظعحكعرع جعنسعي ظةزاسعنعث ضعرؤئكعضة كئلعص 
تذرذص قئلعص ظذ يةردعن سعرتعغا حعقمعغان بولسا، بذ قان بعلةن ظعلضعرعدة 
بايان قعلعنغان شةرتلةر تئصعلغان شةرت ظاستعدا ظذ ظايال هةيزدار هئساصلعنعدذ. 
قعز  كةلضةن  قان  قئتعم  تىنحع  قعز  كةلضةن  قان  ظذ  )ظةضةر  يةنة  شذنعثدةك 
هئساصلعنعدذ.  يةتكةن  باالغةتكة  بعلةن  سةؤةبع  قاننعث  ظذ  قعز  ظذ  بولسا(، 
ظةضةر بعر ظايال ظأزعنعث ظعحكعرع جعنسعي ظةزاسعغا قاننعث كةلضةنلعكعنع 
سةزضةن، لئكعن ظذ قان ظذنعث ظعحكعرع جعنسعي ظةزاسعدعن ظذنعث تاشقعرع 
جعنسعي ظةزاسعغا حعقمعغان بولسا، كىحلىك رعؤايةتكة ظاساسةن ظذ قان هةيز 

قئنع هئساصالنمايدذ. بذ هةقتة مذشذ سأز بعلةن صةتعؤا بئرعلعدذ. 
قاننعث  التعدا  قويغان  ظةزاسعغا  جعنسعي  ظعحكعرع  ظايالنعث  بعر  ظةضةر 

ظةسعرع كأرىلضةن بولسا، ظذ هةيز قئنع هئساصلعنعدذ. 
كأص ظذحرايدعغان بعر مةسعلة شذكع: بعر ظايال ظذخلعغاندا صاك هالةتتة 
ظذخلعغان، ظويغانغاندا ظأزعدعن قان كئلعؤاتقانلعقعنع كأرضةن بولسا، ظذنعث 

ظويغانغان ؤاقتعدعن باشالص هةيز كأرضةنلعكعضة هأكىم قعلعنعدذ. 
نامازنع  ؤاقتعدا  نامعزعنعث  صعشعن  ظايال  بعر  ظاساسةن،  بذنعثغا 
ظوقذشتعن بذرذن صاك هالةتتة ظذخلعغان، ظاندعن ظذ ظايال ظةسعر نامعزعنعث 
ؤاقتع كعرضةنضةندعن كئيعن ظويغانغان ؤة ظأزعنعث هةيز كأرىص قالغانلعقعنع 
ظذ  الزعمدذر.  قعلعش  قازاسعنع  نامعزعنعث  صعشعن  ظذنعثغا  بولسا،  كأرضةن 

صعشعن نامعزعنعث قازاسعنع هةيزدعن صاك بولذص بولغاندعن كئيعن قعلعدذ. 
ظةضةر بعر ظايال ظذخلعغاندا هةيزدار هالةتتة ظذخلعغان، ظويغانغاندا صاك 
هالةتتة قوصقان بولسا، ظذنعث هةيزدعن صاك بولغانلعقعغا ظذخالشنع باشلعغان 
ؤاقعتتعن تارتعص هأكىم قعلعنعدذ. بذنعثغا ظاساسةن ظذنعثغا ظذنعث ظذخلعغان 
حاغلعرعدا ظوقذماي ؤاقعتلعرعنع ظأتكىزىؤاتقان هةممة نامازلعرعنعث قازاسعنع 

قعلعش الزعمدذر.)))
)))  مةسعلةن: بعر ظايال صعشعن نامعزعنعث ؤاقتعدا هةيزدار هالةتتة ظذخلعغان، ظاندعن ظذ شام نامعزعنعث ؤاقتع كعرضةنضةندعن كئيعن ظويغانغان ؤة 

ظأزعنعث هةيزدعن صاك بولغانلعقعنع كأرضةن بولسا، ظذنعثغا صعشعن، ظةسعر نامازلعرعنعث قازاسعنع قعلعش ؤة شام نامعزعنع ظوقذش الزعمدذر. ت.
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بعز بذنعثدعن خذددع >رةددذل مذهتار< دئضةن كعتابتا كةلضعنعضة ظوخشاش، 
تذتذشعمعزنعث  تةرعصعنع  ظعهتعيات  ظعشالردا  ظوخشاش  بذنعثغا  داؤاملعق 

الزعملعقعنع كأرىؤئلعشقا بولعدذ.  

صاكلعق هالعتع 

مذددعتعنع  قالغان  ظأزىلىص  كةلمةي  قاننعث  بولسا،  هالعتع  صاكلعق 
بولعدذ.  هأكمةن  ياكع  بولعدذ  هةقعقةتةن  ياكع  هالعتع  صاكلعق  كأرسعتعدذ. 
ظةمما  قئلعشعدذر.  ظأزىلىص  صةقةت  قاننعث  بولذشع  هةقعقةتةن  صاكلعقنعث 
ظذنعث هأكمةن بولذشع هةيز مذددعتعنعث ظةث ظذزذن مذددعتع بولغان ظون كىن 
توشقاندعن كئيعن قاننعث كةلضةن مةزضعلعدذر. مةسعلةن: بعر ظايالدعن ظون 
كىن توشقاندعن كئيعن قان كةلضةن بولسا، ظذنعثدعن قان كئلعص تذرسعمذ ظذ 

صاك، دةص ظعتعبارغا ظئلعنعدذ.
ظعحعدة  مذددعتع  هةيز  ظعلضعرع  قعلعشتعن  بايان  تىرلعرعنع  صاكلعقنعث 
ظةمةسلعكعنع  شةرت  كئلعشعنعث  داؤاملعق  قالماي  ظأزىلىص  قئنعنعث  هةيز 
ظأزىلىص  قئنعنعث  هةيز  حىنكع،  تاصتذق.  توغرا  ظأتىشعمعزنع  ظةسكةرتعص 
قالماي داؤاملعق كئلعشع ناهايعتع ظاز هالةتتة تئصعلعدذ. قان هةيز مذددعتع 
ظعحعدة بعر ياكع ظعككع ساظةت ؤة ياكع ظذنعثدعن ظاز ياكع حعق بعر ؤاقعت 
ظأزىلىص قالسعمذ ظذ مذددةت يةنة هةيزنعث ظعحعدعن هئساصلعنعدذ. حىنكع، 
ؤة  باشلعنعص  ؤاقعتتا  قايسع  قاننعث  نةرسة  ظئلعنعدعغان  ظعتعبارغا  هةيزدا 

قايسع ؤاقعتتا توختعغانلعقعدذر. 
صاكلعقنعث تىرلعرعضة كةلسةك، صاكلعق ظعككع قئتعملعق هةيز ظارعلعقعدا 
بولعدذ ياكع ظذنداق بولمايدذ. ظةضةر صاكلعق ظعككع قئتعملعق هةيز ظارعلعقعدا 
بولسا، >توغرا صاكلعق< ياكع >تولذق صاكلعق< دةص ظاتعلعدذ. بذ صاكلعقنعث 
ظةث ظاز مذددعتع ظون بةش كئحة ـ كىندىزدذر.))) ظذنعث يذقعرعسعنعث مةلذم 
كةلمةيدعغان  قان  بذيع  ظأمىر  ظايالالردا  بةزع  حىنكع،  يوقتذر.  مذددعتع  بعر 

ظعشمذ بولعدذ. 
بةش  ظون  ؤاقعت  ظأتكةن  صاك  ظارعلعقعدا  هةيز  قئتعملعق  ظعككع  ظةضةر 

)))  يةنع بعر هةيز بعلةن يةنة بعر هةيزنعث ظارعلعقعدا صاك يىرىشنعث ؤاقتعنعث ظةث ظاز مذددعتع ظون بةش كىندذر. ت. 
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كىندعن ظاز بولسا، ظذ صاكلعق >بذزذق صاكلعق< ياكع >يئتةرسعز صاكلعق< 
دةص ظاتعلعدذ. 

صاكلعق  بولغان  ظارعلعقعدا  هةيز  قئتعملعق  ظعككع  ظاساسةن،  بذنعثغا 
مذددعتع ظةث ظاز ظون بةش كىن بولسا، ظذ صاكلعق ظعككع هةيزنعث ظارعلعقعنع 
ظايرعغذحع هئساصلعنعدذ. بذنعث شذنداق بولعدعغانلعقعدا بارلعق ظالعمالر بعر 
صعكعرضة كةلضةندذر. )ظةث قعسقا مذددعتع بولغان ظىح كئحةـ  كىندىزضة( يةتكةن 
هةر بعر قئتعملعق قان بعر قئتعملعق هةيز هئساصلعنعدذ. ظعبنع ظابعدعننعث 
كئحة  ظىح  صاكلعق  بعر  كةلضةن  ظارعسعدا  قان  ظعككع  ظةضةر  قارعشعحة،  كأز 
قاننعث  قئتعملعق  صاكلعق كىن حةهةتتة ظعككع  ظذ  بولسا،  ظاز  ـ كىندىزدعن 
كىنلعرعدعن حعق بولسعمذ ظذ صاكلعق ظعككع قاننعث ظارعلعقعنع ظايرعغذحع 
هئساصالنمايدذ))). بذنعث شذنداق بولعدعغانلعقعدا بارلعق ظالعمالر بعر صعكعرضة 

كةلضةندذر.   
ظالعمالر بذ ظعككع خعل مةسعلعدعن باشقا بعر مةسعلعدة ظعختعالص قعلعشعص 
قالدع. يةنع هةنةفعي مةزهةصعدعكعلةر )ظعككع هةيزنعث ظارعلعقعدعكع( ظىح 
قاراشقا  ظالتة خعل كأز  صاكلعق هةققعدة  بولغان  تأت كىنضعحة  ظون  كىندعن 
كةلدع. بذ كأز قاراشالرنعث هةممعسع ظعمام ظةبذهةنعفةدعنمذ رعؤايةت قعلعنغان. 
خعل  ظالتة  بذ  مةشهذردذر.  ظةث  ظىحع  قاراشنعث  كأز  خعل  ظالتة  ظذ  لئكعن 
قعلعص  قوبذل  قارعشعنع  كأز  يىسىفنعث  ظةبذ  ظعمام  ظعحعدعن  قاراشنعث  كأز 
بةرضىحعلةرضعمذ  صةتعؤا  دئيعلضةندعكعدةك  كعتابتا  دئضةن  >هعداية<  ظئلعش 
ؤة صةتعؤا سورعغذحعالرغعمذ ظاسانلعق ظئلعص كئلعدذ. هةنةفعي مةزهةصعدعكع 
ظالعمالرنعث ظعحعدة كئيعنكع دةؤرعدة ياشعغان ظالعمالر ظعمام ظةبذيىسىفنعث 
ظاسانلعق  سورعغذحعالرغعمذ  صةتعؤا  ؤة  بةرضىحعلةرضعمذ  صةتعؤا  قارعشع  كأز 
بئرةتتع.  صةتعؤا  بعلةن  قارعشع  كأز  ظذنعث  ظىحىن  كئلعدعغانلعقع  ظئلعص 
>صةتهع< دئضةن كعتابتا ظعمام ظةبذيىسىفنعث كأز قارعشع قوبذل قعلعشقا ظةث 
كأز  ظةبذيىسىفنعث  ظعمام  كعتابتا  دئضةن  >نعهاية<  كةلدع.  دةص  ياخشعدذر، 
قارعشع ظعمام ظةبذهةنعفةنعث ظةث ظاخعرقع سأزع ظعدع، دةص بايان قعلعندع. 
ظعمام ظةبذيىسىفنعث ظذ كأز قارعشع بولسا تأؤةندعكعلةردذر: ظعككع قان 
)))  يةنع مةسعلةن: بعر ظايال بعر كىن قان كأرضةندعن كئيعن ظعككع يئرعم كىن صاك تذرغان، ظاندعن يةنة بعر كىن قان 
كأرضةن بولسا، ظذ صاكلعق كىن حةهةتتة ظعككع قاننعث كىنعدعن حعق بولسعمذ، لئكعن ظعككع قان ظارعسعنع ظايرعغذحع 
هئساصالنمايدذ. يةنع ظذ ظايال ظذ ظعككع يئرعم كىن ظعحعدعمذ خذددع قان كأرضةن هئساصلعنعدذ. ظىح كىندعن ظاز بولغان 

صاكلعقنعث ظعككع قان ظارعسعنع ظايرعغذحع هئساصالنماسلعقع هةنةفعي مةزهةصعدعكع ظالعمالرنعث ظذرتاق صعكرعدذر. ت. 
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ظارعسعدا كةلضةن صاكلعق ظةضةر ظون بةش كىندعن ظاز بولسا، ظذ صاكلعق ظعككع 
صاكلعقنعث  ظذ  قاننعث  ظةكسعحة  هئساصالنماستعن  ظايرعغذحع  ظارعسعنع  قان 
ظأتكةتكةن ظذ كىنلةر خذددع  بعلةن صاك  تةرعصعنع قورشعغان شةرتع  ظعككع 
صاكلعق  هةيزنع  يةنة  شذنعثدةك  هئساصلعنعدذ.)))  كىنلةردةك  كأرضةن  هةيز 

هالةت بعلةن باشالص صاكلعق هالةت بعلةن ظاياغالشتذرذشمذ توغرا بولعدذ.)))
ظةضةر بعر ظايال تأت كىن هةيز كأرضةن، ظاندعن ظذنعث قئنع ظون بةش كىن 
ظأزىلىص قالغان، ظاندعن يةنة تأت كىن هةيز كأرضةن بولسا، بئشعدا كأرضةن 
ؤة  هةيز  بعر  يةنة  قان  كىن  تأت  كأرضةن  ظاخعرعدا  هةيز،  بعر  قان  كىن  تأت 
ظايرعغذحع  ظارعسعنع  هةيز  ظعككع  كىن  بةش  ظون  ظأتكةن  صاك  ظارعلعقتعكع 

تولذق صاكلعق هئساصلعنعدذ. 
ظةضةر بعر ظايال بعر كىن قان كأرضةن، ظاندعن ظعككع كىن صاك ظأتكةن، 
ظاندعن بعر كىن قان كأرضةن بولسا، ظةضةر بذ قئتعمقع قان كئلعشتعن )يةنع بعر 
كىن قاننع كأرىشنع باشالشتعن( ظعلضعرع ظةث ظاز ظون بةش كىن صاك هالةتتة 
ظأتكةن بولسا، قان كأرضةن ظعككع كىن ؤة صاك ظأتكةن ظعككع كىن بولذص جةمع 

تأت كىننعث هةممعسع ظذ ظايالنعث بعر قئتعملعق هةيزع هئساصلعنعدذ. 
ظةضةر بعر ظايال ظعككع كىن قان كأرىص بةش كىن صاك ظأتكةن، ظاندعن 
بعر كىن قان كأرضةن بولسا، بذ سةككعز كىننعث هةممعسع ظذ ظايالنعث بعر 

قئتعملعق هةيز كىنلعرع هئساصلعنعدذ.  

هةيزضة ظاالقعدار هأكىملةر
)))  مةسعلةن: هةيز كأرىشنع دةسلةص باشلعغان بعر قعز بعر كىن هةيز كأرضةن، ظاندعن ظون تأت كىن صاك تذرغان، ظاندعن 
يةنة بعر كىن هةيز كأرضةن بولسا، دةسلةصكع ظون كىن بذ قعزنعث هةيز كىنلعرع هئساصلعنعدذ. ظةمةلعيةتتة بذ قعزدعن بذ 
ظون كىننعث ظعحعدة صةقةت بعر كىنال قان كةلضةن ؤة توققذز كىندة صاك هالةتتة تذرغان بولسعمذ، ظذ صاك هالةت ظعككع قان 
ظارعسعدا بولذص ظون بةش كىنضة يةتمعضةنلعكع ظىحىن ظذنعثدعن قان كةلمةي صاك ظأتكةن كىنلعرعمذ خوددع هةيز كأرضةن 

كىنلعرع هئساصلعنعدذ. هاشعيةتذ ظعبنع ظابعدعنغا قارالسذن. ت.  
)))  يةنع مةلذم كةنلةردة هةيز كأرىشكة ظادةتلعنعص قالغان بعر ظايال هةيز كأرعدعغان كىنع كئلعشتعن بعر كىن ظعلضعرع 
قان كأرضةن، ظاندعن ظون كىن صاك تذرذص ظاندعن يةنة بعر كىن قان كأرضةن بولسا، بذ ظايالنعث ظارعلعقتا قان كأرمعضةن ظون 
كىنع ظذنعث هةيز كىنلعرع هئساصلعنعدذ. مةسعلةن: بعر ظايال هةر ظاينعث ظونعنحع كىنعدعن باشالص يعضعرمعسعضعحة هةيز 
كأرىشكة ظادةتلةنضةن بولسا، بذ قئتعمدا قان ظاينعث توققذزذنحعسال بعر كىن كةلضةن، ظاندعن ظونعنحع كىنعدعن باشالص 
يعضعرمعسعضعحة صاك هالةتتة تذرغان، ظاندعن يعضعرمة بعرعنحعسال بعر كىن قان كأرضةن بولسا، ظونعنحع كىنعدعن باشالص 
يعضعرمعسعضعحة صاك هالةتتة ظأتكةن ظون كىن ظذ ظايالنعث هةيز كىنلعرع هئساصلعنعدذ. ظةمما ظذنعث قان كأرضةن بئشعدعكع 
ظوقذمعغان  ظذ كىنلةردة  ظايال  ظذ  ظىحىن  ظذنعث هةيز كىنلعرع هئساصالنمايدذ. شذنعث  بعر كىن  ظاخعرعدعكع  ؤة  بعر كىن 

نامازلعرعنعث قازاسعنع قئلعش الزعمدذر. هاشعيةتذ ظعبنع ظابعدعنغا قارالسذن. ت.  
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نعفاس ؤة نورمالسعز هةيز  قئنع،  ظايال كعشعدعن كئلعدعغان قان هةيز 
قئنع قاتارلعقالردعن ظعبارةت ظىح قعسعم بولعدذ. 

تأؤةندعكعلةردعن  ظذالر  ظوخشاشتذر.  هأكىملعرع  نعفاسنعث  بعلةن  هةيز 
ظعبارةتتذر: 

1 ـ ناماز ظوقذشنعث هاراملعقع

ظايال كعشع هةيز كأرعؤاتقان ياكع نعفاسلعك ظعحعدة تذرعؤاتقان حاغدا، 
ظذنعثغا مةيلع صةرز ناماز بولسذن مةيلع ؤاجعص ناماز بولسذن مةيلع سىننةت 
ظوقذش  نامازنع  بعر  قانداق  هةر  بولسذن  ناماز  نةصلة  مةيلع  بولسذن  ناماز 
هارامدذر. يةنة ظذنعثغا مةيلع تعالؤةت سةجدعسعضة ظوخشاش ؤاجعص سةجدة 
بولسذن ياكع )اهلل تاظاالنعث نئمةتلعرعضة( شىكىر قعلعش ظىحىن قعلعنعدعغان 
شىكىر سةجدعسعضة ظوخشاش ؤاجعص بولمعغان سةجدة بولسذن هةر قانداق بعرةر 
سةجدعنع قعلعش هارامدذر. ظذ نامازالرنعث قازاسعنع ظوقذشقا بذيرذلمايدذ. 
حىنكع، هةيز كأرعؤاتقان ؤة نعفاسلعك هالعتعدة تذرعؤاتقان ظايال كعشعنعث 
ناماز ظوقذشع صةرز ظةمةستذر. بذنعث  دةلعل ـ صاكعتع تأؤةندعكع ظةسةردذر: 
ظعمام مذسلعم مذنداق دةيدذ: بعر ظايال كعشع ظاظعشة رةزعيةلالهذ ظةنهادعن: 
ظايال هةيز كأرضةن كىنلعرعدة ظوقذيالمعغان نامازلعرعنعث قازاسعنع قعالمدذ؟ 
هةرذرعيةلعكمذ؟  »سةن  ظذنعثغا:  ظةنها  رةزعيةلالهذ  ظاظعشة  سورعدع.  دةص 
صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث زامانعدا هةيز كأرىص قالغان ظايالالر نامازنعث 
قازاسعنع قئلعشقا بذيرذلمعغان« دئدع. ظعمام نةؤةؤعي  )اهلل تاظاال ظذنعثغا 
هةرذرعيةلعكمذ؟<  >سةن  ظةنهانعث:  رةزعيةلالهذ  ظاظعشة  قعلسذن!(  رةهمةت 
دئضةن سأزعنع ظعزاهالص مذنداق دئدع: »خاؤارعجعالرنعث بعر صعرقعسع ظايالالر 
هةيز كأرضةن ؤاقتعدا قازا بولذص كةتكةن نامازالرنعث قازاسعنع قعلعش ظذالرغا 
كةلضةن هأكىمضة  بعرلعككة  بارلعق مذسذلمانالر  بذ  قارايتتع.  دةص  صةرزدذر، 
زعت بعر ظعشتذر. يةنع هةيز كأرضةن كىنلةردة قازا بولذص كةتكةن نامازالنعث 
قازاسعنع ظوقذش هةرذرعيةلةرنعث تذتقان يولعدذر. ظذ ظايالنعث )هةيز كأرضةن 
سوراش  دةص  قعالمدذ؟(  قازاسعنع  نامازلعرعنعث  ظوقذيالمعغان  كىنلعرعدة 

ظارقعلعق تذتقان يولع نئمة دئضةن يامان!.«
 هةرذرعية بولسا، كىفعدعكع بعر كةنتة بولذص ظذ يةردة خاؤارعجعالرنعث بعر 
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صعرقعسع ياشايتتع. 
)هةيز كأرعؤاتقان ظايالالرغا ناماز ظوقذش صةرز بولمعسعمذ(، لئكعن ظعمام 
بةركةؤعينعث هةيز هةققعدة يازغان كعتابعدا بايان قعلغعنعدةك ظايال كعشعدعن 
ظىحىن  كةتمةسلعكع  يوقاص  ظادعتعنعث  ظادةتلةنضةن  قعلعشقا  ظعبادةت  ظذنعث 
تاهارةت ظئلعص جةينعمازدا بعر ؤاخ نامازنع ظوقذص بولغعدةك ؤاقعت ظولتذرذص 
اهلل تاظاالغا تةسبعه ؤة هةمدذ ظئيتعشع مذستةهةصتذر. ظعبنع ظابعدعن رعؤايةت 
شذنداق  ظايال  قالغان  كأرىص  هةيز  )ظةضةر  رعؤايةتتة:  بعر  يةنة  قعلغان 
قعلسا(، ظذنعثغا كامعل ظوقذلغان بعر نامازنعث ساؤابع يئزعلعدذ، دةص بايان 

قعلعندع. 
س: ظايال قاننع كأرضةن هامانال ناماز ظوقذشنع تاشالمدذ؟ 

ج: شذنداق. ظايال كعشع قاننع كأرضةن هامان ناماز ظوقذشنع تاشاليدذ. 
بذ هةقتة ظعمام بةركةؤعي كعتابعدا: »ظايال مةيلع تذنحع قئتعم هةيز كأرضةن 
ظايال بولسذن ياكع )ظعلضعرع بعر نةححة قئتعم هةيز كأرىص مذظةييةن بعر 
كىنلةردة هةيز كأرىشكة( ظادةتلةنضةن ظايال بولسذن قاننعث كةلضةنلعكعنع 

كأرضةن هامان ناماز ظوقذشنع تاشاليدذ« دئدع.
»مانا  بئرعص:  ظعزاهات  سأزعضة  بذ  بةركةؤعينعث  ظعمام  ظابعدعن  ظعبنع 
بذ )ظةبذهةنعفة، ظةبذيىسىص ؤة مذهةممةدكة ظوخشاش ظعمامالردعن( رعؤايةت 
مذشذ  ظالعمالرمذ  كأصلعضةن  مةزهةصعدعكع(  )هةنةفعي  ؤة  سأزدذر  قعلعنغان 

قاراشتعدذر« دئدع. 
ظعبنع ظابعدعن ظأزعنعث >رةددذل مذهتار< دئضةن كعتابقا يازغان هاشعيةسعدة 
مذنداق دئدع: »ظالعمالر )ظعلضعرع بعر نةححة قئتعم هةيز كأرىص مذظةييةن 
هةيز  ظادةتتة  هةيزنع  ظايالنعث  ظادةتلةنضةن  كأرىشكة(  هةيز  كىنلةردة  بعر 
كأرعدعغان ؤاقعتتعن ظارتذق كأرىشع بعلةنال ناماز ظوقذشنع ؤة رذزا تذتذشنع 
قالدع.  قعلعشعص  ظعختعالص  هةققعدة  تاشلعمايدعغانلعقع  ياكع  تاشاليدعغان 
بةزعلعرع: قاننعث )هةيز مذددعتعنعث ظةث يذقعرعسع بولغان( ظون كىندعنمذ 
قاننعثمذ  قئتعملعق  )بذ  ظىحىن  بولغانلعقع  ظعهتعمالع  كئلعشعضة  ظارتذق 
هةيز كأرىشكة ظادةتلعنعص قالغان ؤاقعتتعن ظارتذق كئلعص ظذنعث نورمالسعز 
هةيز هئساصلعنعدعغانلعقع ظىحىن( ظذ ظايال ناماز ظوقذش ؤة روزا تذتذشنع 
تاشلعمايدذ، دئدع. بةزعلةر: )بعر ظايالنعث ظةث حعق هةيز كأرىش مذددعتع 
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ظون كىندذر. ظذنعث هةيزنع مذشذ كىنلةردة كأرىش ظةسلع بعر قاظعدعدذر(. شذ 
قاظعدعضة ظاساسةن ظذ ظايال ناماز ظوقذشنع ؤة روزا تذتذشنع تاشاليدذ، دئدع. 
>نعهاية< <صةتهع< ؤة بذ ظعككعسعدعن باشقا كعتابالردا ظعككعنحع قاراشنعث 
توغرا قاراش ظئكةنلعكع بايان قعلعندع. نعفاسنعث هأكمعمذ هةيزنعث هأكمعضة 

ظوخشاشتذر.«)))
ظعختعالص  هةققعدة  قعز  باشلعغان  تىنحع  كأرىشنع  هةيز  يةنة  ظالعمالر 
دئضةن  >زةيلةظعي<  قعلغعنعمعزدةك(  بايان  يذقعرعدا  )بعز  قالدع.  قعلعشعص 
كعتابتا بايان قعلعنغعنعدةك توغرعسع ظذ قعز قاننع كأرضةن هامانال قعلعؤاتقان 

ظعبادةتلعرعنع تاشاليدذ. 
كىنلعرعدعن  كأرىدعغان  هةيز  ظادةتتة  قئنع  يىزعسعدعن  قعلعش  ظعهتعيات 
ظئشعص كةتكةن ظايالالر بعلةن ظذالرنعث ظةرلعرعنعث تاكع ظذالرنعث قئنعنعث 
نورمالسعز هةيز قئنع ظعكةنلعكع ظعنعق بولغانغا قةدةر جعنسعي مذناسعؤةت 
قان  ظايالدعن كةلضةن  بعر  بولسا،  بذنعث سةؤةبع  ظأتكىزمةسلعكع الزعمدذر. 
نورمال  بعلةن  قئنع  هةيز  نورمالسعز  بولعدذ.  قئنع  هةيز  ؤاقعتتا  كأصىنحع 
هةيز قئنع صةرقلعقتذر. بعر قاننعث نورمالسعز هةيز قئنع ظعكةنلعكعضة ظئنعق 
قاننعث  كةلضةن  هئساصلعنعدذ.  قئنع  هةيز  نورمال  قان  ظذ  بولمعسا،  دةلعل 
قاننعث كئلعش مذددعتعنعث  ظذ  قئنع هئساصلعنعشع ظىحىن  نورمالسعز هةيز 
كئتعشع  ظئحعص  كىندعن  ظون  بولغان  مذددعتع  ظذزذن  ظةث  هةيزنعث  نورمال 

الزعمدذر. 
ؤاقتعدعن  كأرعدعغان  هةيز  نورمالدا  ظذنعث  قئنع  ظايالنعث  بعر  ظةضةر 
ظئشعص كةتكةن بولسعمذ، تاكع ظون كىن تولذق توشمعغعحة ظذ ظايال ناماز 
ظايال  ظذ  كئيعن  كةتكةندعن  ظئشعص  كىندعن  ظون  قئنع  ظذنعث  ظوقذمايدذ. 
)))  يةنع مةسعلةن: بذرذندعن تارتعص داؤاملعق بةش كىن هةيز كأرىشكة ظادةتلةنضةن بعر ظايال بذ قئتعمدا ظذنعثدعن قان 
بةش كىندعن ظارتذق كئلعشكة باشلعغان بولسا، ظذ ظايال قئنعنعث بةش كىندعن ظئشعص كئتعشع بعلةنال ناماز ظوقذماسلعقنع 
ؤة روزا تذتماسلعقنع داؤامالشتذرامدذ ياكع داؤامالشتذرمامدذ، دئضةن هةقتة ظالعمالر ظعختعالص قعلعشعص قالدع، بةزعلعرع: 
شذنعث  ؤة  بولغانلعقع  ظعهتعمالع  كئتعشكة  ظئشعص  كىندعنمذ  ظون  بولغان  مذددعتع  يذقعرع  ظةث  ؤاقتعنعث  هةيز  قاننعث 
بعلةن ظذقاننعث نورمالسعز هةيز هئساصلعنعص بذ قاننعث كئلعشع بعلةن ظعبادةتلةردعن حةكلعنعص قالمايدعغانلعقع ظىحىن 
هةيز  نورمالسعز  قويمايدعغان  حةكلةص  ظعبادةتلةردعن  بعلةن  شذنعث  كةتكةن،  ظئشعص  ظادةتتعن  قاننعثمذ  قئتعملعق  بذ 
ظوقذماسلعقنع  ناماز  بعلةنال  ظئشعص كئتشع  ؤاقعتتعن  ظادةتتة هةيز كأرىدعغان  قاننعث  ظىحىن  قئنع هئساصلعنعدعغانلعقع 
داؤامالشتذرمايتذ. يةنع ناماز ظوقذيتذ، دئدع. بةزعلعرع بولسا: بعر ظايالنعث ظةث ظذزذن هةيز كأرعدعغان مذددعتع ظون كىن 
بولذشع بعر ظةسلع قاظعدعدذر. شذنعث ظىحىن ظذنعث بذ قئتعملعق قئنعنعث ظادةتلةنضةن بةش كىندعن ظئشعص كئتعشع بعلةنال 
ظعحعدعن  بذنعث  دئدع.  داؤامالشتذرعدذ،  تذتماسلعقنع  روزا  ؤة  ظوقذماسلعقنع  ناماز  كةتمعضعحة  ظئشعص  كىندعن  ظون  تاكع 

توغرعسع ظعككعنحع قاراشتذر. بذ هةقتة نعفاسنعث هأكمعمذ هةيزنعث هأكمع بعلةن ظوخشاشتذر. ت.
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كىنلعرعدة  كةتكةن  ظئشعص  ظادعتعدعن  ؤة  باشاليدذ  ظوقذشنع  ناماز  يذيذنذص 
هةيز  كىن  قانحة  ظايالنعث  بعر  قعلعدذ.)))  قازاسعنع  نامازالرنعث  ظوقذمعغان 

كأرىش ظادعتع ظذنعث تذنحع قئتعم هةيز كأرىش بلةن شةكعللعنعدذ.

2 ـ روزا تذتذشنعث هارام بولذشع 

هةيزدار ظايالالرغا روزا تذتذشنعث هارام قعلعنعشع اهلل تاظاالنعث ظذالرغا 
ظاجعزالشتذرؤعتعدذ.  كعشعنع  ظايال  هةيز،  حىنكع  رةهمعتعدذر.  بعر  قعلغان 
ؤاقعتتا  بعرال  كعشعضة  ظايال  ظعش  ظعككع  هةر  ظازالشتذرؤعتعدذ.  قاننع  روزا 
كةلمعسذن، دةص اهلل تاظاال ظايالالرغا يةثضعللعك ظاتا قعلعص هةيز ؤة نعفاس 
ؤاقتعدا روزا تذتذشنع ظذالرغا هارام قعلدع. بذ، صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث: 
هةدعسعضة  دئضةن  بولعدذ«  ياخشع  ساالمةتلعكعثالر  تةن  تذتذثالر،  »روزا 
زعت ظةمةستذر. حىنكع، تةننعث ساالمةت بولذشع تاماقنع حعق يئضةنلعكتعن 
ظةمةستذر. روزا تذتذش بولسا، تةننع تاماقنع حعق يئضةنلعكتعن كئلعص حعققان 
كئسةللةردعن صاكعزاليدذ. يةنة كئلعص )روزا تذتذشقا بذيرعغان( بذيرذق ظعمام 
مذهةممةد ظةل هامعد دئضةنضة ظوخشاش خالعس بعر ظعبادةتتذر.))) اهلل هةممعنع 
)يةنع بةندعلعرعنعث هةممة ظةهؤالعنع( بعلضىحعدذر ؤة هئكمةت بعلةن ظعش 
قعلغذحعدذر. لئكعن هةيز كأرضةن ظايالغا نامازنعث ظةمةس روزعنعث قازاسعنع 
حىنكع،  ظئنعقتذر.  صةرق  ظارعلعقعدعكع  ظعككعسعنعث  بذ  الزعمدذر.  قعلعش 
)ناماز هةر ظايدا تةكرارلعنعص تورعدعغان بولغاحقا( ظذنعث قازاسعنع قعلعشتا 
قعيعنحعلعق باردذر. حىنكع ناماز روزعغا قارعغاندا كأص تةكرارلعنعدذ. ظعمام 
بعلةن  ناماز  »ظالعمالر:  قعلسذن!(:  رةهمةت  ظذنعثغا  تاظاال  )اهلل  نةؤةؤعي 
روزعنعث ظارعسعدعكع صةرق بولسا، ناماز ناهايعتع كأص تةكرارلعنعدذ. شذنعث 
بولذص  قعيعنحعلعق  بذنعثدا  كةلسة  توغرا  قعلعشقا  قازاسعنع  ظذنعث  ظىحىن 
قالعدذ. روزا ظذنداق ظةمةستذر. حىنكع، ظذ بعر يعلدا بعر قئتعمال صةرز بولعدذ، 

دئضةن« دئدع.  
)))  يةنع بعر ظايالنعث ظالتة كىن هةيز كأرعدعغان ظادعتع بولغان، بذ قئتعمدعكع قئنع ظالتة كىندعن ظئشعص كةتكةن بولسا، 
ظذظايال قئنع تاكع ظون كىندعن ظئشعص كةتكمعضعحة يذقعرعدعكع ظعزاهاتتا بايان قعلغعمعزدةك ناماز ظوقذمايدذ. ظةضةر ظذنعث 
قئنع ظون كىندعن ظئشعص كةتسة، ظذ نورمالعسز هةيز كأرضةن هئساصلعنعدذ. شذنعث بعلةن ظذ ظايال يذيذنذص ناماز ظوقذشنع 

باشاليدذ ؤة ظادعتع بولغان ظالتة كىندعن ظئشعص كةتكةن تأت كىندة ظذقذيالمعغان نامازلعرعنعث قازاسعنع قعلعدذ. ت.
)))  يةنع رذزعنعث تةننعث ساالمةتلعكعضة شذنداق صايدعسع بولسذن ياكع بولمعسذن روزا تذتذثالر، دةص بذيرعغانلعقع ظىحىن 

روزا تذتذش الزعمدذر. ت.
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هةيزدار ظايالغا روزا تذتذش روزا مةيلع صةرز روزا بولسذن ياكع نةصلة روزا 
كئتعشتعن  كعرعص  كىن  ؤة  تذتقان  روزا  ظايال  بعر  ظةضةر  هارامدذر.  بولسذن 
صىتىنلةي  روزعسع  كىننعث  ظذ  بولسا،  كةلضةن  قان  ظذنعثدعن  بذرذن  ظازراق 
بذزذلذص كئتعدذ ؤة كئيعن ظذنعثغا مةيلع ظذ، صةرز روزا بولسذن ياكع نةصلة 
روزا بولسذن قازاسعنع قعلعش صةرز بولعدذ. حىنكع، نةصلة ظعبادةتلةرنع ظادا 
قعلعش ظذنع باشالص قويذش بعلةن صةرزضة ظايلعنعدذ. شذنعثدةك يةنة نةصلة 
ياكع سىننةت نامازنع باشلعغان، ظاندعن ناماز ظارعقعدا ظذنعثدعن قان كةلضةن 
بولسا، ظذنعث نامعزع بذزذلذص كئتعدذ. ظذ نامازنعث قازاسعنع قعلعش الزعمدذر. 
ظعبنع ظابعدعننعث دئضعنعضة ظوخشاش )قازاسعنع قعلعشتا( باشلعنعص بولغان 
روزا بعلةن باشلعنعص بولغان نةصلة ياكع سىننةت نامازنعث ظارعلعقعدا صةرق 
يوقتذر. صةرز ناماز بذنعثغا ظوخشعمايدذ. حىنكع، صةرز نامازنعث صةرز بولذشع 

ظذنع باشالش بعلةن ظةمةس قذرظان ؤة هةدعس ظارقعلعق بولغاندذر.))) 
ظةضةر بعر ظايال )بوينذمدا اهلل تاظاال ظىحىن مئنعث مذنداقـ  مذنداق ناماز 
ظوقذشذم ؤة روزا تذتذشذم بار( دةص مةلذم بعر كىندة اهلل تاظاالنعث يولعدا ناماز 
ظذقذشنع ياكع روزا تذتذشنع نةزعر قعلغان، ظاندعن شذ كىندة هةيز كأرىص 
تذتذشقا  ياكع  نامازنعث  قعلعنغان  نعيةت  ظوقذشقا  كىندة  ظذ  بولسا،  قالغان 
نعيةت قعلعنغان روزعنعث توغرا بولغانلعقع ظىحىن ظذ ظايالغا نامازنعث ياكع 

روزعنعث قازاسعنع قعلعش الزعم بولعدذ. 
ظةضةر ظذ ظايال هةيز كأرضةن كىنلعرعمدة بوينذمدا اهلل تاظاال ظىحىن مئنعث 
مذنداقـ  مذنداق ناماز ظوقذشذم ؤة روزا تذتذشذم بار، دةص نةزعر قعلغان بولسا، 
ظعبنع ظابعدعننعث دئضعنعضة ظوخشاش قعلعنغان بذ نةزعر توغرا بولمعغانلعقع 

ظىحىن ظذ ظايالغا ظذنعث قازاسعنع قعلعش الزعم ظةمةستذر. 
س. هةيز توختاص بولغاندعن كئيعن روزعنعث توغرا بولذشع ظىحىن يذيذنذش 

شةرتمذ؟ 
ج: هةيز توختاص بولغاندعن كئيعن روزعنعث توغرا بولذشع ظىحىن يذيذنذش 
كأرىص  هةيزعنع  كأرعدعغان  نورمالدا  ظايال  بعر  ظةضةر  ظةمةستذر.  شةرت 
)))   يةنع نةصلة روزا، نةصلة ناماز ؤة نامازنعث سىننةتلعرع ظةسلع ظوقذش صةرز ظةمةستذر. لئكعن، نةصلة روزا نعيةت قعلعص 
باشالص بولونغاندعن ؤة نةصلة نامازالر قذالق قئقعص باشالص بولونغاندعن كئيعن ظادا قعلعش صةرزضة ظايلعنعدذ. ظةضةر ظادا 
قعلعنماي بذزذلذص كةتسة، ظذالرنعث قازاسعنع قعلعش صةرزدذر. حىنكع، بذالرنعث صةرز بولذشع قذرظان ؤة هةدعس بعلةن ظةمةس 

ظذالرنع باشالش بعلةن بولغاندذر. ت.
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يذيذنغعدةك ؤة )بعر  بذرذن  ظئتعشتعن  بولغاندعن كئيعن ظذنعث هةيزع تاث 
دئضةن سأزنعث  ظةكبةر<  دئيعلعدعغان >اهلل  كئرضةندة  قئقعص  قذالق  نامازغا 
>اهلل< دئضةن سأزنع دعضىحعلعك بعر ؤاقعتتا توختعغان ؤة يذيذنماستعن شذ 
ؤاقعتتا روزا تذتقان بولسا، ظذنعث تذتقان روزعسع توغرا بولعدذ. بذ مةسعلة اهلل 

تاظاال خالسا ظالدعمعزدا تةصسعلعي بايان قعلعنعدذ.

3 ـ قذرظان كةرعمنع ظوقذشنعث هاراملعقع

هةيزدار ظايال تاكع هةيزع توختاص يذيذنذص صاك بولغعحة ظذنعثغا قذرظاننع 
ظوقذش هةتتا ظاددعيسع بعر ظايةتنعث بعر قعسمع بولسعمذ ظوقذش هارامدذر.))) 
رعؤايةت  دئضةنلعكعنع  ظذقبةنعث مذنداق  ظعبنع  ظعبنع ماجة مذسا  بذ هةقتة 
»جذنذب  ظةلةيهعسساالمنعث:  صةيغةمبةر  ظأمةردعن  ظعبنع  نافعظ،  قعلعدذ: 
ظوقذمعسذن«  نةرسة  بعر  قذرظاندعن  ظايال  هةيزدار  ؤة  ظادةم  قالغان  بولذص 

دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلدع. 
رعؤايةت  دئضةنلعكعنع  مذنداق  ظةنهذنعث  رةزعيةلالهذ  ظةلع  قذتنعي  دارع 
ظذنعث  صةقةت  ظوقذشتعن  قذرظان  ظةلةيهعسساالمنع  »صةيغةمبةر  قعلعدذ: 

جذنذصلذق هالعتعال تذسذص قوياتتع.« 
مذنداق  رةؤاهةنعث  ظعبنع  ظابدذلاله  ظابباستعن  ظعبنع  يةنة  قذتنعي  دارع 
بعرعمعزنعث  ظةلةيهعسساالم  »صةيغةمبةر  قعلعدذ:  رعؤايةت  دئضةنلعكعنع 

جذنذبلذق هالعتعدة تذرذص قذرظان ظوقذشتعن حةكلةيتتع.« 
بذ )بعرةر ظايةتنع ظوقذشتعن صةقةت( قذرظان ظوقذشنع نعيةت قعلغان بولسا، 
شذنداق بولعدذ. ظةمما )ظايةتنع ظوقذشتعن( قذرظان ظوقذشنع نعيةت قعلمعغان 
بولسا، ظةضةر ظذ ظايةت ظذزذن بولسا، )ظايةت ظوقذغاندا( مةيلع قذرظان ظوقذشنع 
نعيةت قعلسذن مةيلع قعلمعسذن ظذزذن ظايةتنع ظوقذش هارامدذر. ظةضةر ظايةت 
قعلمعغانال  نعيةت  ظوقذشنع  قذرظان  ظوقذغاندا(  ظايةتنع  )ظذ  بولسا،  قعسقا 
بولسا، ظذ ظايةتنع ظوقذسا بولعدذ. شذنعثغا ظاساسةن بعر ظعشنعث بئشعدا 
دئضةن  »بعسمعلالهعرراهمانعرراهعم«  بعلةن  نعيعتع  دئيعش  بعسسمعلالهنع 
)))  مالعكعي مةزهةصعدة هةيزدار ظايالنعث هةيزع توختاص بولغاندعن كئيعن يذيذنغعحع بولغان ظارعلعقتا قذرظان ظوقذشع 
توغرا ظةمةس. ظةمما ظذنعثدعن باشقا ؤاقعتتا قذرظاننع تذتماستعن يادعغا ظوقذسا بولعدذ. قذرظاننع تذتذش توغرا ظةمةس. 
ظوقذمعسا،  قذرظاننع  ؤاقتعدا  هةيز  ظةضةر  ظايال،  قارع  بولغان  ظئلعص  ياد  ياكع  ظئلعؤاتقان  ياد  قذرظان  ظاساسةن  بذنعثغا 
قذرظاننع ظونتذص قعلعشتعن ظةندعشة قعلعدعغان ياكع ظوقذغذحعلعرعغا قذرظان دةرسع بئرعدعغان ظةهؤال كأرىلسة، قذرظاننع 

تذتماستعن يادعغا ظوقذسا بولعدذ. ت. 
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ظايةتنع ؤة شىكىر قعلعش نعيعتع بعلةن »ظةلهةمدذ لعلالهع رةببعل ظالةمعن« 
ظايعغعدعكع  ظامةنةررةسذلذنذث  )مةسعلةن:  بولعدذ.  ظوقذسا  ظايةتنع  دئضةن 
ظوقذسا  بعلةن  نعيعتع  قعلعش  دذظا  ظايةتلعرعنع  دذظا  ظوخشاش(  ظايةتلةرضة 
بولعدذ. بةزع ظالعمالرنعث قارعشعحة، سىرة فاتعهة ظةضةر سةنا ؤة دذظا قعلعش 

نعيعتع بعلةن ظوقذلسا، بولعدذ. 
ظادةمنعث  قعلمعسعمذ  نعيةت  ظوقذشنع  قعلعص  ظعهتعيات  ظالعمالر  بةزع 
ظايةتكة  دئضةن  نةزةرة<«  >سىممة  نظر  »ثم  قالعدعغان  كئلعص  ظئغعزعغا 
ظوخشاش قعسقا ظايةتنع ظوقذشنعث بولعدعغانلعقعنع، »رةببةنا ال تذظاخعزنا 
دذظا  ظوخشاش  ظايةتلةرضة  دئضةن  ظالةمعن«  رةببعل  لعلالهع  ظةلهةمدذ  ياكع 
ياكع سةنا، ياكع شىكىرضة ظعهتعماللعقع بار ظايةتلةرنع دذظا قعلعش ياكع سةنا، 
ياكع شىكىر ظئيتعش نعيعتع بعلةن بعر ظايةتكة يةتمعضةن معقداردا ظوقذشنعث 
ظعهتعماللعقع  ظئيتعشقا  شىكىر  ياكع  دذظا  ظايةتلةر  ظةضةر  بولعدعغانلعقعنع، 

يوق ظايةتلةر بولسا، ظذنع ظوقذشقا بولمايدعغانلعقعنع، توغرا دةص قارعدع.
ظايةتلةر  يوق  ظعهتعماللعقع  ظئيتعشقا  شىكىر  ياكع  دذظا  ظايةتلةر  ظةمما 
بولسا، ظذ ظايةتلةرنع بعر ظايةتكة يةتمعضةن معقداردا ظوقذشنعث بولعدعغانلعقع 

ياكع بولمايدعغانلعقع هةققعدة ظالعمالر ظعختعالص قعلعشعص قالدع: 
ظعمام كةرخعي )ظذ ظايةتلةرنع بعر ظايةتكة يةتمعضةن معقداردا( ظوقذشنعث 
بولعدعغانلعقع صعكعردعدذر. ظةمما ظعمام تةهاؤعي بولسا، )ظذ ظايةتلةرنع ظذ 
معقداردا( ظوقذشنعث بولمايدعغانلعقع صعكعردعدذر. ظعككعنحع صعكعر ظعهتعيات 

تةرعصعنع تذتقاندذر.  

4 ـ تولذق بعر ظايةت يئزعلغان نةرسعنع تذتذشنعث هاراملعقع

قذرظان ظايعتع مةيلع تاختعغا ياكع صذلغا ياكع تامغا يئزعلغان بولسذن، 
هةيزدار ظايالنعث تولذق بعر ظايةت يئزعلغان نةرسعنع تذتعشع هارامدذر. ظةضةر 
ظايةت قذرظاندعن باشقا بعرةر نةرسعضة يئزعلغان بولسا، صةقةت ظذ نةرسعدعكع 
ظايةتنعال تذتذش هارامدذر.))) ظةمما قذرظاننعث مةيلع ظذنعث مذقاؤعسع بولسذن 
ياكع ظذنعث ظايةت يئزعلمعغان ظاق يئرع بولسذن كعحعككعنة يئرعنع تذتذشمذ 

هارامدذر. 
)))  يةنع مةسعلةن: ظايةت بعر ؤاراق قةغةزضة يئزعلغان بولسا، ظذ ؤاراقتعكع ظايةتنع تذتذش هارامدذر. ظةمما ؤاراقنعث ظايةت 

يوق ظاق يةرلعرعنع تذتذش هارام ظةمةستذر. ت. 
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ظةلةيهعسساالمنعث ظةمرع  صةيغةمبةر  ظعمام مالعك ؤة باشقعالر  بذ هةقتة 
ظعبنع هةزمعضة يازغان خةتتة: »قذرظاننع صةقةت صاك ظادةمال تذتعدذ« دئضةن 
سأزنعث بارلعقعنع رعؤايةت قعلعدذ. بذ هةقتة ظعبنع ظأمةر رةزعيةلالهذ ظةنهذ 
مذنداق دةيدذ: صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم: »قذرظاننع صةقةت سةن صاك بولغان 

هالعتعثدعال تذتقعن« دئضةن. 
ظأمةر رةزعيةلالهذ ظةنهذ )كاصعر ؤاقتعدا( ظايةت يئزعلغان بعر قةغةزدعن 
ؤة )بذنع كأرضةن  قالعدذ  قئشعغا كئرعص  ظوقذؤاتقان هةمشعرعسعنعث  ظايةت 
هةمشعرعسع ظأمةر رةزعيةلالهذ ظةنهذنعث ظذ ظايةتكة بعرةر زعيان يةتكىزىص 
قئلعشعدعن قورقذص ظذنع تئقعؤالعدذ(، ظأمةر رةزعيةلالهذ ظةنهذ هةمشعرعضة 
ظذنع ظأزعضة بئرعشنع ؤة ظذنع كأرىص بئقعشنع دئضةندة، هةمشعرعسع ظذنعثغا 
ظايعتعنع  دئضةن  تذتعدذ«)))  بولغانالرال  صاك  صةقةت  »ظذنع  تةظاالنعث:  اهلل 
ظوقذغان. يةنع تاهارةتسعزلعكتعن ؤة نعجاسةت نةرسعلةردعن صاك بولغانالرال 
تذتعدذ. بذ ظايةتنعث مةنعسع هةققعدة ظعمام قذرتعبعي قةتادةنعثمذ شذنداق 

دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلغان. 
قةتادةنعث بذ ظايةت هةققعدة دئضةن سأزع ظالعمالرنعث بذ ظايةت هةققعدة 
دئضةن سأزلعرعنعث بعرسعدذر. مذهةممةد هامعد دئضةن ظالعم دئضةنضة ظوخشاش 
ظذ ظايةتنعث ظاساسلعنعدعغان مةنعسع اهلل تةظاالنعث: »شةك - شىبهعسعزكع، 
ظذ ظذلذغ قذرظاندذر. كعتابتا )يةنع لةؤهذلمةهصذزدا( ساقالنغاندذر. ظذنع صةقةت 
صاك بولغانالرال تذتعدذ«))) دئضةن ظايةتلعرعدعكع »كعتابتا ساقالنغاندذر« 
يةنع  >تاختا  خاتعرلةنضةن  نةرسعلةر  بارلعق  كعتابتعن  ظايعتعدعكع  دئضةن 
كعتابتعن  ظايعتعدعكع  شذ  تةظاالنعث  اهلل  تذتذلعدذ.  كأزدة  لةؤهذلمةهصذز< 
هةم  تذتذلعدعغانلعقع  كأزدة  نعث  >تاختا<  خاتعرلةنضةن  نةرسعلةر  بارلعق 
ظايةتنعث  ظذ  ظاساسةن  بذنعثغا  قارعشعدذر.  كأز  ظالعمالرنعث  ساندعكع  كأص 
مةنعسع اهلل تةظاالنعث: »بةلكع )ظذالر ظعنكار قعلغان نةرسة( لةؤهذلمةهصذزدا 

ساقالنغان ظذلذغ قذرظاندذر«))) دئضةن ظايعتعنعث مةنعسعضة ظوخشاشتذر. 
ظعبراهعم هةلةبعي دئضةن ظالعم ظأزعنعث >مذنعيةتعل مذسةللعين< دئضةن 
مةنعسع  ظايةتنعث  بذ  »ظةضةر  دئدع:  مذنداق  شةرهعسعدة  يازغان  كعتابقا 

)))   سىرة ؤاقعظة 79 ـ ظايةت. 
)))  سىرة ؤاقعظة 77 ــــ 79 ـ ظايةتكعحة.
)))  سىرة بذرذج )) ــــ )) ـ ظايةتلةر. 
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بارلعق نةرسعلةر يئزعلغان تاختعنع صةقةت صةرعشتةلةرال تذتعدذ، دئضةن قاراش 
بولسعمذ، لئكعن بذ ظايةتنعث ظاشكارا مةنعسع صاك بولمعغانالرنعث قذرظاننع 
تذتذشعنع حةكلةيدذ. حىنكع، بذ ظايةت قذرظان، ظذلذغ ؤة صاك بولمعغانالردعن 
بذنعثدعن  كةلدع.  ظىحىن  ماختاش  قذرظاننع  دةص  كعتاب،  بعر  ساقالنغذحع 
ساقالشنعث  تذتذشعدعن  بولمعغانالرنعث  صاك  ظذنع  ؤة  ظذلذغالشنعث  قذرظاننع 
ؤاجعص ظعكةنلعكع حعقعدذ. ظةضةر اهلل تةظاالنعث: »ظذنع صةقةت صاك بولغانالرال 
تذتعدذ«))) دئضةن ظايعتعدعكع >ظذنع< دئضةن ظالماش بذ ظايةتنعث ظعلضعرعدا 
لةؤهذلمةهصذزدا( ساقالنغاندذر«)))  تةظاالنعث: »كعتابتا )يةنع  ظأتكةن اهلل 
دئضةن ظايعتعدعكع كعتابقا قايتذرذلسا، بذ ظايةتنعث مةنعسع يذقعرعدا بايان 
قعلعنغاندةك بولعدذ. ظةضةر ظذ ظالماش اهلل تةظاالنعث: »شةك - شىبهعسعزكع، 
ظذ ظذلذغ قذرظاندذر«))) دئضةن ظايعتعدعكع قذرظانغا قايتذرذلسا، )قذرظاننع 
شىبهة  هئحقانداق  ظةمةسلعكعدة(  توغرا  تذتذشعنعث  بولمعغانالرنعث  صاك 
تذتعدذ«  بولغانالرال  صاك  صةقةت  تةظاالنعث: »ظذنع  اهلل  حاغدا  بذ  قالمايدذ. 
دئضةن ظايعتع جىملة قذرذلذش جةهةتتعن خةؤةر، لئكعن ظذنعثدعن حةكلعمة 
مةنا )يةنع ظذنع صاك بولمعغانالر تذتمعسذن( دئضةن مةنا كأزدة تذتذلعدعغان 
جىملعسع  )خةؤةر  جةهةتتعن  قذرذلذش  جىملة  ظايةت  بذ  بولعدذ.  جىملة  بعر 
ظايةتنعث  بذ  بولماي( حةكلعمة جىملعسع بولذشع توغرا ظةمةستذر. حىنكع، 
جىملة قذرذلعشع ظعلضعرعدعكع ظايةتنعث سىصىتعدذر. سىصةت بولذص كةلضةن 

ظايةتنعث جىملعسع حةكلعمة مةنعنع بئرعدعغان جىملة بولمايدذ.« 
بعز بذ يةردة ظعبراهعم هةلةبعنعث باشقعالرغا ظوخشاشال صاك بولمعغانالرنعث 
قذرظاننع تذتذشعنعث هارام ظعكةنلعكعضة باشقا ظايةت بعلةن دةلعل ـ صاكعت 
كأرسةتكةنلعكعنع كأردىك، لئكعن توغرعسع بذ يةردة )ظذ ظايةت بعلةن ظةمةس( 
هةدعسلةر بعلةن دةلعل ـ صاكعت كةلتىرىش ظعدع. حىنكع، بعز يذقعرعدا بايان 
قعلعص ظأتكىنعمعزدةك ظذ ظايةتنعث مةنعسعدة ظعختعالص باردذر. دةلعلـ  صاكعت 
قعلعنعدعغان بعرةر ظايةت ياكع هةدعستة قاحانكع ظعختعالص يىز بئرعص قالسا، 
ظذ ظايةت ياكع هةدعس دةلعل ـ صاكعت قعلعنعص كةلتىرىلمةيدعغانلعقع ظالعمالر 

ظارعسعدا تونذلذص كةلضةن بعر قاظعدعدذر. 
)))  سىرة ؤاقعظة 79 ـ ظايةت.
)))  سىرة ؤاقعظة 78 ـ ظايةت.
)))  سىرة ؤاقعظة 77 ـ ظايةت.
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غعالصقا  قويذلعدعغان  سئلعص  )قذرظان  قذرظاننع  بولمعغانالرنعث  صاك 
بعلةن  غعالص  بولغان  ظايرعم  تذتقذحعدعن  قذرظاننع  ؤة  قذرظاندعن  ظوخشاش( 

تذتذشعغا بولعدذ. 
ظذنع  بولسا،  ظاز  ظايةتتعن  بعر  ظايةت  يئزعلغان  نةرسعضة  بعرةر  ظةضةر 
تذتذش مةكرذه ظةمةستذر. بذ هةقتة ظعبنع ظابعدعن قةهعستانعينعث شذنداق 
دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلغان. لئكعن خذددع يذقعرعدا هةيزدارنعث ظايةتنع بعر 
ظايةتكة يةتمعضةن معقداردا ظوقذشعنعث بولعدعغانلعقع ياكع بولمايدعغانلعقع 
هةققعدة ظعختعالص قعلعشعص قئلعنغعنعدةك صاك بولمعغانالرنعث بعر ظايةتكة 
ياكع  بولعدعغان  تذتسا  نةرسعنع  يئزعلغان  ظايةت  معقداردا  يةتمعضةن 
مذمكعندذر.  بولذشع  قئلعنغان  كأرىلىص  ظعختعالص  هةققعدة  بولمايدعغانلعقع 
بةلكع بذ مةسعلعدة ظعختعالص بولذشع ناهايعتع كىحلىكتذر. حىنكع، كعحعك 
كعحعك  ظةمما  هارامدذر.  تذتذش  ظايةتنع  بولسعمذ  بعلةن  تاهارةتسعزلعك 
هارام  ظوقذش  قذرظاننع  تذتماستعن(  )قذرظاننع  بعلةن  تاهارةتسعزلعك 
ظةمةستذر. ظذنداق بولغان ظعكةن )قذرظاننع ظوقذش ظىحىن قويذلغان شةرتلةر 
بذمةسعلعنعث  بولعدذ.  بولغان  ظاددعي  شةرتلةردعن(  قويذلغان  تذتذشقا  ظذنع 
شذنداق بولعدعغانلعقعنع ظبنع ظابعدعن ظأزعنعث هاشعيةسعدة بايان قعلغان. 

يئزعشع توغرا  ظايةتلعرعنع  ظادةملةرنعث قذرظان  تاهارةتسعز  هةيزدار ؤة 
ظارعسعدا  قذر  لئكعن  تىرعدذر.  بعر  تذتذشنعث  يئزعش  حىنكع،  ظةمةستذر. 
ظايةتلةر بار بعر كعتاب بولسا، ظذالرنعث ظذ ظايةتلةرنع تذتماستعن ظذ كعتابنع 

يئزعشع توغرا بوالمدذ ياكع بولمامدذ؟ 
»)صاك  دةيدذ:  مذنداق  ظاصتورع  كعتابنعث  دئضةن  القدير<  >فتح 
بولمعغانالرنعث( ظايةتنع يئزعش هةققعدة ظالعمالر ظعختعالص قعلعشعص قالدع. 
سةمةرقةنتلعكلةرنعث بةرضةن صةتعؤالعرعدا )صاك بولمعغانالرنعث( قذرظاننعث 
ظايعتع بار كعتابنع يئزعشع مةكرذهدذر. حىنكع، ظذ كعتابنع قولعدعكع قةلةم 
نةرسعنعث  بعر  تذتماي(  بعلةن  )قولع  قذرظاننع  ظةبذللةيس:  يازعدذ.  بعلةن 
ظىستىضة قويغان بولسعمذ قذرظان ظايةتلعرعنع صاك بولمعغانالرنعث بعر ظايةتكة 
يةتمعضةن معقداردا بولسعمذ يئزعشع توغرا ظةمةستذر، دئدع. >قذدذرعي< دئضةن 
نةرسعنعث  بعر  تذتماي(  بعلةن  )قولع  قذرظاننع  ظةضةر  ظاصتورع:  كعتابنعث 
ظىستىضة قويغان هالعتعدة ظذنعثدعن )بعرةر ظايةتكة يةتمعضةن معقداردا ظايةت 
يازسا( بولعدذ. بذ ظعمام ظةبذيىسىفنعث كأز قارعشعدذر. بذ قعياس ظارقعلعق 
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ظئلعنغان بعر هأكىمدذر. حىنكع، ظةضةر قذرظان باشقا بعر نةرسعنعث ظىستىضة 
قويذلغان بولسا، ظايةتلةرنع قةلةم بعلةن يازغانلعقع ظىحىن قذرظاننع خذددع 
بعلةن  ؤاسعتة  بعر  ظايةتلةرنع  ظوخشاش  تذتقانغا  بعلةن  غعالص  بعر  ظايرعم 
تذتقان بولعدذ. ظةضةر قذرظاننع قول بعلةن تذتذقلذق بولسا، ظايةتلةرنع يئزعش 

توغرا ظةمةستذر، دئضةن.« 
قعلسذن!(  رةهمةت  ظذنعثغا  تةظاال  )اهلل  ظالعم  دئضةن  هامعد  مذهةممةد 
مذنداق دةيدذ: »يذقعرعدعكع بذ بايانالردعن ظايةتلةرنع يئزعش بعلةن ظذنع 
تذتذشنعث هأكمعنعث بعر ظعكةنلعكعنع كأرىؤاالاليمعز. حىنكع، بعز يذقعرعدا 
دئضةن  كامال  تىرعدذر.  بعر  تذتذشنعث  يئزعش  ظأتكىنعمعزدةك  قعلعص  بايان 
ظالعم صاك بولمعغانالرنعث قذرظاندعن باشقا دعنعي كعتابالرنع تذتذشنعث مةكرذه 
بولعدعغانلعقعنع كىحالندذردع. >رد احملتار< دئضةن كعتابتا صاك بولمعغانالرنعث 
توغرا  تذتذشنعث  يةرلعرعنع  يئزعلغان  ظايةتلةر  كعتابلعرعدعن  تةصسعر 
بولمايدعغانلعقع ؤة ظذنعثدعن باشقا يةرلعرعنع تذتسا بولعدعغانلعقع، شذنعثدةك 
بولمايدعغانلعقع،  تذتسا  يةرلعرعنع  بار  ظايةتلةر  كعتابلعرعدعن  فعقهع  يةنة 
ظةمما قذرظاننعث هةممة يةرلعرع ظايةتكة تةؤة بولغانلعقع ظىحىن ظذنعثدعن 
مةيلع ظايةتلةر بار يةرلعرع بولسذن ياكع باشقا يةرلعرع بولسذن ظذنعث هةممة 
يةرلعرعنع تذتسا بولمايدعغانلعقع بايان قعلعندع. تةهتاؤعي دئضةن ظالعم بذ 
قاظعدعلةرضة  دعنعي  ظارعسعدا  سأزلةرنعث  قعلعنغان  بايان  هةقتة  بذ  سأزنعث 
ظةث ظذيغذن سأز ظعكةنلعكعنع، دئضةن. لئكعن بذ هةقتة ظةث ظعهتعياتلعق سأز 
بولسا، ظعبنع ظابعدعن: تةصسعر كعتابلعرع بعلةن باشقا كعتابالرنعث ظارعلعقعدا 
كعتابلعرعنع  تةصسعر  صةقةت  بولمعغانالرنعث  صاك  ظىحىن  بولغانلعقع  صةرق 
تذتذش مةكرذهتذر. ظةمما ظذنعثدعن باشقا دعنعي كعتابالرنع تذتذش مةكرذه 
ظةمةستذر. حىنكع، تةصسعردة باشقا كعتابالرغا قارعغاندا ظايةتلةر كأصتذر ؤة 
تةصسعردة قذرظان ظايةتلعرعنع كةلتىرىش ظةسلع مةقسةت قعلعنغان بعر ظعشتذر. 
شذنعث ظىحىن تةصسعر باشقا كعتابالرغا قارعغاندا قذرظانغا ظوخشذشعص قالعدذ 
ؤة ظايةتلةرنع يئزعش مةسعلعسعمذ شذنعثغا ظوخشاشتذر، دةص بايان قعلغان 

سأزدذر.«
بذ يةردة شذنع ظةسكةرتعص ظأتىشكة توغرا كئلعدذكع، ظةضةر صاك بولمعغانالر 
بعر ظعشنع >بعسسمعلاله< ؤة >ظةلهةمدذ لعلاله< بعلةن باشلعغاندعن كئيعن 
يازماقحع  نةرسة  بعرةر  حعق  هةرةصلعرعدعن  ظعككعسعنعث  ظذ  هةرةصلعرع 
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بولسا، )تةصسعردعن باشقا كعتاب بولسعمذ( ظذنعث دعنعي كعتابالرنع تذتذشع 
ظايةتلةر  كعتابتعكع  ظذ  بولسا،  تذتماقحع  كعتابنع  ظةضةر   ظةمةستذر.  توغرا 
بار يةرلةرنع تذتماستعن تذتسا  بولعدذ. ظةمما يذقعرعدا بايان قعلعنغعنعدةك 
تةصسعردة مةيلع ظايةتلةر بار يةردعن باشقا يةرنع تذتسعمذ ظذنع تذتذش مذتالق 

مةكرةهتذر.

5 ـ مةسحعتكة كئرعشنعث هاراملعقع

قاتتعق  ؤة  سذغذق  قاتتعق  بذالثحعالردعن،  هايؤانالردعن،  يئرعتقذح 
زىرىر  قاتتعق  كئرعشكة(  )مةسحعتكة  ظوخشاش  قورققانغا  ظذسسذزلذقتعن 
بولذص قالغان هالةتلةردعن باشقا حاغدا هةيزدار ظايالنعث مةسحعتكة كئرعشع 
ؤة مةسحعتتة تذرذص قالمعسعمذ )بذ ظعشعكتعن كئرعص ظذ ظعشكتعن( حعقعص 
كئتعشع هارامدذر. بذ هةقتة ظعمام ظةبذداؤذد دةججاجةنعث قعزع جةسرةنعث 
ظةنهانعث  رةزعيةلالهذ  ظاظعشة  مةن  قعلعدذ:  رعؤايةت  دئضةنلعكعنع  مذنداق 
مذنداق دئضةنلعكعنع ظاثلعغان ظعدعم: ساهابعالرنعث ظأيلعرعنعث ظعشعكلعرع 
»سعلةر  كئلعص:  ظةلةيهعسساالم  صةيغةمبةر  ظئحعالتتع.  تةرةصكة  مةسحعت 
قارعتعثالر«  تةرةصكة(  )باشقا  مةسحعتتعن  ظعشعكلعرعنع  ظأيلعرعثالرنعث 
دئدع. ظاندعن ظذالر )صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم ظعشعكنعث مةسحعت تةرةصكة 
بعرةرسعمذ  بعلةن  ظىمعد  دئضةن  قاالر  قعلعص  رذخسةت  تذرذشعغا(  ظئحعلعص 
ظعشعكعدة ظأزضىرىش قعلمعدع. بذنع كأرضةن صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم ظذالرنعث 
قئشعغا حعقعص: »سعلةر ظأيلعرعثالرنعث ظعشعكلعرعنع مةسحعتتعن )باشقا 
قالغانالرنعث  بولذص  جذنذص  ؤة  هةيزدار  مةن  حىنكع،  قارعتعثالر.  تةرةصكة( 

مةسحعتكة )كئرعشعضة( يول قويمايمةن« دئضةن. 
بايان  يذقعرعدا  قعلعنغعنعدةك  بايان  كعتابتا  يئزعلغان  توغرعسعدا  هةيز 
قعلعص  تةيةممذم  هالةتتة  قالغان  بولذص  زأرىر  كئرعش  مةسحعتكة  قعلعنغان 
ظاندعن مةسحعتكة كئرعش ظةث ياخشعدذر. هةيزدار ظايالالر هئيت نامعزع ؤة 
جعنازة نامعزع ظوقذيدعغان يةرلةرضة كعرسة بولعدذ. حىنكع، بذ ظعككع يةر 
مةسحعتنعث هأكمعدة ظةمةستذر. لئكعن كعشعلةر ظةضةر هئيت نامعزعغا ياكع 
جعنازة نامعزعغا تذرغان بولسا، هةيزدار ظايالنعث سةصلةر تئزعلغان يةرلةرضة 
بئرعشع بولمايدذ. هةيزدار ظايالالرنعث قةبرعلةرنع زعيارةت قعلعشعغا بولعدذ. 
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6 ـ كةبعنع تاؤاص قعلعشنعث هاراملعقع

كعشع  ظايال  ظةضةر  هارامدذر.  قعلعشع  تاؤاص  كةبعنع  ظايالنعث  هةيزدار 
باشقا  قعلعشتعن  تاؤاص  كةبعنع  قالسا،  كأرىص  هةيز  حاغدا  قعلعدعغان  هةج 
هةجنعث بارلعق صاظالعيةتلعرعنع قعلعدذ. تاؤاصنع تاكع هةيزع توختاص يذيذنذص 
ظاظعشة  ظةلةيهعسساالمنعث  صةيغةمبةر  يذقعرعدا  بعز  قعلمايدذ.  بولغعحة  صاك 
»هةيز  دئضةن:  ظذنعثغا  قالغاندا  كأرىص  هةيز  هةجدة  ظةنها  رةزعيةلالهذ 
بولسا، اهلل تةظاال ظادةمنعث قعز ظةؤالدلعرعغا صىتىؤاتقان بعر نةرسعدذر. شذنعث 
ظىحىن سعز هاجعالر قعلغان بارلعق ظعشالرنع قعلعث، لئكعن تاكع )هةيزعثعز 
توختاص( يذيذنذص صاك بولغانغا قةدةر كةبعنع تاؤاص قعلماث« دئضةن سأزعنع 

بايان قعلعص ظأتتذق.
     س: ظةضةر بعر ظايال هةيزدار تذرذص كةبعنع تاؤاص قعلسا، قعلغان 

تاؤاصع توغرا بوالمدذ؟
ج: شذنداق. قعلغان تاؤاصع توغرا بولعدذ. لئكعن ضذناهكار بولعدذ. ظةضةر 
قعلغان تاؤاصع )ظةرةصاتتعن يئنعص قعلعدعغان( صةرز تاؤاص بولسا، كةصصارةت 
ظىحىن بعر تأضة ياكع بعر كاال بوغذزالش الزعمدذر. ظةضةر ظذ ظايال صاك بولذص 
بولغاندعن كئيعن )هةيز ؤاقتعدا قعلغان( تاؤاصنع قايتا قعلسا، ظذنعثغا ظذ 

مالالرنع بذغذزالش الزعم ظةمةستذر. 

7 ـ جعنسعي مذناسعؤةت ظأتكىزىشنعث هاراملعقع

هةيزدار ظايال بعلةن جعنسعي مذناسعؤةت ظأتكىزىش ؤة كعندعكع بعلةن 
)جعنسعي  يةردعن  ظذ  قويذؤالماي  نةرسة  بعر  يةرضة  ظارعلعقعدعكع  تعزنعث 
هارامدذر.  هذزذرلعنعش  ظارقعلعق(  ظعشالر  باشقا  ظأتكىزمعسعمذ  مذناسعؤةت 
بعلةن  ظايال  هةيزدار  ظةضةر  قعلعنعشعحة:  بايان  كعتابتا  دئضةن  احملتار<  >رد 
هالةتتة  شذ  مذناسعؤةتنعث  جعنسعي  ظادةم  ظأتكىزضةن  مذناسعؤةت  جعنسعي 
ظأتكىزىشكة  مذناسعؤةت  جعنسعي  ياكع  بعلمةي  هاراملعقعنع  ظأتكىزىشنعث 
زورالنغان هالدا، ياكع ظايالنعث هةيزدار ظعكةنلعكعنع ظذنتذص قالغان هالدا 
هاراملعقعنع  قعلعشنعث  شذنداق  ؤة  قةستةن  بعلةن  ظعختعيارع  ظأز  ظةمةس 
بعلعص تذرذص ظأتكىزضةن بولسا، ظذنعث جعنسعي مذناسعؤةت ظأتكىزىشع حوث 
ضذناه هئساصلعنعدذ. شذنعث ظىحىن ظذنعث تةؤبة قعلعشع الزعمدذر. تةهتاؤعي 

ھەيز ۋە نىفاس ھۆكۈملىرىنىڭ تەپسىالتىھەيز ۋە نىفاس ھۆكۈملىرىنىڭ تەپسىالتى



دئضةن ظالعم بذ سأزنع ظعزاهالص: »هةيزدار ظايال بعلةن جعنسعي مذناسعؤةت 
ظأتكىزىشنعث هاراملعقعنع بعلمةسلعك بذنداق قعلعشنعث هاراملعقعنع ظةمةس، 
كأتىرؤئتعدذ.  بولعدعغانلعقعنع  ضذناه  حوث  قعلعشنعث  ظعش  بذنداق  بةلكع 
هأكىملعرعنع  شةرعظةت  ظادةمنعث  بعر  ياشعغان  دعيارعدا  ظعسالم  حىنكع، 

بعلمةسلعكع ظأزرة هئساصالنمايدذ« دئدع. 
قعزعقلعقعنع  تةننعث  يةرضة  ظارعلعقعدعكع  تعزنعث  بعلةن  كعندعكع  ظةضةر 
يةردعن  ظذ  قويعؤئتعص  بعرنةرسة  قاتتعق  ؤة  قئلعن  قالعدععغان  توسذص 
باشقا  يةردعن  ظارعلعقعدعكع  تعزنعث  بعلةن  كعندعك  بولعدذ.)))  هذزذرالنسا 
بعلةن  ظايال  هةيزدار  تاظاال  اهلل  بولعدذ.  هذزذرالنسا  خالعغانحة  يةرلةردعن 
دئدع:  مذنداق  هةققعدة  بولمايدعغانلعقع  ظأتكىزىشكة  مذناسعؤةت  جعنسعي 
»)ظع مذهةممةد!( ظذالر سةندعن هةيز توغرذلذق )يةنع هةيزدار ظايال بعلةن 
توغرذلذق(  ظةمةسلعكع  دذرذس  ياكع  دذرذسلعقع  قعلعشنعث  ظاالقة  جعنسعي 
مةزضعلعدة جعنسعي  هةيز  )يةنع  زعيانلعقتذر  هةيز  ظئيتقعنكع، »  سورايدذ. 
ظاالقة قعلعش ظةر- خوتذن هةر ظعككعسعضة زعيانلعقتذر(، هةيز مةزضعلعدة 
يئقعنحعلعق  بولغذحة ظذالرغا  صاك  تذرذثالر، )هةيزدعن(  نئرع  ظايالعثالردعن 
قعلماثالر، صاك بولغاندا، ظذالرغا اهلل بذيرعغان جايدعن يئقعنحعلعق قعلعثالر «. 
اهلل هةقعقةتةن تةؤبة قعلغذحعالرنع دوست تذتعدذ. )هارامدعن ؤة نعجاسةتتعن( 

صاك بولغذحعالرنع هةقعقةتةن دوست تذتعدذ«))) 
ظعمام مذسلعم ظةنةس رةزعيةلالهذ ظةنهذنعث مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤايةت 
قعلعدذ: يةهذدعيالر ظاياللعرع هةيز كأرىص قالسا، ظذالر ظذ ظايالالر بعلةن بعرضة 
ظاندعن  ظولتذرمايتتع.  يةردعمذ  بعر  )ظأيدة(  ؤة  يئمةيتتع  تاماق  ظولتذرذص 
شذنعث  سورعدع.  سذظال  ظةلةيهعسساالمدعن  صةيغةمبةر  هةقتة  بذ  ساهابعالر 
بعلةن اهلل تةظاال ظذ ظايةتنع حىشىردع ؤة صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم: »سعلةر 
)هةيز كأرىص قالغان ظاياللعرعثالر بعلةن( جعنسعي مذناسعؤةت ظأتكىزىشتعن 

باشقا هةممة ظعشنع قعلعثالر« دئدع. 
ظعمام مذسلعم يةنة مةيمذنة رةزعيةلالهذ ظةنهانعث مذنداق دئضةنلعكعنع 
رعؤايةت قعلعدذ: »صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم هةيز كأرىص قالغان ظاياللعرعنع 
)))  يةنع ظةضةر هةيزدار ظايال قئلعن ظعشتان ياكع كذساردةك بعر نةرسة كعيعؤالغان بولسا، ظذنعث كعندعكع بعلةن تعزنعث 

ظارعلعقعدعكع يةردعن هذزذرالنسا بولعدذ. ظةضةر ظذ ظذنداق قعلمعغان بولسا، ظذ يةردعن هذزذرلذنذش بولمايدذ. ت.
)))  سىرة بةقةرة ))) ـ ظايةت. 
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ظعشتانلعرعنعث ظىستىدعن قوحاقاليتتع.« 
دئضةنلعكعنع  مذنداق  ظةنهانعث  رةزعيةلالهذ  ظاظعشة  يةنة  ظعمام مذسلعم 
بولساق،  قالغان  كأرىص  هةيز  بعرعمعز  »ظعحعمعزدعن  قعلعدذ:  رعؤايةت 
صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم ظذنع ظعشتعنعنع كعيعشكة بذيرذيتتع، ظاندعن ظذنع 

قذحاقاليتتع.« 
ظةضةر هةيزدار بعر ظايالنعث هةيزع توختعغاندعن كئيعنال )ظذ يذيذنعشتعن 
ظعلضعرع( ظذنعث بعلةن جعنسعي مذناسعؤةت ظأتكىزىش هاالل بذالمدذ ياكع 

هاالل بولمامدذ؟ دئضةن مةسعلعدة ظالعمالرنعث ظارعسعدا ظعختعالص باردذر.
رةهمةت  ظعككعسعضة  ظذ  تاظاال  )اهلل  شافعظعي  ظعمام  ؤة  مالعك  ظعمام 
قعلسذن!(: »ظذ ظايال تاكع يذيذنغعحعلعك ياكع سذ تئصعلماي يذيذنالمايدعغان 
مذناسعؤةت  جعنسعي  بعلةن  ظذنعث  قعلمعغذحعلعك  تةيةممذم  بولسا،  ظعش 
ظأتكىزىش توغرا ظةمةستذر« دئدعلةر. ظةمما ظعمام ظةبذ هةنعفة )اهلل تاظاال 
ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!(: »ظةضةر ظذنعث هةيزع ظون كىن تولذق توشذص 
بعلةن  ظذنعث  ظعلضعرع  يذيذنعشتعن  ظذ  بولسا،  توختعغان  كئيعن  بولغاندعن 
جعنسعي مذناسعؤةت ظأتكىزىش هاالل بولعدذ. ظةضةر ظذنعث هةيزع ظون كىن 
تولذق توشذشتعن ظعلضعرع توختعغان بولسا، ظذ تاكع يذيذنغانغا قةدةر ياكع 
)ظذنعث هةيزع توختاص ظارعلعقتعن( بعر ؤاخ نامازنعث ؤاقتع ظأتكةنضة قةدةر 
هاالل  ظأتكىزىش  مذناسعؤةت  جعنسعي  بعلةن  ظذنعث  ظأتمعضعحعلعك  ؤاقعت 
بولمايدذ. ظةضةر ظذ ظايالنعث هةيزع ظأزعنعث ظادعتع بويعحة توختعغان بولسا، 
ظةهؤال شذنداق بولعدذ. ظةضةر ظايالنعث هةيزع نورمالدعكع ظادعتع توشماي 
تذرذص توختعغان بولسا، هةتتا ظذنعث ظادعتع تولذق توشذص، ظاندعن ظذنعث 
هةيزع توختعمعغعحعلعك ظذنعث بعلةن جعنسعي مذناسعؤةت ظأتكىزىش هاالل 

بولمايدذ«. اهلل تاظاال خالعسا ظذنعث تةصسعالتع ظالدعمعزدا كئلعدذ.
ظةضةر بعر ظايال ظئرعضة ظأزعنعث هةيز كأرىص قالغانلعقعدعن خةؤةر بةرسة، 
مةيلع ظذ يالغان ظئيتعدعغان ظايال بولسذن ياكع يالغان ظئيتمايدعغان راستحعل 
ظايال بولسذن، ظةضةر ظةر ظذ ظايالنعث سأزعضة  ظعشةنضةن بولسا، ظذنعث بعلةن 
ظايال  ظذ  ظةضةر  يةنة  شذنعثدةك  هارامدذر.  ظأتكىزىش  مذناسعؤةت  جعنسعي 
مئنعث ظعددعتعم )يةنع تاالق قعلعنغاندعن كئيعن تذتذدعغان ظعددةت( حعقتع 

دئضةن بولسا، ظذنعث سأزع قوبذل قعلعنعدذ. 
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>رد احملتار< دئضةن كعتابتنعث ظاصتورع: »بةزع ظالعمالر: >ظةضةر بعر ظايال، 
ظأزعنعث نورمال هةيز كأرعدعغان ؤاقتعدا هةيز كأرضعنعضة ظوخشاش ظذ ظايالغا 
ظعشعنعش مذمكعن بولعدعغان بعر ؤاقعتتا ظأزعنعث هةيز كأرىص قالغانلعقعنع 
دئضةن بولسا، ظةضةر ظذ ظعشةنحعسعز ظايال بولسعمذ ظذنعث سأزعضة خذددع 
ظعشعنعلضعنعدةك  سأزعضة  دئضةن  حعققانلعقعدا  ظعددعتع  ظأزعنعث  ظذنعث 
ظعشعنعلعدذ. بذ، ظةث ظعهتعياتلعق ؤة تةقؤالعققا ظةث يئقعن سأزدذر< دئضةن 
دةص بايان قعلعص بولذص، بذنعثدعن ظةضةر ظذ ظايال ظعشةنحعسعز ظايال بولسا 
ؤة )ظذنعث ظأزعنعث هةيز كأرىص قالغانلعقعنع دئضةن ضعصع( ظادةتتة ظذنعث 
هةيز كأرىدعغان ؤاقتعدا ظةمةس باشقا بعر ؤاقعتتا بولغانلعقع سةؤةبع بعلةن 
حاغدا  بذ  كةلسة،  كىحلىك  ضذمانغا  قعلمعغانلعقع  ضةص  توغرا  ظايالنعث  ظذ 
بارلعق ظالعمالرنعث بعرلعككة كةلضةن قارعشعضة ظاساسةن ظذنعث )مةن هةيز 
كأرىص قالدعم دئضةن( سأزعضة ظعشعنعلمةيدعغانلعقعنع كأرىؤالغعلع بولعدذ 
ظعشعنعص  خةؤعرعضة  بةرضةن  ظادةمنعث  بعرةر  ظشةنحعسعز  يةنة  ظالعمالر  ؤة 
قعلغانلعقع  ضةص  توغرا  ظذنعث  بولسا،  شةرتع  قعلعشنعث  ظةمةل  ظذنعثغا 

ضذمانغا كىحلىك كئلعشتذر، دئضةن« دئدع.   
ظةضةر هةيزدار ظايال ظئرعنعث )جعنسعي مذناسعؤةت ظأتكىزىش تةلعؤئنع 
ضذناهكار  بعللة  بعلةن  ظةر  ظذمذ  بولسا،  قوشذلغان  ظذنعثغا(  قعلماي  رةت 
بولعدذ ؤة هةرظعككعسعضة تةؤبة قعلعش ؤة ظعستعغصار ظئيتعش الزعمدذر. ظةضةر 
ظعككعسعنعث بعرع ظأز ظعختعيارع بعلةن يةنة بعرع ظألتىرؤئتعش ياكع بعرةر 
بعلةن  ظعشالر  ظوخشاش  ظذرذشقا  قاتتعق  ياكع  كئسعؤئتعش،  ظذستعخعنعنع 
تةهدعد سئلعنعص )جعنسعي مذناسعؤةت ظأتكىزىشكة( مةجبذرلعنعص جعنسعي 
مذناسعؤةت ظأتكىزضةن بولسا، ظذ ظعككعسعنعث ظعحعدعن صةقةت ظأز ظعختعيارع 

بعلةن جعنسعي مذناسعؤةت ظأتكىزضعنعال ضذناهكار بولعدذ. 
هةيزدار ظايال بعلةن جعنسعي مذناسعؤةت ظأتكىزىشنع هاالل دةص قارعغان 

ظادةمنعث كاصعر بولعدعغانلعقع هةققعدة ظعككع خعل كأز قاراش باردذر: 
بعرعنحع كأز قاراش كأص قعسعم ظالعمالرنعث كأز قارعشع بولذص بذ قاراش 
دةص  هاالل  ظأتكىزىشنع  مذناسعؤةت  جعنسعي  بعلةن  ظايال  هةيزدار  بويعحة: 

قارعغان ظادةم كاصعر هئساصلعنعدذ.
كةلضعنعضة  كعتابتا  دئضةن  >دذررذلمذختار<  بويعحة:  قاراش  ظعككعنحع 
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ظوخشاش ظذ ظادةم كاصعر هئساصالنمايدذ. بذ، مةزكذر ظعككع خعل كأز قاراشنعث 
ظعحعدعن توغرا دةص قارالغان قاراشتذر. ظذ ظادةمنعث كاصعر هئساصالنماسلعقع 
دةص  هاالل  ظأتكىزىشنع  مذناسعؤةت  جعنسعي  بعلةن  ظايال  )هةيزدار  بولسا، 
بولغانلعقع  ظعختعالص  ظارعسعدا  ظالعمالر  بولذشعدا  كاصعر  ظادةمنعث  قارعغان( 
ظىحىندذر.))) >دةررذلمذختار< نعث ظاصتورع: »ظةضةر بعر مذسذلماننعث كاصعر 
بولعدعغانلعقعدا ظعختعالص قعلعنعص قالسا، ظةضةر ظذ ظعختعالص ظاجعز بولسعمذ 

ظذنعث كاصعر بولعدعغانلعقعغا صةتعؤا بئرعلمةيدذ« دئدع. 
هةيزدار ظايال بعلةن جعنسعي مذناسعؤةت ظأتكىزىص ضذناه ظعشنع قعلعص 
مةزضعلعدة  دةسلةصكع  هةيزنعث  مذناسعؤةتنع  جعنسعي  ظةضةر  ظادةم،  قويغان 
بولسا  ظأتكىزضةن  مةزضعلعدة  ظاخعرقع  ظةضةر  دعنار،  بعر  بولسا  ظأتكىزضةن 
جعنسعي  ظذ  ظةضةر  هةقتة  بذ  مذستةهةصتذر.  قعلعشع  سةدعقة  دعنار،  يئرعم 
مذناسعؤةت ظأتكىزضةن ؤاقتعدا ظايالنعث قئنع قئزعل رةثدة بولسا بعر دعنار، 
ظةضةر سئرعق رةثدة بولسا يئرعم دعنار سةدعقة قعلعدذ، دئضةن قاراشمذ بار. 
ظذنعث دةلعلـ  صاكعتع ظعمام ظةبذداؤذد ؤة هاكعم رعؤايةت قعلغان بذ هةدعستذر: 
»ظةضةر بعر ظةر هةيز كأرعؤاتقان ظايالع بعلةن جعنسعي مذناسعؤةت ظأتكىزضةن 
ؤة هةيز قئنع قعزعل رةثدة بولغان بولسا بعر دعنار، سئرعق رةثدة بولغان 

بولسا يئرعم دعنار، سةدعقة بةرسذن.«
بذ يةردة شذنع بايان قعلعص ظأتىشكة توغرا كئلعدذكع، شةرعظةت ظئتعراص 
كىمىش  دانة  ظون  جةهةتعدعن  ظئغعرلعق  صذل  ظالتذن  دعنار  بعر  قعلغان 
دعرهةمضة توغرا كئلعدذ.))) )كأمىشتعن سوقذلغان( بعر دعرهةم صذل تةقرعبةن 
حىنكع،  كئلعدذ.  توغرا  قذرذشعغا   (( سوقذلغان  كىمىشتعن  سىرعيةنعث 
كأمىشتعن سوقذلغان ظذ قورذشالر زاكات ؤة ظذنعثدعن باشقا ظعشالردا شةرظعي 
بعر ظألحةمدة ظاساسلعنعدعغان نةرسعدذر. كىمىشتعن سوقذلمعغان قذرذشالر 

ظعتعبارغا ظئلعنمايدذ.

8 ـ قان توختعغاندا يذيذنذشنعث صةرز بولعدعغانلعقع

هةيزدار ظايالنعث هةيزع توختعغاندا يذيذنعشع صةرزدذر. ظةضةر ظذ ظايال 
كاصعر  ظذنعث  قالسا،  بولذص  ظعختعالص  هئساصلعنعدعغانلعقعدا  كاصعر  ظادةمنعث  سالغان  قعلعص  ظعشنع  بعرةر  يةنع    (((

بولعدعغانلعقع كةسكعن بولمعغانلعقع ظىحىن ظذنعث كاصعر هئساصالنماسلعقعمذ مذمكعندذر. ت.
)))  بعر دعرهةمنعث ظئغعرلعقع تةقرعبةن 2.975 ضعرام. ت.
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قادعر  يذيذنعشقا  بعلةن  بعرةر سةؤةب  قعلعدعغان  دذرذس  قعلعشنع  تةيةممذم 
دذرذس  قعلعشنع  تةيةممذم  ظايالدعن  ظذ  ظةضةر  قعلعدذ.  تةيةممذم  بواللمعسا، 

قعلعدعغان سةؤةب كأتىرلىص كةتسة، ظذنعثغا يذيذنذش صةرز بولعدذ. 
هةيزدعن يذيذنذش ظذسذلع جذنذصلذقتعن يذيذنذش ظذسذلعغا ظوخشاشتذر. 
هةيزدعن يذيذنذشنعث صةرزع بولسا، ظئغعزعنع حايقاش، بذرنعغان سذ ظئلعش 
بذ  تاظاال  اهلل  ظعبارةتتذر.  يذيذشتعن  بعلةن  سذ  يئرعنع  هةممة  بةدعنعنعث  ؤة 

هةقتة ظالدعمعزدا توختذلعمعز. 

هةيز مةزضعلعضة كئرعش ؤة ظذنعثدعن حعقعش 

بةركةؤعي هةيزضة ظاالقعدار ظعشالردا ظايالالرنع ظىح قعسعمغا ظايرعدع.  
ياكع  هةيز  قئتعم  تىنحع  بذ  ظايال.  باشلعغان  تذنجع  كأرىشنع  قان  ـ   (

نعفاس كأرضةن ظايالدذر. 
) ـ قان كأرىشكة ظادةتلةنضةن ظايال. بذ بعر قئتعم توغرا هةيز قئنع ؤة 

بعر قئتعم توغرا صاكلعق ياكع ظذ ظعككعسعنعث بعرعنع كأرضةن ظايالدذر. 
بذ  ظايال.  قالغذحع  ياكع هةيرانلعققا حىشىص  ـ هةيرانلعققا سالغذحع   (
ظعلضعرعدعكع  ظأزعنعث  كئيعن  باشلعغاندعن  قعلعشنع  داؤام  كأرىشنع  هةيز 

ظادعتعنع ظذنتذص قالغان ظايالدذر. 

قان كأرىشنع تذنجع باشلعغان ظايال 

ظذ خعلدعكع ظايالنعث بعر نةححة خعل هالعتع باردذر. 
) ـ قان كأرىشنع دةسلةص باشلعغان قعز ظىح كىن ياكع ظذنعثدعن حعق 
هةيز كأرعدذ. ظاندعن ظذنعث هةيزع ظأزىلىص قالعدذ، هةم بذ ظأزىلىص قعلعش 
ظذزذن مذددةتكعحة داؤام قعلعدذ. بذ هالةتتة ظةضةر ظذ قعز هةيزدعن ظىمعدع 
ظأزىلضةن ياشقا كعرعص بولغعحة ظذنعثدعن بعرةر قئتعم هةيز قئنع كةلسة، 
ظذنعث ظعددعتع هةيز بعلةن حعقعدذ. ظةضةر ظذ قعز هةيزدعن ظىمعدع ظأزىلضةن 
ياشقا كعرعص بولغعحة ظذنعثدعن بعرةر قئتعممذ هةيز قئنع كةلمعسة، ظذنعث 
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ظعددعتع ظذ هةيزدعن ظىمعدع ظأزىلضةن ياشقا كعرضةندعن باشالص ظاي بعلةن 
حعقعدذ. بذ مةسعلة >رد احملتار< دا شذنداق بايان قعلعنغان.

تةفسعر قذرتعبعيدة مذنداق بايان قعلعندع: »مانا بذ هةم ظعمام شافعظعينعث 
ظالعمالرنعث  قعسعمدعكع  كأص  بذ،  قارعشعحة:  كأز  سأظلةبعنعث  مةزهةصعدذر. 
قارعشعدذر. لئكعن ظعمام مالعك )اهلل تاظاال ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!(: >ياش 
بعر  ظعددعتع  ظايالنعث  قالغان  ظأزىلىص  مذددةت(  )ظذزذن  قئنع  هةيز  تذرذص 
يعلدذر< دئدع. بذ قاراشنع ظعمام ظةهمةد ؤة ظعسهاقمذ قوبذل قعلدع ؤة ظذالر 
ظأمةر ظعبنع خةتتاص ؤة باشقعالرنعثمذ شذنداق قاراشتا ظعكةنلعكعنع رعؤايةت 

قعلدع.«))) 
ظعمام مالعكنعث )اهلل تاظاال ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!( بذ قارعشع بولسا، 
ظذثايلعق ظئلعص كئلعدعغان قاراشتذر. شذنعث ظىحىن هةنةفعي مةزهةصعدعكع 

بةزع ظالعمالرمذ بذ مةسعلعدة شذ قاراش بعلةن صةتعؤا بةردع. 
)ـ  قان كأرىشنع تذنجع باشلعغان قعز ظىح كىن ياكع ظذنعثدعن حعق هةيز 
كأرعدذ، ظاندعن ظذنعث هةيزع داؤاملعشعص هةتتا ظون كىندعنمذ ظئشعص كئتعدذ. 
بذ هالةتتة ظون كىنع ظذنعث هةيزع هئساصلعنعدذ، ظون كىندعن ظارتذقع ظذنعث 
نورمالسعز هةيزع هئساصلعنعدذ. مةسعلةن: ظةضةر ظذ ظايال ظون بعر كىن هةيز 
كأرسة، ظون كىنع ظذنعث هةيزع هئساصلعنعدذ ؤة ظون بعرعنحع كىنع كأرضةن 

هةيزع ظذنعث نورمالسعز هةيزع هئساصلعنعدذ. 
) ـ قان كأرىشنع تذنجع باشلعغان قعز بعر كىن قان كأرضةن بولسا، بذ 
هالةتتة ظذنعث كأرضةن بذ قئنع هةيز قئنع بولماستعن بةلكع نورمالسعز هةيز 
قئنعدذر. حىنكع، ظةضةر صاكلعق ظون بةش كىن ؤة ظذنعثدعن كأص بولسا، بذ 
بعز  صاكلعق هئساصلعنعدذ.  ظايرعغذحع  ظارعسعنع  قئنع  ظعككع هةيز  صاكلعق 
يذقعرعدا بايان قعلعص ظأتكىنىمعزدةك بذ، ظالعمالر ظارعسعدا بعر لعككة كةلضةن 
مةسعلعدذر. ظةضةر هةر بعر قئتعمدا كةلضةن قان ظةث ظاز بولغاندعمذ ظىح كىن 
)))  يةنع مةسعلةن: بعر قئتعم ظىح كىن ؤة ظذنعثدعن حعق ؤاقعت هةيز كأرضةن 0) ياشقا كعرضةن بعر ظايال ظعرعدعن 
ظايرعلعص كةتكةندعن كئيعن هةيزع ظىزذلىص قالغان بولسا، ظةضةر ظذ  ظايالدعن بعر ظايالنعث هةيزدعن ظىمعدع ظأزىلعدعغان 
مذددعتع بولغان 55 ياشقا كعرضةنضة قةدةر بعرةر قئتعم هةيز قئنع كةلسة، ظذنعث ظعددعتع هةنةفعي مةزهةصعدعكعلةرنعث كأص 
قعسمعنعث ؤة ظعمام شافعظعنعث كأز قارعشعضة ظاساسةن ظىح هةيز كأرىش بعلةن حعقعدذ. ظةضةر ظذنعثدعن تاكع ظذ شذ ياشقا 
كعرضةنضة قةدةر بعرةر قئتعممذ هةيز قئنع كةلمعسة، ظذنعث ظعددعتع هةتتا ظذ 55 ياشقا كعرعص هةيزدعن ظىمعدع ظذزذلضةن 
ظايالالرنعث قاتارعدعن هئساصلعنص بولغاندعن كئيعن ظىح ظاي ساقالش بعلةن حعقعدذ. ظةمما ظذنعث ظعددعتع ظعمام مالعكنعث 

كأز قارعشعحة بعز يذقعرعدا بايان قعلغاندةك بعر يعل ساقالش بعلةن حعقعدذ. ت.    
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بولسا، هةر بعر قئتعملعق قان بعر هةيز هئساصلعنعدذ. ظةضةر بعر قئتعملعق 
قان ظىح كىنضة يةتمعسة خذددع بذ هالةتتعكعضة ظوخشاش نورمالسعز هةيز 

هئساصلعنعدذ. 
4 ـ قان كأرىشنع تذنجع باشلعغان قعز ظىح كىن قان كأرضةندعن كئيعن 
يةنة ظىح كىن قان  ظذنعثدعن ظون بةش كىن قان ظأزىلىص قعلعص ظاندعن ظذ 
هةيز  بعر  قئنع  قئتعملعق  تذنجع  ظذنعث  هالةتتة  بذ  بولسا،  كأرضةن  كأرضةن 
هئساصلعنعدذ ؤة ظعككعنحع قئتعملعق قئنع يةنة بعر هةيز هئساصلعنعدذ. قئنع 
ظأزىلىص قالغان ظون بةش كىنع بولسا، ظعككع هةيز ظارعلعقعنع ظايرعغذحع 
كامعل بعر صاكلعق هئساصلعنعدذ. شذنعث بعلةن بعرعنحع هةيزعنعث بئشعدعن 

باشالص ظذ قعزنعث باالغةتكة يةتكةنلعكعضة هأكىم قعلعنعدذ. 
5 ـ قان كأرىشنع تذنجع باشلعغان قعز بعر كىن قان كأرضةن، ظاندعن ظون 
تأت كىن صاك ظأتكةن، ظاندعن يةنة بعر كىن قان كأرضةن بولسا. بذ هالةتتة 
ظذنعث هةيزع  ظون كىن  باشالص  ؤاقعتتعن  باشلعغان  قان كأرىشنع  تذنجع  ظذ 
هئساصلعنعدذ. حىنكع، ظعككع قان ظارعسعدعكع )ظون تأت كىن صاك ظأتكةن( 
ؤاقعت  بذ  ظأتكةن  صاك  صاكلعقتذر.  يئتةرسعز  قارعشعحة  شةرعظةتنعث  صاكلعق 
ظئشعص  كىندعن  ظون  هئساصلعنعدذ.  ؤاقعتتةك  تذرعؤاتقان  كئلعص  قان  خذددع 

كةتكةن ؤاقعت بولسا، ظذنعث نورمالسعز هةيز قئنع هئساصلعنعدذ. 
بذ يةردة شذنع بايان قعلعص ظأتىشكة توغرا كئلعدذكع، قان كأرىشنع تذنجع 
باشلعغان بعر قعزنعث قئنع ظىح كىندعن ؤة ظارتذق ظون كىنضة يةتمعضةن بعر 
ؤاقعتتا توختاص قالسا، بذ هالةتتة ظذ قعز يذيذنعدذ ؤة نامازنع ناماز ظوقذش 
مذشذنحعلعك  نامازنع  ظوقذيدذ.)))  ظاخعرعدا  ؤاقعتنعث  قعلعنغان  مذستةهةص 
كعحعكتىرىص ظوقذش ؤاجعصتذر. ظعهتعيات قعلعش يىزىسعدعن روزا تذتعدذ ؤة 
ظذنعث قئنعنعث كةلمةسلعكع تاكع تولذق ظون كىن داؤام قعلغانغا قةدةر ظذنعث 
ظعرع ظذنعث بعلةن جعنسعي مذناسعؤةت ظأتكىزمةيدذ. ظةمما ظذنعث قئنع ظىح 
كىنضة يةتمعضةن بعر ؤاقعتتا توختاص قالسا، ظذ بذ هالةتتة خذددع >رد احملتار< دا 
بايان قعلعنغعنعدةك تاهارةت ظالعدذ ؤة نامازنع ظذنعث ظةث ظاخعرقع ؤاقتعدا 

ظوقذيدذ.  
)))  يةنع نامازنع ظةث دةسلةصقع ؤاقعتتا ظوقذماي ظازراق ساقالص تذرذص ظوتتذردعكع ؤاقتعدا ظوقذيدذ. ت.
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قان كأرىشكة ظادةتلةنضةن ظايال

خذددع بةركةؤعينعث هةيز هةققعدة يازغان كعتابعدا بايان قعلعنغعنعدةك 
ظادعتع،  ظادةتلعنعدعغان(  قان كأرىشكة  كىندة  بعر  ظايالنعث مذظةييةن  )بعر 
ظالعمالرنعث بعرلعككة كةلضةن صعكعرع بويعحة بعر قئتعم هةيز كأرىش بعلةن 
شةكعللعنعدذ. مةسعلةن: قان كأرىشنع دةسلةص باشلعغان بعر قعز )بعر ظاينعث 
ظعحعدة( بةش كىن هةيز كأرضةن ؤة 5) كىن صاك ظأتكةن بولسا، )بعر ظاينعث 
ظعحعدة( ظذنعث ظادعتع بةش كىن هةيز كأرىش ؤة 5) كىن صاك ظأتىش بولذص 
هئساصلعنعدذ. ظةضةر ظذ قعز ظعككعنحع قئتعم هةيز كأرىص بذ قئتعم كأرضةن 
هةيزع بةش كىندعن ظئشعص كةتكةن )مةسعلةن: بذ قئتعم 8 كىن هةيز كأرضةن( 
بولسا، بذ هالةتتة ظذ قعز ظأزعنعث ظعلضعرعدعكع ظادعتعضة قايتذرعلعدذ. يةنع 
ظذ سةككعز كىننعث بةش كىنع ظذنعث هةيزع هئساصلعنعدذ )ؤة قالغان ظىح 

كىن بولسا، ظذنعث نورمالسعز هةيزع هئساصلعنعدذ(.

هةيز  كأرىش ظادعتعنعث ظالمعشعشع

 بةزع ؤاقعتتا بةزع ظايالالرنعث هةيز كأرىش ظادعتعدة ظأزضىرىش بولعدذ. 
كأرعدعغان  هةيز  ياكع  ؤاقتعدا  كأرعدعغان  هةيز  ظذنعث   ياكع  ظأزضىرىش  بذ 
بذ  فعقهعشذناسالر  بولعدذ.  ظعككعسعدة  هةر  بذنعث  ياكع  سانعدا،  كىنعنعث 

هالةتنع >ظادةتنعث ظالمعشعشع< دةص ظاتعشعدذ.
ظادةتنعث هةيز كأرعدعغان ؤاقتعدا ظالمعشعشع بولسا، هةر ظايدا كئلعدعغان 
كةلمةسلعكعدذر.  ؤاقعتتا  ظذ  هةيزنعث  ظذ  كئتعص  ظأزضىرىص  ؤاقتع  هةيزنعث 
ظايالنعث  بعر  ظادةتلةنضةن  كأرىشكة  هةيز  بئشعدا  ظاينعث  هةر  مةسعلةن: 
هةيزع بذ قئتعم ظذ ؤاقعتتا كةلمةي ظذ ؤاقعتتعن كعحعكعص كئلعشعدذر ياكع 

ظذ ؤاقعتتعن ظعلضعرع كئلعشعدذر. 
ظةمما ظادةتنعث هةيز كأرعدعغان كىنعنعث سانعدا ظالمعشعشع بولسا، هةيز 
كأرعدعغان كىنعنعث كئمعيعص كئتعشعدذر ياكع ظئشعص كئتعشعدذر. مةسعلةن: 
قئتعمدا  بذ  ظادعتع  ظايالنعث  بعر  كأرعدعغان  هةيز  كىن  بةش  ظايدا(  )هةر 
ظالتة كىن هةيز كأرعدعغان  ياكع  تأت كىن هةيز كأرعدعغان  ياكع  ظأزضىرىص 
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بولذص قئلعشعدذر. 
ظةمما بذنعث هةر ظعككعسعنعث ظالمعشعشع بولسا، ظذنعث ظادعتعنعث هةم 
هةيز كأرعدعغان ؤاقعتتا ؤة هةم هةيز كأرعدعغان كىننعث سانعدا ظأزضىرىص 

كئتعشعدذر.)))
ؤذجذدقا  قئتعمدعال  بعر  ظالمعشعشع  ظادعتعنعث  كأرىش  هةيز  س:    

حعقامدذ؟
ؤذجذدقا  قئتعمدعال  بعر  )ظالمعشعشع(  ظادةتنعث  نعفاستا  ؤة  هةيزدا  ج: 

حعقعدذ. 
يىسىفنعث  ظةبذ  ظعمام  »بذ  دةيدذ:  مذنداق  ظابعدعن  ظعبنع  هةقتة  بذ 
كأزقارشعدذر ؤة ظعمام ظةبذهةنعفةنعث ظةث ظاخعرقع سأزعدذر.))) >مذهعت< 
دئضةن كعتابتا صةتعؤا بذ قاراشالر بعلةن بئرعلعدذ، دةص بايان قعلعندع. يةنة 
بذنعث  قعلعندع.  بايان  دةص  ظاساسلعنعدذ،  قاراشقا  شذ  صةتعؤا  يةردة  بعر 
تةصسعالتعي تأؤةندعكعحة: ظةضةر بعر ظايالنعث ظادعتع هةر ظاينعث بئشعدا بةش 
كىن هةيز كأرىش بولغان، ظةمما ظذ ظايال بذ ظايدا ظالتة كىن هةيز كأرضةن 
بولسا، ظالعمالرنعث بعرلعككة كئلعشع بعلةن ظذ ظالتة كىن ظذ ظايالنعث هةيزع 
هئساصلعنعدذ. لئكعن ظعمام ظةبذ هةنعفة ؤة ظةبذ يىسىفنعث كأز قارعشعحة ظذ 
ظالتة كىن ظذ ظايالنعث ظادعتعضة ظايلعنعدذ. ظةضةر ظذ ظايال يةنة بعر ظايدا ظالتة 
كىندعن حعق هةيز كأرضةن بولسا، ظالتة كىن ظذنعث هةيزع هئساصلعنعدذ ؤة 
اهلل  توغرعسعنع  هئساصلعنعدذ  هةيزع  نورمالسعز  ظذنعث  ظارتذقع  )ظذنعثدعن 

تاظاال بعلضىحعدذر(.«  
هةيز كأرىش ظادعتع قاحان ظالمعشعدذ؟

هةيز هةققعدة يئزعلغان كعتابتا بايان قعلعنغعنعدةك بعر هةيز ظادعتعنعث 
ظالمعشعشع ظىحىن بعر نةححة خعل هالةت باردذر. بعز تأؤةندة ظذ هالةتلةرنع 

بايان قعلعص ظأتعمعز: 
ظادةتلةنضةن  بعر كىندة هةيز كأرىشكة  بعرعنحع خعل هالةت: مذظةييةن 
بذ قئتعمقع هةيز قئنعنعث كئلعشع تاكع ظون كىندعن ظئشعص  ظايالدعن  بعر 
)))  مةسعلةن: بعر ظايالنعث ظادعتع هةرظاينعث بئشعدا بةش كىن هةيز كأرىش بولسا، ظذنعث بذ قئتعم ظاينعث ظاخعرعدا يةتتة 

كىن هةيز كأرضعنعضة ظوخشاش. مانا بذ هةر ظعككعسعنعث ظالمعشعشع هئساصلعنعدذ. ت. 
)))  ظعمام ظةبذهةنعفة بعر رعؤايةتتة ؤة ظعمام مذهةممةد ظادةتنعث ظالمعشعشع ظعككع قئتعمدا ؤذجذدقا حعقعدذ، دةيدذ. ت.  
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كةتكعحة داؤام قعلعشعدذر.
بذ هالةت تأؤةندعكعدةك قعسعمالرغا بألعنعدذ: 

) ـ ظذ ظايالدعن كةلضةن قان بذ قئتعم ظون كىندعن ظئشعص كةتكةن. لئكعن 
كأرىشكة  هةيز  ظايال  ظذ  ؤاقعت  كأصرةك  ظذنعثدعن  ياكع  كىن  ظىح  قان  ظذ 
ظادةتلةنضةن مذددةتتة كةلمعضةن بولعشعدذر. مةسعلةن: بعر ظايالنعث ظادعتع 
هةرظاينعث بئشعدعكع بةش كىندة هةيز كأرىش بولغان. بذ قئتعمدا ظذ ظايال 
ظاينعث بئشعدعكع ظذ بةش كىندة هةيز كأرمعضةن ؤة )ظاينعث باشقا كىنلعرعدة( 
ظون بعر كىن هةيز كأرضةن بولسا، ظذنعث هةيز كأرىش كىنعنعث سانع ظون 
كىندعن ظئشعص كةتكةنلعكع ظىحىن ظذ ظايال هةيز كأرىشنع باشلعغان كىندعن 
باشالص بةش كىن ظذنعث هةيز كىنعضة هئساص بولعدذ. شذنعث بعلةن ظذنعث 
ظادعتع )هةيز كأرىش كىننعث سانع جةهةتتعن ظةمةس( ؤة هةيز كأرعدعغان 

ؤاقعت جةهةتتعن ظالماشقان بولعدذ. 
ياكع ظذ ظايالدعن كةلضةن قان بذ قئتعم ظون كىندعن ظئشعص كةتكةن لئكعن 
ظذ قاننعث ظعككع كىنع ظذ ظايال ظعلضعرع هةيز كأرىشكة ظادةتلةنضةن ؤاقعتتا 
بئشعدعكع  هةرظاينعث  ظادعتع  ظايالنعث  بعر  مةسعلةن:  بولعشعدذر.  كةلضةن 
بئشعدعكع  ظاينعث  ظايال  ظذ  قئتعمدا  بذ  بولغان.  كأرىش  هةيز  كىندة  بةش 
هةيزع  ظذنعث  ؤة  باشلعغان  كأرىشنع  هةيز  كىنلعرع  بةشعنحع  ؤة  تأتىنحع 
تاكع ظون بعر كىن داؤام قعلغان بولسا، بذنعث هأكمعمذ ظعلضعرعدعكعسع بعلةن 
ظوخشاشتذر. يةنع ظذ قان كأرىشنع باشلعغاندعن تارتعص بةش كىن ظذنعث هةيز 
كىنع هئساصلعنعدذ. حىنكع، ظذ ظايال نورمالدا هةيز كأرعدعغان كىنلعرعنعث 
ظعحعدعن ظعككع كىن هةيز كأردع. شذنعث بعلةن ظذنعث ظادعتع )هةيز كأرىش 
كىننعث سانع جةهةتتعن ظةمةس( هةيز كأرعدعغان ؤاقعت جةهةتتعن ظالماشقان 

بولعدذ. 
يعغعص ظئيتقاندا: بذ قعسعمدا ظذ ظايالنعث ظادعتع صةقةت هةيز كأرعدعغان 
كأرعدعغان  هةيز  ظادعتع  ظذنعث  ظةمما  هئساصلعنعدذ.  ظالماشقان  ؤاقعتتعال 

كىنعنعث سانع جةهةتتعن ظالماشقان بولمايدذ. 
) ـ ظذ ظايالدعن بذ قئتعم كةلضةن قان ظون كىندعن ظئشعص كةتكةن، لئكعن 
بذ كىنلةرنعث ظعحعدة ظةث ظاز ظىح كىن ظذ ظايال ظعلضعرع هةيز كأرىشكة 
ظادةتلةنضةن كىن بولغان بولسا. بذ هالةتتة ظذنعث هةيز كأرىشكة ظادةتلةنضةن 
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كىنلعرعدة كةلضةن قان ظذنعث نورمال هةيزع هئساصلعنعدذ. قالغان كىنلةردة 
بذ  ظايالدعن  ظذ  ظةضةر  هئساصلعنعدذ.  هةيزع  نورمالسعز  ظذنعث  قان  كةلضةن 
ظادةتلةنضةن  كأرىشكة  هةيز  ظعلضعرع  ظذنعث  توصتذغرا  قان  كةلضةن  قئتعم 
كىنلعرعدة كةلضةن بولسا، ظذنعث ظادعتع ؤاقعت ؤة سان جةهةتتعت ظالماشماي 
ظأز صئتع قئلعص قالغان بولعدذ. مةسعلةن: بعر ظايالنعث هةيز كأرىش ظادعتع 
هةرظاينعث بئشعدعكع بةش كىندة بولغان، بذ قئتعمدا ظذ ظايالدعن قان ظاينعث 
بةش  دةسلةصكع  بولسا،  قعلغان  داؤام  كىن  بعر  ظون  تاكع  باشالص  بئشعدعن 
بعلةن  شذنعث  بولعدذ.  هئساص  هةيزعضة  نورمال  ظذنعث  قان  كةلضةن  كىندة 
ظذنعث ظادعتع ؤاقعت ؤة سان جةهةتتعنمذ ظالماشمعغان بولعدذ. هةيز كأرىشكة 
ظادةتلةنضةن كىنلعرعدعن باشقا كىندة )يةنع ظالتعنحع كىنعدعن باشالص قالغان 

كىنلةردة( كةلضةن قان ظذنعث نورمالسعز هةيز قئنع هئساصلعنعدذ.
ظةضةر ظذنعثدعن ظذنعث هةيز كأرىشكة ظادةتلةنضةن كىنعدة كةلضةن قان، 
توصتذغرا ظذنعث ظعلضعرع هةيز كأرىشكة ظادةتلةنضةن كىنعدة كةلمةي ظازراق 
ظالمعشعص كةلضةن بولسا، بذ هالةتتة ظذنعث ظادعتع هةيز كأرىدعغان ؤاقعتتا 
ظةمةس صةقةت هةيز كأرىدعغان كىننعث سانعدا ظالماشقان بولعدذ. مةسعلةن: 
بعر ظايالنعث ظادعتع هةرظاينعث بئشعدعكع بعرعنحع، ظعككعنحع، ظىحىنحع، 
تأتعنحع ؤة بةشعنحع كىنلعرع بولذص بةش كىن هةيز كأرىش بولغان، بذ قئتعمدا 
تارتعص  ظةتتعضعنعدعن  كىنعنعث  ظىحىنحع  ظاينعث  قئنع  هةيز  ظايالنعث  ظذ 
ظىحىنحع،  ظاينعث  ظذنعثدعن  بولسا،  قعلغان  داؤام  كىن  بعر  ظون  باشلعنعص 
هئساصلعنعدذ.  هةيزع  ظذنعث  قان  كةلضةن  كىنلعرع  بةشعنحع  ؤة  تأتعنحع 
قالغانلعرع ظذنعث نورمالسعز هةيزع هئساصلعنعدذ. شذنعث بعلةن ظذنعث هةيز 
يةنع  بولعدذ.  بولغان  ظالمعشعش  سانعدا  كىنلعرعنعث  ظادةتلةنضةن  كأرىشكة 

ظذنعث ظادعتع هئساصلعنعدعغان بةش كىن ظىح كىنضة ظازلعغان بولعدذ. 
ظون  قانلعرع  كأرضةن  ظايالنعث  ظذ  هالةتتة  بذ  هالةت:  خعل  ظعككعنحع 

كىندعن ظئشعص كةتمةسلعكعدذر. 
هةيزع  ظذنعث  هةممعسع  قانلعرعنعث  كأرضةن  ظايالنعث  ظذ  هالةتتة  بذ 
ظذنعث  كىنلةر  بولسا، شذ  كأرضةن  هةيز  كىن  قانحة  ظايال  ظذ  هئساصلعنعدذ. 
بةش كىن  ظايدا(  ظادعتع )هةر  ظايالنعث  بعر  ظايلعنعدذ. مةسعلةن:  ظادعتعضة 
هةيز كأرىش بولغان، بذ قئتعم ظذ ظايال سةككعز كىن هةيز كأرضةن بولسا، 
ظادةتنعث  لئكعن  ظايلعنعدذ.  ظادعتعضة  كأرىش  هةيز  ظذنعث  كىن  سةككعز  بذ 
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بولسعمذ  ظذ  بولذص  بار  شةرتع  بعر  ظالمعشعشعنعث  ظوخشاش  مذشذنعثغا 
ظعلضعرع كأرضةن هةيز بعلةن كئيعن كأرضةن هةيزنعث ظارعلعقعدا ظةث ظاز ظون 

بةش كىن صاك ظأتىشتذر.
هةيزنعث  كأرضةن  كئيعن  بعلةن  هةيز  كأرضةن  ظعلضعرع  ظذنعث  ظةضةر   
ظارعلعقعدا صاك ظأتكةن كىنلعرع ظون بةش كىندعن ظاز بولسا، بذ هالةتتة ظذنعث 
بذ قئتعم كأرضةن قئنع ظذنعث ظعلضعرعكع ظادعتع بويعحة هئساصلعنعدذ. حىنكع، 
ظذ ظعككعنحع قاننع ظون بةش كىن صاك ظأتمةي تذرذص كأردع. ظون بةش كىنضة 
يةتمعضةن بعر ؤاقعتتعكع بذ صاك ظأتىش ظعككع هةيزنعث ظارعلعقعنع ظايرعشقا 
قعلعص  بايان  يذقعرعدا  بعز  ظىحىن  شذنعث  صاكلعقتذر.  بعر  بولغان  يئتةرسعز 
ظأتكىنعمعزدةك ظذ ظعككع قان ظارعسعنع ظايرعغذحع صاكلعق هئساصالنماستعن 
ظةكسعحة، ظذ ؤاقعت قان كئلعص تذرغاننعث هأكمعدة بولعدذ. شذنعث بعلةن ظذ 
ظايالدعن قان كةلضةن ؤاقعت، ظون كىندعن ظئشعص كةتكةن هئساصلعنعدذ. شذنعث 
ظىحىن ظذنعث قانحة كىن هةيز كأرضةنلعكعنع هئساصالش ظىحىن ظذنعث هةيزع 
ظايالنعث  بعر  مةسعلةن:  هئساصلعنعدذ.  بويعحة  ظادعتع  ظعلضعرعدعكع  ظذنعث 
ظادعتع )هةر ظايدا( بةش كىن هةيز كأرىش بولغان، بذ قئتعمدا ظذ ظالتة كىن 
ظايال )ظالتة  ظالتعنحع كىنعمذ هةيز هئساصلعنعدذ. ظذ  هةيز كأرضةن بولسا، 
يةنة  كىن هةيز كأرىص بولغاندعن كئيعن( ظون تأت كىن صاك ظأتىص ظاندعن 
ظادعتع  ظعلضعرعدعكع  ظذنعث  قانلعرع  بذ  كأرضةن  ظذنعث  بولسا،  كأرضةن  قان 
بويعحة هئساصلعنعدذ. يةنع ظذنعث ظعلضعرع بعر قئتعملعق كأرضةن ظالتة كىن 
هةيزعنعث بةش كىنع ظذنعث نورمال هةيزع هئساصلعنعدذ ؤة ظالتعنحع كىنع 

ظذنعث نورمالسعز هةيزع هئساصلعنعدذ. 
بعر  ظادةتلةنضةن  بعر كىندة هةيز كأرىشكة  ظئيتقاندا: مذظةييةن  يعغعص 
كئلعص  قارشع  ظادعتعضة  ظذنعث  قان  كةلضةن  ظذنعثدعن  قئتعمدا  بذ  ظايالدعن 
هةتتا ظون كىندعن ظئشعص كةتكةن بولسا، بذ هالةتتة ظذنعث هةيزع ظذنعث 
ظعلضعرعكع ظادعتع بويعحة هئساصلعنعدذ. ظةضةر ظذنعثدعن بذ قئتعمدا كةلضةن 
قان ظذنعث ظادعتعضة ظوخشعمعغان شةكعلدة كةلضةن ظةمما ظون كىندعن ظئشعص 
هةيز  )ظعككع  قعلغاندةك  بايان  يذقعرعدا  بعز  هالةتتة  بذ  بولسا،  كةتمعضةن 
ظارعلعقعدا ظةث ظاز ظون بةش كىن صاك ظأتىش شةرتع بعلةن( ظذنعث ظادعتع 

ظالماشقان هئساصلعنعدذ. 
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معسالالر 

حىشةندىرىش  ظئنعق  تئخعمذ  مةسعلعلةرنع  قعلعنغان  بايان  يذقعرعدا 
ظىحىن بةركةؤعئ دئضةن ظالعمنعث هةيز هةققعدة يازغان كعتابعدعن تأؤةندعكع 

معسالالرنع كةلتىردىق: 
) ـ بعر ظايالنعث ظادعتع بةش كىن هةيز كأرىش ؤة 55 كىن صاك ظأتىش 
بولغان، بذ قئتعمدا ظذ ظادعتع بويعحة بةش كىن هةيز كأرضةن، ظاندعن ظون بةش 
كىن صاك هالةتتة ظأتكةن، ظاندعن ظون بعر كىن قان كأرضةن بولسا، ظذنعث ظون 
بعر كىن كأرضةن قئنع كامعل بعر صاكلعقنعث ظارقعسعدعن كةلضةنلعكع ظىحىن 
ظذ ظون بعر كىننعث بةش كىنع ظعككعنحع هةيز قئنع هئساصلعنعدذ. ظذ قان ظون 
كىندعن ظئشعص كةتكةنلعكع ظىحىن ظذنعث هةيزع ظذنعث ظادعتع بولغان بةش 
كىن بويعحة هئساصالندع. مانا بذ معسالدا ظذنعث ظادعتعنعث ؤاقتع ظالماشتع. 
قئلعص  صئتع  ظأز  سانع  كىن  ؤاقتعنعث  كأرىدعغان  هةيز  ظادةتلةنضةن  ظةمما 
قالدع. ظذ بولسعمذ ظعككعنحع قئتعم قان كأرىشنع باشلعغاندعن تارتعص بةش 

كىن ظذنعث هةيزعضة هئساصلعنعشعدذر. 
) ـ بعر ظايالنعث ظادعتع بةش كىن هةيز كأرىش ؤة 55 كىن صاك ظأتىش 
بولغان، ظذ بذ قئتعمدا بةش كىن قان كأرضةن ؤة 46 كىن صاك ظأتكةن، ظاندعن 
ظون بعر كىن قان كأرضةن بولسا، بذ هالةتتة ظذ ظون بعر كىن ظعحعدعكع ظةث 
ظاخعرقع ظعككع كىن ظذنعث ظادةتتة هةيز كأرىدعغان كىنعضة توغرا كئلعدذ. 
حىنكع، ظذنعث ظادعتع هةر 55 كىن صاك ظأتىص بولغاندعن كئيعن بعر قئتعم 
هةيز كأرىش ظعدع. لئكعن ظذ ظعككع كىن، هةيزنعث ظةث قعسقا معقدارعدعنمذ 
ظاز بولغانلعقع ظىحىن ظذ ظعككع كىن ظايرعم بعر هةيز هئساصالنمايدذ. شذنداق 
بولغان ظعكةن ظذ ظون بعر كىن ظعحعدعكع ظةث دةسلةصكع بةش كىن ظذنعث هةيزع 
هئساصلعنعدذ ؤة قالغان ظالتة كىن ظذنعث نورمالسعز هةيزع هئساصلعنعدذ. مانا 

بذ معسالدا ظذنعث ظادعتع ؤاقعت جةهةتتعن ظالماشقان بولعدذ. 
) ـ بعر ظايالنعث ظادعتع بةش كىن هةيز كأرىش ؤة 55 كىن صاك ظأتىش 
بولغان، بذ قئتعمدا ظذ ظايال بةش كىن قان كأرضةن ؤة 48 كىن صاك ظأتكةن، 
كىن  ظعككع  ظون  بذ  ظذنعثدعن  بولسا،  كأرضةن  قان  كىن  ظعككع  ظون  ظاندعن 
ظعحعدعن يةتتة كىندة كةلضةن قان ظذنعث ظادةتتة صاك ظأتعدعغان كىنلعرعدة 
كةلدع. ظةمما قالغان بةش كىندة كةلضةن قان ظذ ظايال ظادةتتة هةيز كأرعدعغان 
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كىنلةردة كةلدع. شذنعث ظىحىن بذ بةش كىن قان ظذنعث هةيزع هئساصلعنعدذ. 
بذ  هئساصلعنعدذ.  هةيزع  نورمالسعز  ظذنعث  بولسا،  كىن  يةتتة  ظالدعدعكع 
ظالماشمعغان  ياكع سان جةهةتتعن  ؤاقعت جةهةتتعن  ظادعتع  ظذنعث  معسالدا 

بولعدذ.  
4 ـ بعر ظايالنعث ظادعتع بةش كىن هةيز كأرىش ؤة 55 كىن صاك ظأتىش 
بولغان، ظذ بذ قئتعمدا بةش كىن قان كأرضةن ؤة 54 كىن صاك ظأتكةن، ظاندعن 
بعر  يةنة  ظاندعن  ظأتكةن،  صاك  كىن  تأت  ظون  ظاندعن  كأرضةن،  قان  كىن  بعر 
كىن قان كأرضةن بولسا، بذ هالةتتة ظذنعث ظاخعرقع ظعككع قان ظارعسعدا صاك 
ظأتكةن ؤاقعت ظون بةش كىندعن ظاز بولغانلعقع ظىحىن ظذ ظعككع قان ظارعسعنع 
كئلعص  قان  توختعماي  ظذ  ظىحىن  هئساصالنمايدذ. شذنعث  صاكلعق  ظايرعغذحع 
تورغان ؤاقعتنعث هأكمعدة بولعدذ. شذنعثغا ظاساسةن بذ مةسعلة تأؤةندعكع 

شةكعلدة ظعزاهلعنعدذ: 
بعر ظايالنعث ظادعتع بةش كىن هةيز كأرىش ؤة 55 كىن صاك ظأتىش بولغان، 
ظذ بذ قئتعم بةش كىن قان كأرضةن ؤة 54 كىن صاك ظأتكةن، ظاندعن ظون ظالتة 
صاك  )ظذنعث  كىنع  بعرعنحع  كىننعث  ظالتة  ظون  ظذ  بولسا،  كأرضةن  قان  كىن 
ظأتعدعغان ظادعتع بولغان 55 كىننعث( تولذقلعمعسع هئساصلعنعدذ. ظذ ظايال 
كىندعكع  ظذ  شذثا  هئساصلعنعدذ.  كىنلةردعن  ظأتكةن  صاك  هأكمةن  كىن  بعر 
قان، نورمال هةيز قئنع ظةمةس نورمالسعز هةيز قئنع هئساصلعنعدذ. ظذنعث 
كةينعدعن كةلضةن بةش كىن ظذنعث هةيز كىنلعرع هئساصلعنعدذ. حىنكع، ظذ 
كىنلةر ظادةتتة ظذ ظايال هةيز كأرعدعغان كىنلةرضة توغرا كةلضةندذر. ظةضةر 
ظذ ظايال بذ بةش كىن ظعحعدة ظأزعدعن قاننعث كةلضةنلعكعنع كأرمعسعمذ ظذ 
هأكمةن هةيز كأرضةن هئساصلعنعدذ. شذنعث بعلةن بذ معسالدا ظذنعث ظادعتع 

ؤاقعت جةهةتتعنمذ ؤة سان جةهةتتعنمذ ظالماشمعغان بولعدذ. 

 مذظةييةن كىنلةردة هةيز كأرىشكة ظادةتلةنضةن ظايالنعث 
هةيزعنعث ظاخعرلعشعشع

ظاخعرلعشعشنعث  هةيزعنعث  ظايالنعث  ظادةتلةنضةن  كأرىشكة  قان  مةن 
بايان  صعكعرنع  بعر  بولغان  مذهعم  ظعلضعرع  قعلعشتعن  بايان  هالةتلعرعنع 
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قعلماقحعمةن. ظذ بولسعمذ تأؤةندعكعن ظعبارةتتذر:  
كئيعن  سئلعش  كعيعملةرنع  يذيذنذش،  تةييارالش،  سذ  ظىحىن  يذيذنذش 
ظعحعدعن  مذددعتعنعث  هةيز  هةممعسع  ؤاقعتالرنعث  كةتكةن  ظىحىن  كعيعش 
هئساصلعنعدذ. ظةضةر هةيز قئنع ظون كىندعن ظاز بعر ؤاقعتتا توختاص قالغان 
تولذقلعمعلعرع  مذددعتعنعث  هةيز  ؤاقعت  كةتكةن  ظىحىن  ظعشالر  ظذ  بولسا، 
هئساصلعنعدذ. ظةضةر ظذ ظايال تةيةممذم قعلعشنع دذرذس قعلعدعغان بعر ظأزرة 
بعلةن يذيذنماي تةيةممذم قعلعدعغان بولسا، تةيةممذمنعث مذددعتع هةيزنعث 

مذددعتعنعث ظعحعدعن هئساصلعنعدذ.
بعر ظايالنعث قئنع بعر نامازنعث ظةث ظاخعرقع ؤاقتعدا توختعغان بولسا، 
قازاسعنع  نامازنعث  ظذ  ظايالغا  ظذ  بولذص  قةرز  بوينعغا  ظذنعث  نامازنعث  بذ 
قعلعشنعث صةرز بولعشعنعث بعر شةرتع ظذ ظايال )يذيذنذش ظىحىن سذ تةييارالش، 
يذيذنذش، كعيعملةرنع سئلعش كئيعن كعيعشتةك ظعشالرغا( يةتكعدةك ؤاقعتقا 
ظعرعشكةندعن كئيعن يةنة )نامازغا كعرعش ظىحىن ظئيتعلعدعغان >اهلل ظةكبةر< 
ؤاقعتنع  سأزلعيةلعضعدةك  سأزنع  دئضةن  >اهلل<  صةقةت  تةكبعرنعث(  دئضةن 
دئيعش  سأزنع  دئضةن  >اهلل<  صةقةت  بئشعدا(  )نامازنعث  الزعمدذر.  تئصعشع 

ظعمام ظةبذهةنعفةنعث قارعشعحة نامازغا كعرعش هئساصلعنعدذ. 
ظةمما هةيزنعث قئنع تولذق ظون كىن توشذص بولغاندعن كئيعن توختعغان 
بولسا، هةيز كأرضةن مذددةتنعث ظذنعث ظةث ظذزذن مذددعتع بولغان ظون كىندعن 
ظئشعص كةتمةسلعكع ظىحىن يذيذنذش ظىحىن كئتعدعغان ياكع ظذ ظايال ظةضةر 
كةتكةن  قعلعشقا  تةيةممذم  بواللمعسا،  قادعر  يذيذنذشقا  بعلةن  سةؤةب  بعرةر 
ؤاقعت )هةيزنعث مذددعتعدعن ظةمةس( صاكلعقنعث مذددعتعدعن هئساصلعنعدذ. 
يةنع بذ هالةتتة ظذ ظايال قئنع توختعغان هامان هةيزنعث ظعحعدعن حعقعص 
ؤاقتع  نامازنعث  ؤاقعتتعكع  شذ  بعلةن  توختاش  قئنع  هئساصلعنعدذ.  كةتكةن 
ؤاقعت  سأزلعيةلضعدةك  سأزنع  دئضةن  >اهلل<  ظارعلعقعدا  كئتعشنعث  حعقعص 
بولعدذ. )نامازنعث  قعلعش الزعم  قازاسعنع  نامازنعث  ظايالغا شذ  ظذ  بولسا، 
بئشعدا( صةقةت >اهلل< دئضةن سأزنع دئيشنعث نامازغا كعرعش هئساصلعنعشع 
ظةمما  بئرعلعدذ.  بعلةن  قاراش  بذ  صةتعؤا  قارعشعدذر.  ظةبذهةنعفةنعث  ظعمام 
ظعمام ظةبذيىسىفنعث قارعشعحة نامازغا كعرعش ظىحىن ظئيتعلعدعغان تةكبعر 
>اهلل ظةكبةر< دئضةن ظعككع سأزدعن تةركعص تاصعدذ. هةر ظعككع ظعمامنعث 
كأزقارعشعضة ظاساسةن شذنداق دةص نامازغا كعرعش صاكلعقنعث مذددعتعدعن 
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مذددعتعدعن  صاكلعقنعث  كعرعشنعث  نامازغا  دةص  شذنداق  هئساصلعنعدذ. 
توختاص  ؤاقعتتا  بعر  ظاز  كىندعن  ظون  قئنعنعث  هةيز  ظىحىن  هئساصلعنعشع 
قئلعش بعلةن تولذق ظون كىن توشقاندعن كئيعن توختاص قئلعشنعث ظارعلعقعدا 

هئحقانداق صةرق يوقتذر. 
بذ هةقتة روزعمذ نامازغا ظوخشاشتذر. مةسعلةن: بعر ظايالنعث قئنع ظون 
نامازغا  دةص  >اهلل<  ؤة  يذيذنغعلع  بذرذن  ظئتعشتعن  تاث  يةتمعضةن،  كىنضة 
كعرعؤالغعلع بولغعدةك بعر ؤاقعتتا توختعغان بولسا، ظذ ظايالغا شذ كىننعث 
روزعسعنعث قازاسعنع قعلعش صةرزدذر. ظةضةر قان توختاص تاث ظاتقذحة ظارعلعقتا 
بولغان مذددةت )يذيذنذشقا ؤة >اهلل< دةص نامازغا كعرعؤئلعشقا( يةتمةيدعغان 
بولسا، ظذنعثغا ظذ كىننعث روزعسعنع تذتذش توغرا ظةمةس. ظذ ظايال ظذ كىننع 
رامعزاننعث هأرمعتعنع قعلعش ظىحىن تاماق يئمةي ظأتكىزعدذ. ظةضةر ظذ ظايال 
ظذ كىندة روزا تذتقان بولسا، تذتقان روزعسع دذرذس بولمايدذ ؤة ظذنعثغا ظذ 

كىننعث روزعسعنعث قازاسعنع قعلعش الزعمدذر. 
ظةضةر ظذنعث قئنع تولذق ظون كىن توشذص بولغاندعن كئيعن تاث ظئتعشتعن 
بولسا،  توختعغان  ؤاقعتتا  بعر  كعرعؤالغعدةك  نامازغا  دةص  >اهلل<  ظعلضعرع 
ظذنعثغا شذ كىننعث روزعسعنع تذتذش الزعم بولعدذ. ظةضةر ظذنعث قئنع تاث 
ظئتعشتعن ظعلضعرع >اهلل< دةص نامازغا كعرعؤالغعدةك بعر ؤاقعتتا توختذمعغان 
بولسا، ظذنعث ظذ كىننعث روزعسعنع تذتذشع توغرا ظةمةستذر. )ؤة ظذ كىننعث 

روزعسعنعث قازاسعنع قعلعدذ(. 
ظذالر  باردذر.  هالةت  تأت  ظىحىن  قئلعشع  توختاص  قئنعنعث  هةيز 

تأؤةندعكعلةردعن ظعبارةتتذر: 
)ـ  مذظةييةن بعر كىنلةردة هةيز كأرىشكة ظادةتلةنضةن ظايالنعث هةيز قئنع 
تولذق ظون كىن ياكع ظذنعثدعن حعق كةلضةن بولسا، ظون كىن توشقان هامان 
يذيذنمعغان  توختاص(  )ياكع  بولسعمذ  توختذمعغان  قئنع  ظايالنعث  ظذ  ضةرحة 
بولسعمذ ظذنعث صاك بولغانلعقعغا هأكىم قعلعنعدذ. شذثا ظذ ظايالنعث ظئرعنعث 
ظذ ظايال يذيذنذشتعن ظعلضعرع ظذنعث بعلةن جعنسعي مذناسعؤةت ظأتكىزىشع 
لئكعن،  كةلمةيدذ.  ظارتذق  كىندعن  ظون  قئنع  هةيز  حىنكع،  بولعدذ.  توغرا 
جعنسعي  ظأتكىزىدعغان  بعلةن  ظذنعث  ظوخشاش  دئضعنعضة  ظابعدعننعث  ظعبنع 
مذناسعؤةتنع يذيذنذص بولغاندعن كئيعن قعلعش مذستةهةصتذر. بذ قان كأرىشنع 
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بعر  مذظةييةن  بولغان  كىن  ظون  تولذق  ظادعتع  ياكع  قعز  باشلعغان  دةسلةص 
كىنلةردة هةيز كأرىشكة ظادةتلةنضةن ظايال بولسا، ظةهؤال شذنداق بولعدذ. 

ظةمما ظادعتع ظون كىندعن ظاز بولغان مذظةييةن بعر كىنلةردة هةيز كأرىشكة 
ظادةتلةنضةن ظايال بولغان ؤة ظذنعث هةيز قئنعنعث كئلعشع داؤام قعلعص هةتتا 
ظون كىندعن ظئشعص كةتكةن بولسا، بذ هالةتتة ظذ ظايالغا ظذنعث ظادعتع تأضىضةن 
كىندعن باشالصال ظذنعث صاك بولغانلعقعغا هأكىم قعلعنعدذ ؤة ظذنعثغا ظذنعث 
ظادعتع تأضىضةن كىنعدعن كئيعنكع كىنلةرنعث نامازلعرعنعث قازاسعنع قعلعش 
الزعم بولعدذ. مةسعلةن: يةتتة كىن هةيز كأرىشكة ظادةتلةنضةن بعر ظايالنعث 
كةتكةن  ظئشعص  كىندعن  ظون  هةتتا  قعلعص  داؤام  قئنع  هةيز  قئتعمقع(  )بذ 
بولسا، يةتتة كىن ظاياغالشقاندعن كئيعنال ظذنعث هةيزدعن صاك بولغانلعقعغا 
كةتكةن  ظئشعص  كىنعدعن  يةتتة  بولغان  ظادعتع  ظذنعثغا  ؤة  قعلعنعدذ  هأكىم 

كىنلعرنعث نامازلعرعنعث قازاسعنع قعلعش الزعمدذر. 
) ـ مذظةييةن بعر كىنلةردة هةيز كأرىشكة ظادةتلةنضةن بعر ظايالنعث قئنع 
بولمعغان  ظاز  ظادعتعدعنمذ  ظعلضعرعدعكع  ظأزعنعث  ؤة  يةتمعضةن  كىنضة  ظون 
هأكمع  هةققعدعكع  ناماز  ظايالنعث  بذ  بولسا،  قالغان  توختاص  ؤاقعتتا  بعر 
مذنداق بولعدذ: ظذنعث قئنع توختعغان ؤاقعت بعلةن شذ حاغدعكع نامازنعث 
نامازغا  دةص  >اهلل<  ؤة  يذيذنغعدةك  ظارعلعقعدا  كئتعشنعث  حعقعص  ؤاقتع 
قازاسعنع  نامازنعث  حاغدعكع  شذ  ظايالغا  ظذ  بولسا،  مذددةت  كعرعؤالغعدةك 
قعلعش الزعمدذر. ظةمما ظذنعث قئنع توختعغان، لئكعن قئنع توختعغان ؤاقعت 
بعلةن شذ حاغدعكع نامازنعث ؤاقتع حعقعص كئتعشنعث ظارعلعقعدا يذيذنغعدةك 
ؤة >اهلل< دةص نامازغا كعرعؤالغعدةك مذددةت بولمعسا، ظذ ظايالغا شذ ؤاقعتنعث 
نامعزع صةرز بولمايدذ. شذنعث ظىحىن ظذنعثغا ظذ نامازنعث قازاسعنع قعلعش 
ظوقذيدذ.  نامازالرنع  كةلضةن  كئيعن  نامازدعن  ظذ  ظايال  ظذ  ظةمةستذر.  الزعم 
مةسعلةن: بعر ظايالنعث هةيز قئنع صعشعن نامعزعنعث ؤاقتع حعقعص كئتعشتعن 
ظون معنذت ظعلضعرع توختعغان بولسا، بذ ظون معنذت ظادةتتة ظةضةر يذيذنذش 
يذيذنذش،  ظاندعن  يذيذنذش ظىحىن كعيعمنع سئلعش،  تةييارالش،  ظىحىن سذ 
ظعشالرغا  كعرعؤالغعدةك  نامازغا  دةص  >اهلل<  ؤة  كعيعش  كعيعمنع  ظاندعن 
يئتعدعغان بولسا، ظذ ظايالغا صعشعن نامعزعنع ظوقذش الزعم بولعدذ. )ظذ ظايال 
شذنحعلعك ؤاقعت قالغانلعقع ظىحىن صعشعن نامعزعنع ظوقذيالمعغان بولغاحقا( 
ظذنعثغا ظذ نامازنعث قازاسعنع قعلعش الزعمدذر. ظةضةر ظذ ظون معنذت ظادةتتة 
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الزعم  ظوقذش  نامعزعنع  صعشعن  ظذنعثغا  بولسا،  يةتمةيدعغان  ظعشالرغا  شذ 
ظةمةستذر ؤة ظذنعثغا قئنع توختاص دةسلةص كةلضةن ناماز ظةسعرنع ظوقذش 

صةرز بولعدذ. 
ظأتكىزىش  مذناسعؤةت  جعنسعي  بعلةن  ظذنعث  ظئرعنعث  ظايالنعث  ظذ 
ظذ  تاكع  بعلةن  ظايال  ظذ  ظئرع  بولعدذ:  مذنداق  هأكمع  هةققعدعكع 
ناماز  بواللمعسا،  قادعر  يذيذنذشقا  بعلةن  سةؤةب  بعرةر  ياكع  يذيذنمعغعحة 
ظوقذغعلع بولعدعغان دةرعجعدعكع كامعل تةيةممذم ؤة ظذ تةيةممذم بعلةن بعر 
بولمايدذ.  توغرا  ظأتكىزىشع  مذناسعؤةت  جعنسعي  ظوقذمعغعحة  ناماز  ؤاقعت 
بولذص  قعلعص  بايان  شذنداق  دا  احملتار<  >رد  ظابعدعن  ظعبنع  مةسعلعنع  بذ 
شةرت  بعللة  ظوقذشنع  ناماز  بعلةن  قعلعش  تةيةممذم  ظاندعن: »ظالعمالرنعث 
قعلعشعنعث سةؤةبع بولسا، تةيةممذمنعث توغرا بولعشعنعث شةرتع هةيزدعن 
خالع بولذشتذر. شذنداق بولغان ظعكةن ظةضةر ظذ ظايال تةيةممذم قعلعص شذ 
بعلةن بعر ؤاقعت نامازنع ظوقذسا ؤة شةرعظةت ظذنعث ظوقذغان ظذ  تةيةممذم 
نامعزعنعث توغرا بولغانلعقعغا هأكىم قعلسا، بذ ظذ ظايالنعث تةيةممذمعنعث 
توغرا بولغانلعقعنعث ؤة ظذنعث هةيزدعن حعققانلعقعنعث ظعصادعسعدذر« دئدع. 
ؤاخ  )بةش  مةقسعدع  بولغان  سأزعدعن  دئضةن  تةيةممذم<  >كامعل  ظذنعث 
نامازالرغا ظوخشاش( رذكذظ ، سةجدعلعك ؤة ظةضةر ؤاقتع ظأتىص كةتسة قازاسع 
قعلعنعدعغان نامازالرنع ظوقذشقا بولعدعغان كامعل تةيةممذمدذر. بذ جعنازة 
ؤة هئيت نامازلعرعنع ظوقذش ظىحىن قعلعنغان تةيةممذم ظةمةستذر. حىنكع، 
قازاسعنع  )ظذالرنعث  كةتسة،  ظأتىص  ؤاقتع  نامازلعرعنعث  هئيت  ؤة  جعنازة 
قعلعش ظىحىن( ظذالرنعث ظورذنباسارع يوقتذر. شذنعث ظىحىن ظايال كعشعنعث 
جعنازة بعلةن هئيت نامعزع ظىحىن تةيةممذم قعلعشع ؤة ظذ ظعككع نامازنع 

ظوقذشع توغرا ظةمةستذر.
كئيعن  بولغاندعن  توشذص  كىن  ظون  تولذق  قئنع  ظذنعث  ظةضةر  شذنداق، 
قعلعشع  تةيةممذم  نامازلعرعغعمذ  ؤة هئيت  ظذنعث جعنازة  بولسا،  توختعغان 
توغرا بولعدذ. ظذنعث قئنع توختعغان ؤاقعت بعلةن شذ حاغدعكع نامازنعث ؤاقتع 
حعقعص كئتعشتعن ظعلضعرع يذيذنغعدةك ؤة >اهلل< دةص نامازغا كعرعؤالغعدةك 
بعر ؤاقعتنعث ظأتىشع بعلةن شذ ؤاقعتنعث نامعزعنعث قازاسعنع قعلعش ظذنعث 
بوينعغا قةرز بولغان بولسا، ظذنعث ظئرعنعث ظذ ظايال بعلةن ظذ يذيذنعشتعن 

ظعلضعرع جعنسعي مذناسعؤةت ظأتكىزىشعمذ توغرا بولعدذ. 
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دةص  >اهلل<  ؤة  يذيذنذش  ظعلضعرع  حعقعشتعن  كىن  قئنع  ظذنعث  ظةضةر 
ظعمام  بولسا،  توختعغان  ؤاقعتتا  بعر  يةتمةيدعغان  كعرعؤئلعشقا  نامازغا 
حعقعص  ؤاقتع  نامعزعنعث  صعشعن  هةتتا  ظوخشاش  دئضعنعضة  بةركةؤعينعث 
كئتعص ظةسعر نامعزعنعث ؤاقتع كعرمعضىحعلعك ظذ ظايال بعلةن ظذنعث ظئرع 
جعنسعي مذناسعؤةت ظأتكىزمةيدذ. حىنكع، بعرةر نامازنعث قازاسعنع قعلعش 
بعر ظعنساننعث بوينعغا قةرزضة ظايلعنعشع ظذ نامازنعث ؤاقتع حعقعص كئتعص 

ظذنعث كةينعدعن كئلعدعغان نامازنعث ؤاقتعنعث كعرعشع بعلةن بولعدذ.
) ـ مذظةييةن بعر كىنلةردة هةيز كأرىشكة ظادةتلةنضةن بعر ظايالدعن قان 
ظىح كىن ياكع ظىح كىندعن كأصرةك ؤاقعت كةلضةن، لئكعن قان، ظذ ظايالنعث 
ظعلضعرع هةيز كأرىشكة ظادةتلةنضةن كىنلعرع توشماي تذرذص توختاص قالغان 

بولسا، بذ هالةتتة ظعهتعيات تةرعصعنع تذتذشعمعز الزعمدذر.
بذ هالةتتة ظذ ظايالنعث ناماز ؤة روزا هةققعدعكع هأكمع مذنداق بولعدذ: 
خذددع بعز ظعككعنحع هالةتتة بايان قعلعص ظأتكىنعمعزدةك ظذنعث قئنع توختاش 
ياكع  ظعلضعرع  كئتعشتعن  حعقعص  ؤاقتعنعث  نامازنعث  حاغدعكع  شذ  بعلةن 
)ظةضةر رامعزان ظئينعث ظعحعدة بولسا( تاث ظئتعشتعن ظعلضعرع يذيذنغعدةك 
ؤة >اهلل< دةص نامازغا كعرعؤالغعدةك ؤاقعت بولسا، ظذنعثغا نامازنع ظوقذش 
ؤة روزا تذتذش صةرز بولعدذ. لئكعن، ظذ ظايالنعث نامازنع ظذنعث ظوتتذرهال 
ظذنعث  قئنع  ظذنعث  ظةمما  ؤاجعصتذر.  كئحعكتىرىشع  ظاخعرعغعحة  ؤاقتعنعث 
ظذنعث  نامازنع  بولسا،  توختعغان  كئيعن  بولغاندعن  توشذص  تولذق  ظادعتع 

ظوتتذرهال ؤاقتعنعث ظاخعرعغعحة كئحعكتىرىشع مذستةهةصتذر. 
ظأتكىزىش  مذناسعؤةت  جعنسعي  بعلةن  ظذنعث  ظئرعنعث  ظايالنعث  ظذ 
هةققعدعكع هأكمع مذنداق بولعدذ: ظذ ظايال يذيذنغان بولسعمذ تاكع ظذنعث 
هةيز كأرىشكة ظادةتلةنضةن كىنلعرع تولذق توشماي تذرذص ظئرعنعث ظذنعث 
ظادةتتة  حىنكع،  ظةمةستذر.  توغرا  ظأتكىزىشع  مذناسعؤةت  جعنسعي  بعلةن 
ظعهتعيات  ظىحىن  شذنعث  قالعدذ.  كئلعص  قايتا  قئنع  ظذنعث  ؤاقعتتا  كأصىنحة 

قعلعص ظذنعثغا يئقعنالشماي تذرذش ياخشعدذر. 
قعلعص  بايان  قعلعشنع  ظعهتعيات  قانداق  هالةتتة  مذشذ  بةركةؤعي  ظعمام 
مذنداق دئدع: »مةسعلةن: بعر ظايالنعث هةيز كأرىشكة ظادةتلةنضةن كىنع 
ظون كىن بولغان، ظذ )بذ قئتعمدا( ظىح كىن هةيز كأرضةن ؤة ظالتة كىن صاك 
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ظأتكةن بولسا، بذ هالةتتة ظذنعثغا ناماز ظوقذش ؤة روزا تذتذش صةرز بولغان 
بولسعمذ، لئكعن ظذنعث ظادعتع بولغان ظون كىن تولذق تذشمعغعحة ظئرعنعث 

ظذنعث بعلةن جعنسعي مذناسعؤةت ظأتكىزىشع هاالل ظةمةستذر.« 
ظذ  هةيز  بذ  »ظةضةر  ظعزاهلعدع:  مذنداق  مةسعلعنع  بذ  ظابعدعن  ظعبنع 
هةيزنعث(  ظىح  كأرىدعغان  توتعؤاتقاندا  ظعددعتعنع  )تاالقنعث  ظايالنعث 
بعلةن  ظايال  ظذ  ظةرنعث  بعلةن  هةيز  بذ  بولسا،  بولعدعغان  ظىحىنحعسع 
قعلعص  ظعهتعيات  ظايال  ظذ  ؤة  بولعدذ)))  تىضعضةن  هةققع  يئنعشااليدعغان 
باشقا  توشمعغعحة(  تولذق  كىنلعرع  ظادةتلةنضةن  كأرىشكة  هةيز  )تاكع 
ظةرضعمذ تةضمةيدذ. يةنع ظةضةر ظذ ظايال ظعددةت ظعحعدة يئنعشقعلع بولعدعغان 
خعلدعكع تاالق بعلةن تاالق قعلعنغان بولسا، ظذنعث ظعددعتع ظذنعث ظىحىنحع 
هةيزعنعث كىنلعرع تىضةش بعلةن تأضةيدذ. شذنعث ظىحىن ظئرعنعث ظذ ظايال 
ظالتة  بعلةن يئنعشعشع هاالل ظةمةستذر. ظةضةر ظئرع ظذ ظايال صاك ظأتكةن 
كىن ظعحعدة ظذنعث بعلةن يئنعشقان بولسا، بذ يئنعشعش توغرا بولمايدذ. ظةر 
ظذ ظايال صاك ظأتكةن ظذ ظالتة كىن ظعحعدة ظذنعث بعلةن يئنعشقان، ظاندعن 
كىنع  شذ  ؤة  كأرضةن  كةلضةنلعكعنع  قان  ظأزعدعن  كىنع  ظونعنحع  ظايال  ظذ 
توختعغان ياكع ظادعتع بولغان ظون كىندعن ظئشعص كةتكةن بولسا، بذ هالةتتة 
ظذنعث هةيزع ظذنعث ظادعتع بولغان ظون كىن بويعحة هئساصلعنعدذ ؤة ظةرنعث 
ظذنعث بعلةن يئنعشعشع ظىحىنحع ظعددةتنعث ظعحعدة بولغان بولعدذ. شذنعث 
ظىحىن ظةرنعث بذ يئنعشعشع توغرا بولغان يئنعشعش هئساصلعنعدذ. شذنعثدةك 
يةنة ظذ ظايال تاكع ظعلضعرع هةيز كأرىشكة ظادةتلةنضةن ظون كىنع تولذق 
توشمعغعحة ظعهتعيات قعلعص باشقا بعر ظةر بعلةنمذ توي قعلمايدذ. )ظةضةر توي 
قعلعص قالغان تةقدعردة( تاكع ظذ ظايال ظأزعنعث هةيز كأرىشكة ظادةتلةنضةن 
كىنلعرع تأضىضعحعلعك ظأزعدعن قاننعث كةلمعضةنلعكعنع كأرمعضةنضة قةدةر 
ظعككعنحع ظةر ظذنعث بعلةن جعنسعي مذناسعؤةت ظأتكىزمةيدذ. تاكع ظذنعث 
هةيز كأرىشكة ظادةتلةنضةن كىنلعرع تىضىضعحعلعك ظذنعثدعن قان كةلمعضةن 
حاغدا ظذنعث بعلةن قعلعشقان نعكاهنعث، ظذ ظايالنعث ظعددعتع تولذق حعقعص 
كئتعص بولغاندعن كئيعن ظذنعث بعلةن توغرا نعكاه قعلعنغانلعقع ظعسصاتلعنعدذ. 

شذنعث ظىحىن ظذ ظايال بعلةن جعنسعي مذناسعؤةت ظأتكىزىشكة بولعدذ.   
)))  يةنع تاالق ظىح خعل بولذص ظذنعث بعرع بولسا، ظعددةت ظعحعدة يئنعشقعلع بولعدعغان تاالقتذر. مةسعلةن: بعر ظةر 
ظايالعنعث ظةرضة تةك دئضةنضة ظوخشاش سأزلةر بعلةن خئتعنع بةرضةن بولسا، ظذ ظةرنعث ظذ ظايال بعلةن تاكع ظذنعث ظىح 

ظعددعتع حعقعص بولغعحة يئنعشعش هةققع بار. ت.
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  بذ يةردة روزعغا مذناسعؤةتلعك بعر ظعشنع ظةسكةرتعص ظأتىشكة توغرا 
كئلعدذ. ظةضةر ظذ ظايالنعث هةيز كأرىشكة ظادةتلةنضةن كىنع ظون كىن بولغان، 
ظاندعن ظذ ظايالنعث ظىح كىن هةيز كأرىص بولغاندعن كئيعن هةيزع توختاص 
قالغان بولسا، بعز يذقعرعدا بايان قعلعص ظأتكىنعمعزدةك ظذنعث روزا تذتذشع 
ؤة ناماز ظوقذشع صةرز بولعدذ. ظةضةر ظذ ظايال تأت كىن صاك ظأتىص بولغاندعن 
كئيعن ظذنعثدعن قايتا قان كةلضةن بولسا، بذ قاننعث كئلعشع بعلةن ظذنعث 
هةيز  كىننعث  تأت  ظذ  ظأتكةن  صاك  ؤة  تأضىمعضةنلعكع  تئخع  هةيزعنعث 
كىنلةردة  ظذ  ظذنعث  ظاشكارعلعنعدذ. شذثا  ظعكةنلعكع  ظعحعدعن  كىنلعرعنعث 
تذتقان روزعسع توغرا بولمايدذ. شذنعث ظىحىن ظذنعثغا ظذ روزعالرنعث قازاسعنع 

قعلعش صةرز بولعدذ.
4 ـ مذظةييةن بعر كىنلةردة هةيز كأرىشكة ظادةتلةنضةن بعر ظايالنعث قئنع 
ظىح كىنضة بارماي تذرذص توختاص قالغان بولسا، ظذنعث ناماز ظوقذشع صةرزدذر. 
ظذنع  ظةمةس  ؤاقعتغعحة  بولعدعغان  مةكرذه  ظوقذش  ناماز  نامازنع،  لئكعن 
ظوقذش مذستةهةص بولعدعغان ؤاقتعنعث ظاخعرعغعحة كعحعكتىرىش ؤاجعصتذر. 
>دذررذلمذهتار<  بولسا،  كةلمعضةن  قايتا  قان  ظذنعثدعن  حاغقعحة  شذ  ظةضةر 
بعز  ظوقذشع الزعمدذر.  ناماز  ظئلعص  تاهارةت  ظذنعث  قعلعنغعنعدةك  بايان  دا 
بذنعثدعن بعر ظايالنعث قئنع ظةضةر ظىح كىنضة بارماي تذرذص توختاص قالسا، 
تاهارةت  صةقةت  ظةمةس(  )يذيذنذش  ظذنعثغا  ظىحىن  ظوقذشع  ناماز  ظذنعث 
ظئلعشال الزعم ظعكةنلعكعنع كأرىؤااليمعز. ظذنعث قئنع ظةضةر ظىح كىن ياكع 
ظذنعثدعن حعقراق كىندعن كئيعن توختاص قالسا، ظذنعث ناماز ظوقذشع ظىحىن 
يذيذنعشع الزعمدذر. حىنكع، ظىح كىن ياكع ظذنعثدعن جعقراق كىن كةلضةن 
يذيذنذش  ظىحىن  ظوقذش  ناماز  ظىحىن  )شذنعث  قئنعدذر.  هةيز  بولسا،  قان 

الزعمدذر(. 
مذستةهةص  ظوقذش  نامازنع  تاكع  نامازنع  ؤة  يذيذنعشنع  ظذنعثغا   س: 

قعلعنغان ؤاقعتغعحعلعق كئحعكتىرىش ؤاجعص بوالمدذ؟
كىنلعرع  ظادةتلةنضةن  كأرىشكة  هةيز  ظذنعث  قئنع  ظذنعث  ظةضةر  ج: 
توشاشتعن بذرذن توختاص قالغان بولسا، ظذنعثغا )يذيذنعشنع ؤة نامازنع تاكع 
ؤاحعص  كئحعكتىرىش  ؤاقعتغعحعلعق(  قعلعنغان  مذستةهةص  ظوقذش  نامازنع 
بولعدذ. ظةمما ظذنعث قئنع ظذنعث هةيز كأرىشكة ظادةتلةنضةن كىنلعرع توشذص 
نامازنع  ؤة  )يذيذنذشنع  ظذنعثغا  بولسا،  قالغان  توختاص  كئيعن  بولغاندعن 
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كئحعكتىرىش  ؤاقعتغعحعلعق(  قعلعنغان  مذستةهةص  ظوقذش  نامازنع  تاكع 
مذستةهةصتذر. بذ مةسعلة >رد احملتار< دا شذنداق بايان قعلعنغان. 

ظذ ظايالنعث روزا هةققعدعكع هأكمع مذنداق بولعدذ: ظةضةر ظذنعث قئنع 
قئنع  ظةضةر  تذتعدذ.  روزا  بولسا،  توختعغان  كئحعدة  بارماستعن  كىنضة  ظىح 
كىندىزدة توختعغان بولسا، رامعزان ظئيعنعث هأرمعتعنع قعلعص ظذ كىننع روزا 

تذتقان كعشعدةك )تاكع ظعصتار ؤاقتعغعحة( بعر نةرسة يئمةي ظأتكىزعدذ. 
ظعبنع ظابعدعن هةيز هةققعدة يئزعلغان بعر كعتابقا يازغان شةرهعدة يذقعرعدا 

بايان قعلعنغان هالةتنع ظعزاهالش ظىحىن تأؤةندعكع معسالنع بةردع: 
بعر ظايالنعث هةيز كأرىشتعكع ظادعتع ظون كىن بولغان، ظذ ظايال بذ ظون 
ظأتكىزعدعغان  بعلةن  بولذش  صاك  كىن  بعر  ؤة  كأرىش  هةيز  كىن  بعر  كىننع 
بولسا، ظذ ظايال قاننع كأرضةن بعرعنحع كىنعدة ناماز ظوقذمايدذ ؤة )ظةضةر 
توختاص  كىنع  ظعككعنحع  قئنع  ظةضةر  تذتمايدذ.  روزا  بولسا(  ظئيع  رامعزان 
بولسا(  ظئيع  رامعزان  )ظةضةر  ؤة  ظوقذيدذ  نامازنعمذ  ظئلعص  تاهارةت  قالسا، 
ؤة  ظوقذمايدذ  نامازنع  كةلسة  قان  كىنع  ظىحىنحع  ظةضةر  تذتعدذ.  روزعنعمذ 
ظاندعن  يذيذنعدذ،  توختذسا  قان  كىنع  تأتعنحع  ظةضةر  تذتمايدذ.  روزعنعمذ 
نامازنع ؤة روزعنع تذتعدذ. تأتعنحع كىنعدعن باشالص تاكع ظون كىن توشقانغا 
قةدةر قئنع توختعغان هةر بعر كىندة يذيذنذص ظاندعن نامعزعنع ظوقذيدذ ؤة 

)ظةضةر رامعزان ظئيع بولسا( روزا تذتعدذ. 

قاننعث داؤاملعشعشع 

ظعبنع ظابعدعن بةركةؤعينعث هةيز هةققعدة يازغان كعتابعغا يازغان شةرهعدة 
قاننعث داؤاملعشعشعغا مذنداق ظذقذم بةردع: 

قاننعث داؤاملعشعشع بولسا قاننعث، هةيزنعث ظةث حعق مذددعتع بولغان 
ظون كىندعن ظئشعص كئتعشعدذر. 

كأرىشكة  هةيز  كىنلةردة  بعر  مذظةييةن  ياكع  داؤاملعشعشع  قاننعث 
ظادةتلةنضةن ظايالدا بولعدذ، ياكع قان كأرىشنع تذنجع قئتعم باشلعغان ظايالدا 

بولعدذ. 
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مذظةييةن بعر كىنلةردة هةيز كأرىشكة ظادةتلةنضةن ظايالدا قاننعث 
داؤاملعشعشعنعث هأكمع

قئنع  ظايالنعث  بعر  ظادةتلةنضةن  كأرىشكة  هةيز  كىنلةردة  بعر  مذظةييةن 
داؤاملعشعص هةيزنعث ظةث حعق مذددعتع بولغان ظون كىندعن ظئشعص كةتسة، 
بويعحة  ظادعتع  ظعلضعرعدعكع  ظذنعث  ؤاقتع  هةيزدارلعق  ؤة  صاكلعق  ظذنعث 
هئساصلعنعدذ. ظذنعث ظعلضعرع ظادةتلةنضةن صاك ظأتعدعغان ؤاقتع ظالتة ظايدعن 
صاكلعق  بارلعق هأكىملةردة ظذنعث هةيزدارلعق ؤة  بعلةن  ظاز بولذش شةرتع 
ؤاقتع ظذنعث ظعلضعرعكع ظادعتع بويعحة هئساصلعنعدذ. ظةضةر ظذنعث ظعلضعرع 
ظادةتلةنضةن صاك ظأتعدعغان ؤاقتع ظالتة ظايدعن حعق بولسا، ظذنعث صاكلعق 
ؤاقتع ظذنعث ظعلضعرعكع ظادعتع بويعحة هئساصالنمايدذ. ظعبنع ظابعدعن بذنعث 
بايان قعلعص مذنداق دئدع: »حىنكع، ظعككع قان ظارعسعدا صاك  سةؤةبعنع 
ظأتعدعغان مذددةت ظادةتتة قورساق كأتىرىش مذددعتعنعث ظةث قعسقا مذددعتع 

بولغان ظالتة ظايدعن ظاز بولذشع الزعمدذر.« 
)ظعلضعرع ظادةتلةنضةن صاك ظأتعدعغان ؤاقتع ظالتة ظايدعن حعق بولغان 
ظايال، ظةضةر تاالق قعلعنعص كةتكةن ؤة تاالقنعث ظعددعتعنع تذتماقحع بولغان 
قانحعلعك  مذددعتعنعث  ظأتعدعغان  صاك  ظارعلعقعدا  هةيز  ظعككع  بولسا(، 
بولعدعغانلعقع هةققعدة ظالعمالرنعث بعر نةححة خعل كأز قاراشلعرع باردذر. 

لئكعن بذالرنعث ظعحعدة تأؤةندعكع ظعككع قاراش ظةث كىحلىكتذر:
) ـ قورساق كأتىرىش صاكلعقع بعلةن هةيز صاكلعقعنعث ظارعسعنع ظايرعش 
نةححة  بعر  ؤاقتع  ظأتعدعغان  صاك  ظارعلعقعدا(  هةيز  )ظعككع  ظذنعث  ظىحىن 

ساظةت كةم ظالتة ظايدذر. 
) ـ ظذنعث )ظعككع هةيز ظارعلعقعدا( صاك ظأتعدعغان ؤاقتع ظعككع ظايدذر. 
ظئلعص  ظاسانحعلعق  ظايالالرغا  ؤة  بةرضىحعضة  صةتعؤا  قاراشنعث  ظعككعنحع 

كئلعدعغانلعقع ظىحىن صةتعؤا بذ قاراش بعلةن بئرعلمةكتةدذر. 
قان كأرىشنع دةسلةص باشلعغان قعزدا قاننعث داؤاملعشعشعنعث هأكمع 

بذ خعلدعكع قعزدا قاننعث داؤاملعشعشعنعث تأت خعل هالعتع باردذر. بذ 
بايان  كعتابعدا  يازغان  هةققعدة  هةيز  ظأزعنعث  بةركةؤعي  هالةتنع  خعل  تأت 

قعلغان. ظذالر تأؤةندعكعلةردعن ظعبارةتتذر: 
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 بعرعنحع هالعتع: ظذ قعز تذنجع هةيز كأرىشنع باشلعغاندعن تارتعص قئنع 
توختاص قالماي داؤام قعلعشعدذر. بذ هالةتتة ظذ قعز قان كأرىشنع باشلعغاندعن 
تارتعص ظون كىن ظذنعث هةيز كىنلعرع، 0) كىن ظذنعث صاك ظأتعدعغان كىنلعرع 

هئساصلعنعدذ ؤة بذ، ظذنعث ظادعتع بولذص قالغان بولعدذ.)))
نعفاسدار  ظذنعث  بولسا،  بولغان  نعفاسدار  تذغذص(  )باال  قعز  ظذ  ظةضةر 
بولعدعغان  نعفاسدار  ظذنعث  كىن   40 بئكعتعلعدذ.  قعلعص  كىن   40 ؤاقتع 
ؤاقتعغا حعقعرعلعص كةتكةندعن كئيعن 0) كىن ظذنعث صاك ظأتعدعغان ؤاقتعغا 
ظارقا  ـ  ظارقعمذ  قئنع  هةيز  بعلةن  قئنع  نعفاس  حىنكع،  حعقعرؤئتعلعدذ. 
كةلمةيدذ. شذنعث ظىحىن نعفاس قئنع بعلةن هةيز قئنعنعث ظارعسعدا كامعل 
بعر صاكلعقنعث ظأتىشع الزعمدذر. بذ قعزنعث هةر ظعككع هةيز ظارعلعقعدا صاك 
ظأتعدعغان مذددعتع 0) كىن دةص بئكعتعلضةنلعكع ظىحىن بذ 0) كىن ظذنعث 
نعفاس قئنع بعلةن هةيز قئنعنعث ظارعسعدا صاك ظأتعدعغان ؤاقعتنعث مذددعتع 

بولذشع الزعمدذر.))) 
 ظعككعنحع هالعتع: ظذ قعز بعر قئتعم ظون كىندعن ظارتذق قان كأرىص 
ؤة ظون بةش كىندعن ظاز صاك ظأتىص بولغاندعن كئيعن ظذ قعزدعن قان كئلعش 
>بذزذق  ظىحىن  كةتكةنلعكع  ظئشعص  كىندعن  ظون  قان  بولسا،  قعلغان  داؤام 
ياكع  >بذزذق  ظىحىن  بولغانلعقع  ظاز  كىندعن  بةش  ظون  صاكلعق  ؤة  قان< 
يئتةرسعز صاكلعق< دةص ظاتعلعدذ. بذ هالةتتة )بذزذق قان ؤة بذزذق صاكلعق 
صاك  قئتعم  بعر  ؤة  قئنع  قئتعملعق  بعر  بذ  كأرضةن  ظذنعث  هئساصلعنعدعغان 
ظأتىشع( بعلةن ظذنعثغا مذظةييةن بعر كىنلةردة هةيز كأرعدعغان ظايال، دةص 
ظادةت بئكعتعلمةيدذ. ظذنعثدعن قان كئلعش داؤام قعلغاندعن كئيعنكع ظون كىن 
ظأتعدعغان كىنلعرع  صاك  ظذنعث  ؤة 0)  كىن  ظذنعث هةيز كىنلعرع  هأكمةن 
دةص هئساصلعنعدذ. بذ هةتتا ظذ بعر قئتعم توغرا قان )يةنع ظةث ظاز ظىح كىن 
ؤاقتعنع  صاكلعق  توغرا  قئتعم  بعر  ؤة  كأرضةنضة  هةيز(  كىن  ظون  حعق  ظةث 
ظذنعث  قةدةر  ظأتكةنضة(  صاك  كىن  بةش  ظون  ظاز  ظةث  )يةنع  ظأتكىزضةنضة 
)))  يةنع مةسعلةن: بعر قعز تذنحع قان كأرىشنع باشلعغاندعن تارتعص يعل بذيع توختذماي قان كأرعدعغان بولذص قالغان 
بولسا، بذ هالةتتة ظذ قعز قان كأرىشنع باشلعغاندعن تارتعص ظون كىن ظذنعث هةيز كىنلعرع، 0) كىن ظذنعث صاك ظأتعدعغان 
كىنلعرع هئساصلعنعدذ. شذنعث بعلةن بذ ظذنعث ظادعتع دةص قارعلعص هةر بعر ظاينعث ظون كىنع ظذنعث هةيز كىنع ؤة 0) كىنع 

ظذنعث صاك ظأتعدعغان كىنع هئساصلعنعدذ. ت.
)))  بعر ظاز ظعلضعرع هةر ظايدعن ظون كىننع بذ قعزنعث هةيز كىنلعرع، 0) كىننع ظذنعث صاك ظأتعدعغان ؤاقتع ظىحىن 
ظايرعلغان ظعدع. بذنعثدعن ظذنعث هةر ظعككع هةيز ظارعلعقعدا صاك ظأتعدعغان مذددعتعنعث 0) كىن ظعكةنلعكع حعقعدذ. ت.  
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ظادعتع هئساصلعنعدذ.)))
بذنعث تةصسعالتعي مذنداقتذر: باالغةتكة يةتكةن بعر قعز ظون بعر كىن قان 
كأرىص بولغاندعن ؤة ظون تأت كىن صاك ظأتىص بولغاندعن كئيعن ظذنعثدعن 
قان كئلعش ظعشع داؤام قعلغان بولسا، )بعر ظاينعث ظعحعدة( ظون كىن ظذنعث 
هةيز كىنع ؤة 0) كىن ظذنعث صاك ظأتعدعغان كىنع هئساصلعنعدذ. بعز يذقعرعدا 
ظعككع قان ظارعسعدعكع بذزذق ياكع يئتةرسعز صاكلعق خذددع قاننعث هأكمعدة 
هأكمع،  قعزنعث  بذ  ظاساسةن  شذنعثغا  ظعدذق.  قعلغان  بايان  دةص  بولعدذ، 
باالغةتكة يةتكةندعن باشالص قان كئلعش داؤام قعلغان قعزنعث هأكمعدة بولعدذ. 
شذنعث ظىحىن ظذ قعز كأرضةن ظون بعر كىن قاننعث ظون كىنع ظذنعث هةيزعغا 

هئساص بولعدذ ؤة ظذنعث صاك ظأتعدعغان ؤاقتع 0) كىن هئساصلعنعدذ.
ظةمما ظةضةر ظذنعث )ظعككع قان ظارعسعدا( صاك ظأتعدعغان ؤاقتع ظون بةش 
كىن ياكع ظذنعثدعن حعق بولغان ؤة بذ صاكلعق نورمالسعز هةيزنعث قئنعغا 
ظارعلعشعص كئتعش بعلةن بذزذق صاكلعق، دةص قارعلعدعغان بولسا، بذ حاغدا 
تةصسعلعي  بعر  باشقا  هةققعدة  بولعدعغانلعقع  قانداق  هأكمعنعث  قعزنعث  ظذ 

بايان باردذر. 
بذ  تأؤةندعكع  ظعلضعرع  توختعلعشتعن  بايان ظىستعدة  تةصسعلعي  بذ  مةن 

مةسعلعنع ظوتتذرغا قويماقحعمةن: 
قان كأرىشنع تذنحع باشلعغان بعر قعز ظون بعر كىن قان كأرىص بولغاندعن 
ؤة ظون بةش كىن صاك ظأتىص بولغاندعن كئيعن ظذنعثدا قان كئلعش ظعشع داؤام 
قعلغان بولسا، بذ هالةتتة ظذنعث بعرعنحع قئتعم كأرضةن ظون بعر كىن قئنع 
ظون كىندعن ظارتذق بولغانلعقع ظىحىن بذزذق قان هئساصلعنعدذ. صاك ظأتكةن 
ؤاقعت ظون بةش كىن بولغانلعقع ظىحىن بذ صاكلعق توغرا صاكلعق هئساصلعنعدذ. 
لئكعن بذ صاكلعق مةنا جةهةتتعن بذزذق هئساصلعنعدذ. حىنكع، بذ صاكلعقنعث 
بعرعنحع كىنع قان بعلةن باشالندع. ظذ بولسعمذ )هةيز كأرضةن ظذ ظون بعر 
كىننعث( ظون بعرعنحع كىنعدذر. هةيزنعث ظةث حعق مذددعتع صةقةت ظون كىن 
بولغاحقا ظذ ظون بعرعنحع كىن هةيز كىنلعرعنعث قاتارعدعن هئساصالنماسلعقع 
بذ  تةؤةدذر.  كىنلعرعضة  صاكلعق  كىن  ظذ  ظعكةن  بولغان  ظذنداق  شةكسعزدذر. 
)))  >توغرا قان كأرىش< دئضةن ظةث ظذزذنع ظون كىن قان كأرىش ؤة >توغرا صاكلعق< دئضةن ظةث ظاز ظون بةش كىن صاك 

ظأتىش دئضةنلعكتذر. ت.
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صاكلعقنعث بعرعنحع كىنع )قان بعلةن باشالنغانلعقع سةؤةبع بعلةن( ظذنعثغا 
بولذشقا  ظادعتع  ظايالنعث  ظذ  صاكلعق  ظذ  ظىحىن  قالغانلعقع  ظارعلعشعص  قان 
ظةرزعمةيدذ. بذ هةقتة ظعبنع ظابعدعن هةيز توغرعدعكع كعتابقا يازغان شةرهعدة 

مذنداق دئدع: 
مةقسةت بذزذق قان )ظعككع هةيز ظارعسعدا كةلضةن( صاكلعقنعمذ بذزعدذ. 
ظذ صاكلعق خذددع قاننعث هأكمعدة قعلعنعدذ. شذنعث بعلةن ظذ ظايالنعث هأكمع 
قان كأرىشنع دةسلةص باشلعغاندعن تارتعص قئنع داؤاملعق كةلضةن قعزنعث 
هأكمعدة قعلعنعص )بعر ظاينعث ظعحعدة( ظون كىن ظذنعث هةيز كىنلعرع ؤة 
0) كىن ظذنعث صاك ظأتعدعغان كىنلعرع هئساصلعنعدذ. ظذ ظايالنعث هأكمعنعث 
قان كأرىشنع دةسلةص باشلعغاندعن تارتعص قئنع داؤاملعق كةلضةن قعزنعث 
ظعشع  كئلعش  قان  داؤاملعق  ظذنعثدعن   ( ظذنعث  ظىحىن  قعلعنعشع  هأكمعدة 
باشلعنعشتعن ظعلضعرع كأرضةن( هةيز كىنلعرعنعث ؤة صاك ظأتكةن كىنلعرعنعث 

سانع 0) كىندعن ظئشعص كةتمةسلعكع الزعمدذر. 
باشلعنعشتعن  ظعشع  كئلعش  قان  داؤاملعق  )ظذنعثدعن  ظذنعث  ظةضةر 
ظعلضعرع كأرضةن( هةيز كىنلعرعنعث ؤة صاك ظأتكةن كىنلعرعنعث سانع 0) 
كىندعن ظئشعص كةتسة، ظذ ظايال قئنع داؤاملعق كئلعشكة باشلعغان ؤاقعتدعن 
باشالص قئنع كئلعشع داؤام قعلغان ظايالالردعن هئساصلعنعدذ. ظذنعث ظعلضعرع 
كةلضةن هةيز قئنع بعلةن كئيعن داؤاملعق كةلضةن قئنع ظارعسعدعكع ؤاقعتنعث 
هةممعسع ظذنعث صاكلعقع هئساصلعنعدذ. بذنعث سةؤةبع بولسا، كأصىنحة حاغدا 
ظئشعص  ظايدعن  بعر  مذددعتعنعث  ظأتكةن  صاك  ؤة  كأرضةن  هةيز  ظايالالرنعث 
كةتمةيدعغانلعقع ؤة ظذنعثدعن كةم بولمايدعغانلعقع ظىحىندذر. شذنعث ظىحىن 
قئتعم  بعر  ظعلضعرع مةيلع  قعلعشتعن  داؤام  قاننعث كئلعشع  ظأزعدعن  ظايال 
بذزذق قان ؤة بذزذق صاكلعق كأرضةن بولسذن ياكع كأرمعضةن بولسذن ظذنعثدعن 
قاننعث كئلعشع داؤام قعلغان حاغدا )بعر ظاينعث ظعحعدة( ظون كىنع ظذنعث 
هةيز كىنلعرعضة، ظاينعث قالغان 0)  كىنع ظذنعث صاك ظأتعدعغان كىنلعرعضة 

هئساصلعنعدذ. 
ظةمما صاكلعق صةقةت مةنا جةهةتتعن بذزذق بولذص بذ صاكلعقنعث كىنلعرع 
ظئشعص  كىندعن   (0 سانع  كىنلعرعنعث  هةيزنعث  كأرضةن(  )ظعلضعرع  بعلةن 
كىنال   (0 صةقةت  مذددعتع  ظأتعدعغان  صاك  ظذنعث  حاغدا  بذ  بولسا،  كةتكةن 
كىنع  بعرعنحع  ظون  كىننعث(  بعر  ظون  كىرضةن  )قان  ظةكسعحة  بولماستعن 
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بعلةن ظذنعثدعن كئيعن كةلضةن صاكلعق كىنلعرعنعث هةممعسع ظذنعث صاكلعق 
كىنلعرع هئساصلعنعدذ. ظذنعثدعن قان كئلعش داؤام قعلغان ؤاقعتتعن باشالص 
)هةر ظايدعن( ظون كىن ظذنعث هةيز كىنلعرع ؤة 0) كىن ظذنعث صاك ظأتعدعغان 

كىنلعرع هئساصلعنعدذ. 
مةن مةزكذر قاظعدعلةرنع ظعزاهالش ظىحىن ظعمام بةركةؤعي كعتابعدا بايان 

قعلغان ظعككع معسالنع تأؤةندة بايان قعلعص ظأتمةكحعمةن: 
) ـ باالغةتكة يةتكةن بعر قعز ظون بعر كىن قان كأرضةندعن ؤة ظون بةش 
بذ  بولسا،  قعلغان  داؤام  كئلعش  قان  ظذنعثدعن  كئيعن  ظأتكةندعن  صاك  كىن 

هالدا بذنعثدعن مذنداق ظعككع خعل مةسعلة حعقعدذ: 
  ـ●صاكلعق هةقعقةتتة توغرعدذر. لئكعن هأكمةن بذزذقتذر. حىنكع، )قان 
كةلضةن ظون بعر كىننعث( ظون بعرعنحع كىنع ظةسلعدة صاكلعق كىنلعرعضة تةؤة 

ظعدع. 
صاك  ؤة  كأرضةن  قان  ظعلضعرع  كىنلةردعن  قعلغان  داؤام  كئلعش  قان  ●ـ 
ظأتكةن كىنلعرعنث سانع 0) كىندعن ظازدذر. يةنع قان كأرضةن كىنع ظون بعر 

كىن، صاك ظأتكةن كىنع ظون بةش كىن بولذص جةمع 6) كىندذر. 
داؤام  كئلعش  قان  تارتعص  دةسلةصتعن  هأكمع  قعزنعث  بذ  ظىحىن  شذنعث 
قعلغان قعزنعث هأكمعضة ظوخشاش بولعدذ. يةنع ظذ قعز قان كأرىشنع تذنحع 
باشلعغاندعن تارتعص ظون كىن ظذنعث هةيزعضة هئساصتذر ؤة 0) كىن ظذنعث 
صاك كىنلعرعضة هئساصتذر. ظذنعثدعن قان كئلعش داؤام قعلغان مذددةت ظعحعدة 

ظذنعث هأكمع مذشذنداق داؤام قعلعدذ. 
) ـ باالغةتكة يةتكةن بعر قعز ظون بعر كىن كأرضةندعن ؤة 0) كىن صاك 
هالدعمذ  بذ  بولسا،  قعلغان  داؤام  كئلعش  قان  ظذنعثدعن  كئيعن  ظأتكةندعن 

بذنعثدعن مذنداق ظعككع خعل مةسعلة حعقعدذ:
● ـ صاكلعق هةقعقةتتة توغرعدذر. لئكعن، هأكمةن بذزذقتذر. حىنكع، )قان 
كةلضةن ظون بعر كىننعث( ظون بعرعنحع كىنع ظةسلعدة صاكلعق كىنلعرعضة تةؤة 

ظعدع.
صاك  ؤة  كأرضةن  قان  ظعلضعرع  كىنلةردعن  قعلغان  داؤام  كئلعش  قان  ـ   ●
قان  يةنع  كئتعشعدذرر.  بولذص  حعق  كىندعن   (0 سانع  كىنلعرعنث  ظأتكةن 
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كأرضةن كىنع ظون بعر كىن ؤة صاك ظأتكةن كىنع0) كىن بولذص جةمع )) كىن 
بولذص كئتعدذ.  

يذقعرعدا بايان قعلعنغان قاظعدعضة ظاساسةن ظذنعث دةسلةصكع هةيزع ظون 
بولعدذ. شذنعث  تةؤة  صاك كىنلعرعضة  ظذنعث  بعرعنحع كىن  ظون  بولعدذ.  كىن 
قان  ظذنعثدعن  ظاندعن  بولعدذ.  كىن   (( كىنلعرع  ظأتكةن  صاك  ظذنعث  بعلةن 
كئلعش داؤام قعلغان ؤاقعتتعن باشالص ظون كىن ظذنعث هةيزعضة ؤة 0) كىن 

ظذنعث صاك ظأتعدعغان كىنلعرعضة هئساص بولعدذ. 
ظىحىنحع هالعتع: ظذ قعز بعر قئتعم توغرا قان ؤة بعر قئتعم بذزذق صاكلعق 
ظذنعث  قان كأرضةن كىنلعرع  ظذنعث توغرا  صةقةت  بذ هالةتتة  بولسا.  كأرضةن 
ظذنعثدعن  ظىحىن  شذنعث  هئساصلعنعدذ.  ؤاقتع  ظادةتلةنضةن  كأرىشكة  هةيز 
قان كئلعش باشالنغاندعن كئيعن )ظذنعث هةيز كىنلعرعنع( ظذنعث ظادعتعضة 
ؤاقتعنعث  ظادةتلةنضةن  كأرىشكة  )هةيز  ؤة  هئساصلعنعدذ  بويسىندذرذلذص 

تئشعدا قالغان كىنلةر( ظذنعث صاكلعق كىنلعرع هئساصلعنعدذ. 
مةسعلةن: قان كأرىشنع تذنحع باشلعغان بعر قعز بةش كىن قان كأرضةن 
ؤة ظون تأت كىن صاك ظأتكةندعن كئيعن ظذنعثدعن قان كئلعش داؤام قعلغان 
بولسا، بذ هالةتتة بةش كىن ظذنعث هةيز كأرعدعغان كىنع ؤة 5) كىن ظذنعث 
صاك ظأتعدعغان كىنلعرع هئساصلعنعدذ. شذنعث ظىحىن ظذ )ظون تأت كىن صاك 
ظأتكةن كىنلعرعدعن كئيعن( باشلعغان قاننعث بعرعنحع كىنعدعن باشالص 5) 
كىن صاك ظأتعدعغان كىنعنع تولذقلعؤئتعش ظىحىن )قان كئلعص تذرسعمذ( ظون 
بةش  توختعتعدذ.  ظوقذشنع  ناماز  بةش كىن  ظاندعن  ظوقذيدذ.  ناماز  بعر كىن 
كىندعن كئيعن يذيذنذص 5) كىن ناماز ظوقذيدذ. ظذ )هةر ظايدا( مذشذنعثدةك 
ظذنعث  بولسعمذ  بذزذق  جةهةتتعن  مةنا  صاكلعقع  ظذنعث  ظةضةر  قعلعدذ.  داؤام 
بعر  باشلعغان  تذنحع  كأرىشنع  قان  مةسعلةن:  بولعدذ.  شذنعثدةك  هأكمع 
قعز ظىح كىن قان كأرضةن، ظون بةش كىن صاك ظأتكةن، ظاندعن بعر كىن قان 
كئلعش  قان  ظذنعثدعن  ظاندعن  ظأتكةن،  صاك  كىن  بةش  ظون  ظاندعن  كأرضةن، 
كىن  بعر  كأرضةن  ظارعسعدا  صاكلعق  ظعككع  هالةتتة  بذ  بولسا،  قعلغان  داؤام 
قئنع ظذ ظعككع صاكلعقنع بذزذؤةتكةن بولعدذ. حىنكع ظذ بعر كىن قان هةيز 
هئساصالنماستعن ظةكسعحة صاكلعق كىنلعرعضة تةؤة بولعدذ. شذثا قان كةلضةن 
دةسلةصكع ظىح كىن ظذنعث هةيزع كىنلعرع ؤة )) كىن ظذنعث صاك ظأتعدعغان 
باشالص  ؤاقتعدعن  قعلغان  داؤام  كئلعش  قان  ظاندعن  هئساصلعنعدذ.  كىنلعرع 
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)هةر ظايدا( ظىح كىن ظذنعث هةيز كىنلعرع ؤة 7) كىن ظذنعث صاك ظأتعدعغان 
كىنلعرع هئساصلعنعدذ. مانا بذ ظذنعث ظادعتع بولعدذ. شذنعث بعلةن بذ مةسعلة 
قان كئلعش داؤام قعلغان حاغدا هةر ظايدا ظعلضعرعكع ظادةتنع هئساص قعلعشتا 

ظعلضعرعكع مةسعلعضة ظوخشاص كئتعدذ. 
ظةضةر قان كئلعش داؤام قعلعشتعن ظعلضعرع ظأتكةن صاكلعقنعث ظعككعنحعسع 
بذزذق صاكلعق بولسا، بذ هالةتتة هأكىم ظعلضعرعكعسعدعن باشقعحة بولعدذ. 
هةيز  كىننع  كةلضةن  قان  كئيعن  كىندعن  بةش  ظون  هالةتتة  بذ  حىنكع، 
كىنلعرعدعن هئساصالش مذمكعندذر. مةسعلةن: باالغةتكة يةتكةن بعر قعز ظىح 
كىن قان كأرضةن، ظون بةش كىن صاك ظأتكةن، ظاندعن بعر كىن قان كأرضةن ؤة 
ظون تأت كىن صاك ظأتكةن، ظاندعن ظذنعثدعن قان كئلعش داؤام قعلغان بولسا، 
بذ هالةتتة دةسلةصكع ظىح كىن ظذنعثدعن كةلضةن قان توغرا قاندذر. شذنعث 
ظىحىن ظذ قان هةيز قئنع ؤة ظذنعثدعن كئيعن كةلضةن ظون بةش كىن توغرا 
ظأتكةن  بعر كىن )صاك  قان كةلضةن  صاكلعق هئساصلعنعدذ. ظذنعثدعن كئيعن 
ظون تأت كىننعث ظعحعدعن( ظعككع كىن بعلةن قوشذلذص ظذنعث هةيزع ؤة صاك 
داؤام  قان كئلعش  ظعككع كىن  ظون  ظعحعدعن(  تأت كىننعث  ظون  ظأتكةن )ظذ 
قعلغان كىنلةرنعث ظعحعدعن دةسلةصكع ظىح كىن بعلةن قوشذلذص جةمع ظون 
بةش كىن ظذنعث صاك ظأتعدعغان كىنلعرع هئساصلعنعدذ. شذنعث ظىحىن ظذ قعز 
ظأزعدعن قان كئلعش داؤام قعلغاندعن تارتعص ظىح كىن ناماز ظوقذيدذ. ظاندعن 
ناماز  كىن  بةش  ظون  يذيذنذص  ظاندعن  توختعتعدذ.  ظوقذشنع  ناماز  كىن  ظىح 
ظوقذيدذ. شذنعثدعن كئيعن ظىح كىن ظذنعث هةيز كىنلعرع ؤة ظون بةش كىن 

ظذنعث صاك ظأتعدعغان كىنلعرع دةص بئكعتعلعدذ. 
قعز  يةتكةن  باالغةتكة  بعلةن  كأتىرىش  قورساق  هالعتع:  تأتعنحع 

توغرعسعدعدذر. 
ياكع  بعلةن،  ياكع قورساق كأتىرىش  بعلةن  ياكع هةيز كأرىش  قعز  بعر 
قةمةرعية ظاي هئسابع بعلةن تولذق ظون بةش ياشقا كعرعش بعلةن باالغةتكة 

يئتعدذ. 
ظةضةر ياش حوكان قورساق كأتىرىش بعلةن باالغةتكة يئتعص باال توغقان 
ؤة تذغقاندعن كئيعن توغرا بعر صاكلعقنع كأرمةيال ظذنعثدعن قان كئلعش داؤام 
قعلغان بولسا، بذ هالةتتة ظذنعث نعفاس مذددعتع 40 كىن بولعدذ. 40 كىن 
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توشقاندعن كئيعن 0) كىن ظذنعث صاكلعق كىنلعرع ؤة بذنعثدعن كئيعن ظون 
كىن ظذنعث هةيز كىنلعرع هئساصلعنعدذ. ظذنعثدعن قان كئلعش داؤام قعلغان 

مذددةت ظعحعدة مانا بذنداق بعكعتعلعش ظذنعث ظادعتع هئساصلعنعدذ. 
ظةضةر ظذ حوكان توغقاندعن كئيعن 40 كىن قان كأرضةن، ظاندعن ظون بةش 
كىن صاك ظأتكةن، ظاندعن ظذنعثدعن قان كئلعش داؤام قعلغان بولسا، بذ هالةتتة 
داؤام قعلغاندعن باشالص ظون كىن ظذنعث هةيز كىنلعرع ؤة ظون  قان كئلعش 
بةش كىن ظذنعث صاك ظأتعدعغان كىنلعرع هئساصلعنعدذ. ظةضةر ظذ )نعفاستعن 
كئيعن( ظون بةش كىندعن )) كىنضعحة ظارعلعقتا صاك ظأتكةن بولسعمذ ظون 
كىن ظذنعث هةيز كىنلعرع ؤة قانحة كىن صاك ظأتكةن بولسا، شذ ظذنعث صاك 

ظأتعدعغان كىنلعرع هئساصلعنعدذ. 
ظةضةر ظذ حوكان )نعفاستعن كئيعن( )) كىن صاك ظأتكةن بولسا، بذ حاغدا 
ظذنعث هةيز كأرعدعغان ؤاقتع توققذز كىن ؤة صاك ظأتعدعغان كىنع )) كىن 
بولغانسعرع  كأص  كىنلعرع  ظأتكةن  صاك  كئيعن(  )نعفاستعن  هئساصلعنعدذ. 
ظذنعث هةيز كىنلعرع )ظازالص ـ ظازالص( تاكع ظذنعث هةيز كأرعدعغان كىنلعرع 
ظىح كىن ؤة صاك ظأتعدعغان كىنلعرع 7) كىنضة كةلضعحة ظازالشقا باشاليدذ. 
ظةضةر ظذنعث )نعفاستعن كئيعن( صاك ظأتكةن كىنع 8) كىن ياكع ظذنعثدعن حعق 
بولسا، بذ هالةتتة ظذنعث هةيز كىنلعرع ظذنعثدعن قان كئلعش باشالنغاندعن 
تارتعص ظون كىن بولعدذ. ظذنعث صاك ظأتعدعغان كىنع )نعفاستعن كئيعن( ؤة 
قان كئلعش داؤام قعلعشتعن ظعلضعرع قانحة كىن صاك ظأتكةن بولسا، شذ كىن 

ظذنعث صاك ظأتعدعغان كىنلعرع بولعدذ))).
ظةضةر ظذ حوكان نعفاستعن كئيعن ظون بةش كىندعن ظاز بعر مذددةت صاك 
ظأتىص بولغاندعن كئيعن ظذنعثدعن قان كئلعش داؤام قعلغان بولسا، بذ هالةتتة 
)نعفاستعن  كىن   (0 كىنعضة  نعفاس  ظذنعث  كىن   40 باشالص  توغقاندعن  ظذ 
بذ  هئساصلعنعدذ.  كىنعضة  هةيز  كىن  ظون  ؤة  كىنضة  ظأتعدعغان  صاك  كئيعن( 
قان  توختعماستعن  كئيعنال  تذغذتعدعن  خذددع  هأكمع  حوكاننعث  بذ  حاغدا 

كئلعشكة باشلعغان ظايالنعث هأكمعضة ظوخشاشتذر. 
قان  كىن  ظعككع  ياكع  بعر  كئيعن  نعفاستعن  كىن   40 حوكان  ظذ  ظةضةر 
)))  مةسعلةن: بعر قعز نعفاستعن كئيعن 9) كىن صاك ظأتكةن، ظاندعن ظذنعثدعن قان كئلعش داؤام قعلغان بولسا، بذ هالةتتة 
ظذنعث هةيزع ظون كىن بولعدذ. بذ هةقتة ظالعمالر بعردةك قاراشتعدذر. ظذنعث صاك ظأتعدعغان كىنلعرع 9) كىن بولعدذ. شذنعث 

بعلةن ظذنعث بعر قئتعم هةيز كأرىش ؤة بعر قئتعم صاك ظأتىش كىنلعرعنعث جةمع بعر ظاي ظةمةس 9) كىن بولعدذ. ت.  
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ظأتكةن  صاك  ؤاقعت  كأصرةك  ظذنعثدعن  ياكع  بةش كىن  ظون  ظاندعن  كأرضةن، 
ظعككع  ياكع  بعر  كئيعن  نعفاستعن  كىن   40 ظذنعثدعن  هالةتتة  بذ  بولسا، 
كىن كةلضةن قان حوكاندعن ظذ قاننعث كةينعدعن كةلضةن ظون بةش كىن ياكع 
ظذنعثدعن كأصرةك بولغان صاكلعقنع مةنا جةهةتتعن بذزعدذ. حىنكع، )40 كىن 
نعفاستعن كئيعن( صاك بولذص ناماز ظوقذشقا بذيرذلغان كىندة ظذنعثدعن قان 
كئلعص قالدع. شذنعث ظىحىن )ظون بةش كىن ياكع ظذنعثدعن كأصرةك بولغان( 
بذ صاكلعق ظذنعث ظادعتع بولذشقا ظةرزعمةيدذ. ظذنداقتا ظذنعث هةيز ؤة صاك 

ظأتعدعغان كىنلعرع تأؤةندعكعدةك بولعدذ: 
كأرىش  قان  كىن  ظالتة  ياكع  بةش  كئيعنمذ  نعفاستعن  كىن   40 ظذ  ظةضةر 
ظأتىص  صاك  حعقراق  ظذنعثدعن  ياكع  كىن  بةش  ظون  كئيعن  داؤامالشقاندعن 
نعفاس بعلةن قان داؤام قعلعش ظعشع ظارعسعدا صاك ظأتكةن ؤاقعت 0) كىن))) 
داؤام  كئلعش  قان  ظذنعث هةيزع  هالةتتة  بذ  بولسا،  ظذنعثدعن حعقراق  ياكع 
قعلغاندعن باشالص ظون كىن ؤة صاك ظأتعدعغان كىنلعرع 0) كىن هئساصلعنعدذ. 

بذ، ظذنعث ظادعتع هئساصلعنعدذ.
قان  كىن  ظعككع  ياكع  بعر  كئيعن  نعفاستعن  كىن   40 حوكان  ظذ  ظةضةر 
نعفاس  ظأتىص  صاك  حعقراق  ظذنعثدعن  ياكع  كىن  بةش  ظون  ظاندعن  كأرضةن، 
داؤام قعلعش ظعشع ظارعسعدا صاك ظأتكةن ؤاقعت 0) كىندعن ظاز  بعلةن قان 
بولغان بولسا، بذ هالةتتة ظذنعث قان كئلعش داؤام قعلغان كىنلعرعدعن ظئلعص 
تولذقلعنعدذ. ظذنعثدعن كئيعن ظذنعث هةيز كأرعدعغان  كةم بولغان 0) كىن 
كىنلعرع ظون كىن ؤة صاك ظأتعدعغان كىنلعرع 0) كىن هئساصلعنعدذ. بذ ظعش 

شذنداق داؤام قعلعدذ.

 هةيرانلعققا سالغذحع ياكع هةيرانلعققا حىشىص قالغذحع ظايالنعث 
هأكمع

بذ، قان كئلعش داؤام قعلعشنع باشلعغاندعن كئيعن ظأزعنعث ظعلضعرعدعكع 
دةص  سالغذحع<  >هةيرانلعققا  ظايال  بذ  ظايالدذر.  قالغان  ظذنتذص  ظادعتعنع 
يةنة  ظايال  ظذ  قويعدذ.  سئلعص  هةيرانلعققا  مذصتعنع  ظذ،  حىنكع  ظاتالدع. 

)))  40 كىن نعفاستعن كئيعن قان كةلضةن بةش ظالتة كىن بذ يةردة صاك ظأتكةن كىنلةرنعث هأكمعدعدذر. ت.
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>هةيرانلعققا حىشىص قالغذحع< دةصمذ ظاتالدع. حىنكع ظذ، ظأزعنعث ظادعتعنع 
ظذنتذص قالغانلعق سةؤةبع بعلةن هةيرانلعققا حىشىص قالعدذ. ظذ يةنة >يىتتىرىص 
قويغذحع< دةصمذ ظاتعلعدذ. حىنكع ظذ، ظأزعنعث ظعلضعرعكع ظادعتعنع يىتتىرىص 

قويغاندذر.   
بذ خعلدعكع ظايالالرنعث مةسعلعلعرع هةيز مةسعلعلعرعنعث ظةث قئيعنعدذر 
ؤة ظةث نازذكعدذر. بذ خعلدعكع ظايالالرنعث بعر نةححة خعل هالةتلعرع ؤة هةر 
تىرلىك مةسعلعلعرع باردذر. شذنعث ظىحىن ظايال كعشعنعث ظأزعنعث قاحان ؤة 

قانحة كىن هةيز كأرعدعغانلعقعنع ظوبدان يادا ظئلعؤئلعشع الزعمدذر. 
ظعبنع ظابعدعن هةيز هةققعدعكع كعتابقا يازغان شةرهعدة مذنداق دئدع: 
»ظايال كعشعنعث مةسعلةن >هةر ظاينعث بئشعدا ياكع ظايعغعدا بةش كىن هةيز 
كأرىمةن< دئضةنضة ظوخشاش ظأزعنعث قاحان، قانحة كىن هةيز كأرىدعغانلعقعنع، 
قاحان صاك بولعدعغانلعقعنع ؤة قانحة كىن صاكلعق هالةتتة ظأتعدعغانلعقعنع 
ياخشع ظعسعدة ساقلعشع الزعمدذر. ظةضةر ظذ ظايال ساراث بولذص قالغانلعق 
ياكع هذشعدعن كةتكةنلعك، ياكع صاسعقلعق قعلعص دعنعغا ظةهمعيةت بةرمةي 
يذقعرعدا دئيعلضعنعدةك ظعسعدة حعث ساقالشقا بذيرذلغان نةرسعلةرنع ظعسعدة 
حعث ساقلعمعغانلعق سةؤةبع بعلةن ظأزعنعث ظادعتعنعث قانداق ظعكةنلعكعنع 
ظذنتذص قالغان، ظاندعن ظذنعثدعن قان كئلعش داؤام قعلغان بولسا، بذ هالةتتة 
ظذ ظايال ظةقلع هذشعغا كةلضةندعن كئيعن ياكع ظأزعنعث )دعنعغا ظةهمعيةت 
بةرمعضةنلعكعضة( صذشايمان قعلغاندعن كئيعن خذددع قعبلعنعث قايسع تةرةصتة 
ظعكةنلعكعدة ياكع نامازنع قانحة رةكةت ظوقذغانلعقعدا شىبهعلعنعص قالغان 
ظادةم ياخشع ظويالص ضذمانع نئمعضة كىحلىك كةلسة شذنع قعلغانغا ظوخشاش))) 
ظذ ظايالمذ )ظأزعنعث ظعلضعرعدعكع ظادعتعنعث قانداق ظعكةنلعكعدة( ياخشع 
ؤة  ؤاقعتتا  بعر  مذظةييةن  ظاينعث  ظأزعنعث  ضذمانع  ظذنعث  ظةضةر  ظويلعنعدذ. 
مذظةييةن بعر كىندة هةيز كأرعدعغانلعقعغا توختذسا، ظذ ظأزعنعث شذ ضذمانع 
بويعحة ظعش كأرعدذ. ظةضةر ظذنعث ضذمانع بعر يةرضة توختذمعسا، بذ هالةتتة 

ظذ ظايالنعث هأكىمنعث ظةث ظعهتعياتلعق تةرعصعنع تذتذشع الزعمدذر.«
)))  مةسعلةن: قعبلعنعث قايسع تةرةصتة ظعكةنلعكعنع بعلةلمعضةن ظادةم ياخشع ظويالنغاندعن كئيعن ضذمانع بذ تةرةص قعبلة 
ظعكةن، دةص كىحلىك كةلضةن تةرةصكة قاراص ناماز ظوقذسا بولعدذ. شذنعثدةك يةنة مةن نامازنع ظعككع رةكةت ظوقذدذممذ 
ياكع ظىح رةكةت ظوقذدذممذ، دةص نامازنعث ظعحعدة تذرذص ظأزعنعث قانحة رةكةت ناماز ظوقذغانلعقعدا شىبهعلعنعص قالغان 
ظادةم ياخشع ظويالنغاندعن كئيعن ضذمانع ظأزعنعث ظعككع رةكةت ناماز ظوقذغانلعقعغا كىحلىك كةلسة نامازنع شذ يةردعن، 

ظةضةر ظىح رةكةت ظوقذغانلعقعغا كىحلىك كةلسة نامازنع شذ يةردعن باشالص داؤام قعلعدذ. ت.  
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بذ خعلدعكع ظايالالرنعث بعر نةححة خعل هالةتلعرع ؤة بذالرنعث مةسعلعلعرع 
بةك نازذك بولغانلعقع ظىحىن ظالعمالر )اهلل تاظاال ظذالرغا رةهمةت قعلسذن!( 
تةصسعلعي  كعتابلعرعدا  فعقهع  داظعرلعك  كةث  هالةتلعرعنع  هةممة  ظذالرنعث 
بايان قعلدع. سةؤرلعك بعلةن ؤة يعراقنع كأزلةص ظذالرنعث هأكىملعرعنع بايان 
ظىحىن  تعرعشجانلعقلعرع  بذ  ظذالرنعث  تةظاال  اهلل  بةردع.  ظةهمعيةت  قعلعشقا 

ظذالرغا ياخشع مذكاصات بةرسذن! 
مةن تأؤةندة ظذالرنعث هأكىملعرعنع تةصسعلعي بايان قعلعشنع يةنة كةث 
تاظاال  )اهلل  تةهتاؤعي  ظعمام  قويذص  تاشالص  كعتابلعرعغا  فعقهعي  داظعرلعك 
ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!( >مراقي الفالح< دئضةن كعتابقا يازغان هاشعيةسعدة 
كةلتىرضةن ظذالرنعث هالةتلعرعنع، ظذ هالةتلةرنعث حىشىنىش قئيعن بولغان بةزع 
يةرلعرعنع ظعزاهالش ظىحىن ظذنعث جىملة قذرذلذشلعرعغا بةزع ظأزضةرتعشنع 
كعرضىزىش بعلةن بايان قعلعمةن. ظعمام تةهتاؤعي )اهلل تاظاال ظذنعثغا رةهمةت 
حىشىص  هةيرانلعققا  ياكع  سالغذحع  هةيرانلعققا  دةيدذ:  مذنداق  قعلسذن!( 
قالغذحع ظايال مذنداق ظىح خعل هالةتتة بولعدذ: ظذ، ياكع ظأزعنعث قانحة 
كىن هةيز كأرعدعغانلعقعنع ظذنتذص قالغان بولعدذ ياكع ظأزعنعث قاحان هةيز 
كأرعدعغانلعقعنع ظذنتذص قالغان بولعدذ، ياكع ظأزعنعث قانحة كىن ؤة قاحان 
هةيز كأرعدعغانلعقعنع ظذنتذص قالغان بولعدذ. ظذنداق بولغان ظعكةن بعز ظذ 

ظايالنعث هأكىملعرعنع تأؤةندعكع ظىح خعل هالةتتة بايان قعلعمعز: 
)ـ  بذ هالةتتة ظذ ظايال ظأزعنعث هةر ظايدا بعر قئتعم هةيز كأرعدعغانلعقعنع 
بعلعدذ، ظةمما قانحة كىن هةيز كأرعدعغانلعقعنع بعلمةيدذ. بذ هالةتتة ظذ ظايال 
توختذتعدذ.  ظوقذشنع  ناماز  كىن  ظىح  تارتعص  قعلغاندعن  داؤام  كئلعش  قان 
ظاز مذددعتع ظىح كىن  حىنكع، )هةيزنعث ظةث حعق مذددعتع ظون كىن ظةث 
بولذشع  كىنلعرع  كأرىدعغان  هةيز  ظذنعث  كىن  ظىح  ظىحىن(  بولغانلعقع 
ظئنعقتذر. ظاندعن قالغان يةتتة كىندة ظذ ظايال هةيزدار هالةت بعلةن صاكلعق 
هالةت ظارعسعدا شىبهعدة بولذص قالغانلعقع ظىحىن هةر بعر نامازغا بعر قئتعم 
يذيذنذص ناماز ظوقذيدذ. )بعر ظاينعث قالغان( 0) كىنلعرعدة ظذنعث صاكلعق 
هالةتتة ظأتعدعغانلعقع ظئنعق بولغانلعقع ظىحىن )قان كئلعص تذرسعمذ( هةر 
بعر نامازغا بعر تاهارةت ظئلعص ناماز ظوقذيدذ ؤة بذ 0) كىن ظعحعدة ظئرع 

ظذنعث بعلةن جعنسعي مذناسعؤةت ظأتكىزةلةيدذ. 
)ـ  ظذ ظايال ظأزعنعث )بعر ظاينعث ظعحعدة( قانحة كىن هةيز كأرعدعغانلعقع 
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بعلعدذ، ظةمما قاحان هةيز كأرعدعغانلعقعنع بعلمةيدذ. بذ هالةتتة ظذ ظايال 
ناماز  ظئلعص  تاهارةت  بعر  نامازغا  بعر  هةر  كىن  ظىح  بئشعدا  ظاينعث  هةر 
ظوقذيدذ. حىنكع، بذ ظىح كىن ظعحعدة ظذ ظايال هةيزدار هالةت بعلةن صاكلعق 
هالةت ظارعسعدا شىبهعدعدذر. بعر ظاينعث قالغان 7) كىنعدة ظذنعث هةيزدار 
هالعتعدعن هةر بعر ساظةتتة حعقعص كئتعش ظعهتعمالع بولغانلعقع ظىحىن هةر 

بعر نامازغا بعر قئتعم يذيذنذص ناماز ظوقذيدذ. 
كأرعدعغانلعقعنع  هةيز  قاحان  ؤة  كىن  قانحة  ظأزعنعث  ظايال  ظذ  ـ   (
صاك  هةيزدعن  ظأزعنعث  ؤاقعتتا  قايسع  ظايال  ظذ  هالةتتة  بذ  قالعدذ.  ظذنتذص 
هةر  باشالص  ؤاقعتتعن  ظايال شذ  ظذ  قعاللعسا،  ظعشةنحة  ظئنعق  بولغانلعقعغا 
بعر نامازغا بعر تاهارةت ظئلعص ناماز ظوقذيدذ، روزا تذتعدذ ؤة ظئرع ظذنعث 
بعلةن جعنسعي مذناسعؤةت ظأتكىزعدذ. ظةضةر ظذ ظايال ظأزعنعث قايسع حاغدا 
صاك بولعدعغانلعقعدا ؤة قايسع حاغدا هةيز كأرعدعغانلعقعدا شةكلعنعص قالسا، 
قايسع  ؤة  بولعدعغانلعقع  صاك  حاغدا  قايسع  ظأزعنعث  ظايال  ظذ  هالةتتة  بذ 
حاغدا هةيز كأرعدعغانلعقع توغرعسعدا ظويلعنعدذ. ظةضةر ظذنعث ضذمانع بعر 
يةرضة توختعمعسا تاكع ظذنعث ضذمانع بعر يةرضة توختعغانغا قةدةر هةر بعر 
نامازغا بعر قئتعم يذيذنذص ناماز ظوقذيدذ. ظةضةر ظذ ظايال ضذمانع بعر يةرضة 
ظذ  هالةتتة  بذ  بولسا،  ظأتعدعغان  بعلةن  هالعتع  شةك  داؤاملعق  توختذماي 
ظايال هةر بعر نامازغا بعر قئتعم يذيذنذص ناماز ظوقذيدذ. ظئرع ظذنعث بعلةن 
ـ  ماؤذ  ظعحعدة(  ظاينعث  )بعر  ظايال  ظذ  ظأتكىزمةيدذ.  مذناسعؤةت  جعنسعي 
ماؤذ كىنلةردة صاك ياكع ماؤذ ـ ماؤذ كىنلةردة هةيزدارلعق هالةتتة بولعدذ، 
تذتعدذ.  تةرعصعنع  ظعهتعيات  هأكىملةردة  هةممة  ؤة  قعلعنمايدذ  هأكىم  دةص 
شذنعث ظىحىن مةسعلةن: نامازالرنعث ظعحعدعن صةقةت صةرز، ؤاجعص ؤة كىحلىك 
ظوقذمايدذ. شذنعثدةك  نامازالرنع  نةصلة  ؤة  ظوقذيدذ  بولغانلعرعنعال  سىننةت 
ظايةت  صةقةت  ظوقذغاندعمذ  ظايةتلةرنع  نامازالردا  تذتمايدذ.  روزا  نةصلة  يةنة 
ظوقذش صةرز قعلعنغان معقدار ظادا بولغعدةك معقداردا ظوقذيدذ. مةسعلةن: تأت 
رةكةتلعك بعر صةرز نامازدا بعشعدعكع ظعككع رةكةتتة صةقةت سىرة فاتعهةنع 
ؤة قعسقا ظعككع سىرة ؤة ظاخعرعدعكع ظعككع رةكةتتة صةقةت سىرة فاتعهةنع 
تئشعدا  نامازنعث  ؤة  تذتمايدذ  قذرظاننع  كعرمةيدذ.  مةسحعتكة  ظوقذيدذ.))) 
)))  يةنع تأت رةكةتلعك صةرز نامازنعث بئشعدعكع ظعككع رةكةتتة سىرة فاتعهةدعن كئيعن بعر سىرة قوشذش ؤاجعصتذر. 
قوشذص ظوقذماقحع بولغان بذ سىرة ظىحىن ظذزذن بعر سىرة قوشذص ظوقذماي ؤاجعص ظادا بولغعدةك قعسقا بعر سىرة قوشذص 

ظوقذيدذ، دئمةكحعدذر. ت.  
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ظايال )قان  ظايةت ظوقذمايدذ. رامعزان ظئيعنعث روزعسعنع تذتعدذ. ظةضةر ظذ 
كئلعش داؤام قعلعشتعن ظعلضعرعدعكع( هةيزعنعث كئحعدة باشلعنعدعغانلعقعنع 
بعلسة، روزعنعث يعضعرمة كىن قازاسعنع تذتعدذ. ظةضةر ظذ )قان كئلعش داؤام 
بعلسة،  باشلعنعدعغانلعقعنع  كىندىزدة  هةيزعنعث  ظعلضعرعدعكع(  قعلعشتعن 
روزعنعث يعضعرمة ظعككع كىن قازاسعنع قعلعدذ. حىنكع، بذ هالةتتة ظذنعث 
قعلغاندا  قازاسعنع  ظذ  ظةمما  كىندذر،  بعر  ظون  روزعسع  قعلعنمعغان  ظادا 
ظعهتعيات قعلعص ظذنعثدعن بعر هةسسة ظارتذق قازاسعنع قعلعدذ. ظةضةر ظذ 
)قان كئلعش داؤام قعلعشتعن ظعلضعرعدعكع( هةيزعنعث كئحعدة ياكع كىندىزدة 
باشلعنعدعغانلعقعنع بعلمعسة، ظذ ظايال بذ هالةتتة كأص قعسعمدعكع ظالعمالرنعث 

كأزقارعشحة روزعنعث يعضعرمة كىن قازاسعنع قعلعدذ. 
بذ خعلدعكع ظايالالرنعث تاالق ظعددعتعنعث حعقعشع ظذنعث )ظعككع هةيز 
ظارعلعقعدا( صاك ظأتعدعغان ؤاقتع ظعككع ظاي ؤة هةر بعر هةيز ظىحىن ظون 

كىن بئكعتعلعدذ. 

نعفاس توغرعسعدا

>نعفاس< دئضةن سأزنعث ظذقذمع

نعفاسنعث مةنا جةهةتتعكع ظذقذمع: >باال توغذش< دئضةنلعك بولعدذ. توغقان 
ظايال نعفاسدار بولغان هئساصلعنعدذ. 

>نعفاس< دئضةن سأزنعث ظعستعالهتعكع ظذقذمع

جةهةتتعكع  ظعستعاله  نعفاسنعث  ظاصتورع  كعتابنعث  دئضةن  الفالح<  >مراقي   
بالعنعث كأص  ياكع  كئيعن  بولغاندعن  تذغذلذص  باال  نعفاس  ظذقذمع هةققعدة:> 
ظايالنعث  باال  يةنع  دئدع.  قاندذر<  حعققان  كئيعن  بولغاندعن  حعقعص  قعسمع 
ظايالدعن  كةينعدعن  بالعنعث  كئيعن  بولغاندعن  حعقعص  ظةزاسعدعن  جعنسعي 
حعققان قان نعفاس قئنع هئساصلعنعدذ. ظةضةر باال ظايالنعث جعنسعي ظةزاسعدعن 
حعقماي باشقا بعر يعرعدعن حعققان، ظاندعن ظذنعثدعن قان كةلضةن بولسا )يةنع 
مةسعلةن: بالعنع ظايالنعث قذرسعقعنع يئرعص ظالغان بولسا(، ظذ ظايال نعفاسدار 
ظايال هئساصالنمايدذ. بةلكع ظذ ظايال تةهتاؤعنعث كأزقارعشعحة جاراهةتلةنضةن 
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كأزقارعشعنع  ظةبذهةنعفةنعث  ظعمام  مةسعلعدة  بذ  لئكعن  هئساصلعنعدذ.  ظايال 
تذتذش ياخشعدذر. ظعمام ظةبذهةنعفة: »مةيلع باال ظايالنعث جعنسعي ظةزاسعدعن 
حعقسذن مةيلع باشقا يعرعدعن حعقسذن مةيلع باال تذغذلذص بولغاندعن كئيعن 
ظذنعثدعن قان حعقسذن مةيلع حعقمعسذن )باال ظايالنعث قارنعدعن تئشعغا حعققان 

هامان( ظذ ظايال نعفاسدار هئساصلعنعدذ« دةيدذ.
كأص  ظذنعث  ياكع  كئيعن  بولغاندعن  تذغذلذص  صةقةت  باال  قئنعنعث  نعفاس 
قعسمع حعقعص بولغاندعن كئيعن حعقعشع شةرتتذر. ظةضةر باال بئشع تةرةصتعن 
بولغانلعقع ظذنعث كأص قعسمعنعث حعقعص  كةلسة، ظذنعث كأكرعكعنعث حعقعص 
بولغانلعقع هئساصلعنعدذ. ظةضةر باال صذتع تةرةصتعن كةلسة، ظذنعث كعندعكعنعث 

حعقعص بولغانلعقع ظذنعث كأص قعسمعنعث حعقعص بولغانلعقع هئساصلعنعدذ. 

حىشىص كئتعشنعث هأكمع

بولغان  يارعتعلعص  ظةزالعرع  >صىتىن  كئتعشضة:  حىشىص  ظابعدعن  ظعبنع 
كةتكةنلعكنع<  حىشىص  هالةتتة  ظألىك  قذرسعقعدعن  ظانعسعنعث  بالعنعث  بعر 
حىشىص كئتعش دةص ظاتعلعدذ، دةص ظذقذم بةردع. شذنعث بعلةن ظايال نعفاسدار 
بعرةر  نةرسعنعث  كةتكةن  حىشىص  قذرسعقعدعن  ظذنعث  ظةضةر  هئساصلعنعدذ. 
بذ  بولسا،  كةتكةن  حىشىص  هالةتتة  ضأش  صارحة  بعر  شةكعللةنمةي  ظةزاسعمذ 
بعر حىشكةن هئساصالنمايدذ. شذنعث ظىحىن ظذ ظايال نعفاسدار، دةص قارالمايدذ. 
لئكعن ظذ ضأش حىشىص كةتكةندعن كئيعن حعققان قاندا ظةضةر هةيزنعث شةتلعرع 
تئصعلسا، ظذ قان هةيز قئنع هئساصلعنعدذ. ظةضةر ظذ قاندا هةيزنعث شةرتلعرع 

تئصعلمعسا، ظذ قان نورمالسعز هةيز قئنع هئساصلعنعدذ. 
حىشكةن  نةرسعنعث  كةتكةن  حىشىص  قذرسعقعدعن  ظايالنعث  بعر  ظذنداقتا 
هئساصلعنعشع ظىحىن ظذنعثدا ظعنساننعث هةممة ظةزالعرعنعث يارعتعلعشع شةرت 
بولماستعن حاش ياكع تعرناق ياكع قول ياكع صذت، ياكع بارماققا ظوخشاش بةزع 

ظةزانعث يارعتعلعص بولذشع شةرتتذر. 
 س: قورساقتعكع بعر بالعنعث ظةزالعرع قاحاندعن تارتعص شةكعللةندىرىشكة 

باشلعنعدذ؟ 
 ظعمام مذسلعم رعؤايةت قعلغان بعر بالعنعث ظانعسعنعث قذرسعقعدا قانداق 
بعر  مةنعسع،  ظاشكارا  هةدعسنعث  كةلضةن  قعلعص  بايان  يارعتعلعدعغانلعقعنع 
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ظايال قورساق كأتىرىص قعرعق كىنضة يئقعن كىندعن كئيعن ظذنعث قذرسعقعدعكع 
بالعنعث شةكعللةندىرىشكة باشلعنعدعغانلعقعنع ظعصادعلةص بئرعدذ. 

هذزةيفة  مذسلعم  ظعمام  يةنة  قاتارعدعن  هةدعسلةرنعث  كةلضةن  هةقتة  بذ 
ظةلةيهعسساالمنعث:  صةيغةمبةر  قعلغان  رعؤايةت  ظةلغةفارعيدعن  ظذسةيد  ظعبنع 
»ظةضةر بعر تامحة مةنعينعث )باال ياتقذغا حىشكةنلعكعضة( )4 كئحة ظأتسة، 
ظذنع شةكعلضة كعرضىزىش ظىحىن اهلل تةظاال بعر صةرعشتعنع ظةؤةتعدذ. صةرعشتة 
بالعنعث قذلذقعنع، كأزعنع، تعرعسعنع، ضأشعنع ؤة سذثعكعنع يارعتعدذ« دئضةن 

هةدعسعدذر. 
صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم بذ هةدعستة باال ياتقذدعكع بعر بالعنعث ظةزالعرعنعث 
بايان قعلعنغان بذ  بايان قعلدع. هةدعستة  يارعتعلعشعغا باشلعغان باسقذحعنع 
مذددةت مذشذ ساهادعكع مذتةخةسسعسلةرنعث بذ هةقتة دئضةنلعرعضة صىتىنلةي 

ظذيغذندذر.
 مذتةخةسسعسلةر مذنداق دةيدذ: »ظالتعنحع هةصتعنعث ظاخعرع )يةنع )4 
يارعتعلعش  ظةزالعرعنعث  بالعنعث  مةنعيدعن  تامحة  بعر  ياتقذدعكع(  باال  كىنع 
باسقذحعنعث ظةث يذقعرع صةللعضة حعققان ؤاقتعدذر. تأتعنحع هةصتعدعن باشالص 
تاكع سةككعزعنحع هةصتعضعحة بولغان ظارعلعق ظةث قئيعن باسقذحتذر. شذنعث 
باسقذحنعث  بذ  كعرعشع  قئشعغا(  )بالعنعث  باسقذحتا  بذ  صةرعشتعنعث  ظىحىن 
بذ  صةرعشتة  ظةضةر  ظىحىندذر.  بعلدىرىش  ظعكةنلعكعنع  باسقذح  بعر  مذهعم 
كعرمةيدعغان  ظىحىن  بعلدىرىش  ظعكةنلعكعنع  باسقذح  بعر  مذهعم  باسقذحنعث 
بولسا، مةنعي تاكع باال ياتقذغا حىشكةندعن تارتعص ظذنعث: مةنعيلعك، لةختة 
ظذ  صةرعشتة  هةممعسعدة  هالةتلعرعنعث  ضأشلىك  حعشلةم  بعر  ظاندعن  قانلعق، 
مةنعي بعلةن بعللة بولعدذ. )4 كىندعن كئيعن صةرعشتة بالعنعث قئشعغا ظذنع 
تىزىتىش، بذرنع، ظذنعث قذلعقعنع، كأزعنع، تعرعسعنع، ضأشعنع ؤة سذثعكعنع 
شةكعلضة كعرضىزىش ؤة قذراشتذرذش ظىحىن كعرعدذ. ظاندعن صةرعشتة بذيرذققا 
بعلةن  شذنعث  بةلضعلةيدذ.  جعنسعنع  قعزلعق  ياكع  ظذغذللذق  ظذنعث  ظاساسةن 
ظذ يةردعكع بةز ظذغذللذق ياكع قعزلعق ظةزاغا ظايلعنعدذ. جعنسعي ظةزاسعنعث 
ظةث ظاخعردا يارعتعلعشعنعث دةلعل ـ صاكعتع شذكع، تذغذلذش ؤاقتع كئلعشتعن 
بذرذن، يةتتعنحع ؤة سةككعزعنحع هةصتعسع تذشذشتعن ظعلضعرع حىشىص كةتكةن 
ظايرعغعلع  ظعكةنلعكعنع  ظذغذللعق  ياكع  قعزلعق  ظةزانعث  جعنسعي  بالعالردا 

بولماسلعقعدذر.«
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قوش كعزةك توغرعسعدا

بئرعلضةن  ظىحىن  باال  ظعككع  تذغذلغان  قورساقتعن  بعر  كعزةك<  >قوش 
تذغقان  باال  حعقراق  ظذنعثدعن  ياكع  ظعككع  ظايال  بعر  ظةضةر  ظاتالغذدذر.  بعر 
بولسا، تذغذلذشتا بعرعنحع باال بعلةن ظعككعنحع بالعنعث ظارعلعقعدا ظالتة ظاي 
ظأتمةسلعك شةرتع بعلةن بعرعنحع بالعنعث ظارقعسعدعن كةلضةن قان نعفاس قئنع 
ظعككعنحع  بولسا،  ظاي  ظالتة  ظارعلعقعدا  بالعنعث  ظعككع  ظةضةر  هئساصلعنعدذ. 
باال )بعرعنحع باال بعلةن تةث صةيدا بولغان ظةمةس( كئيعنكع قئتعمدا قورساق 

كأتىرىش بعلةن تذغذلغان باال هئساصلعنعدذ.
ظةضةر ظعككعنحع باال بعرعنحع باال تذغذلغاندعن كئيعن كةلضةن نعفاس قئنع 
تأضةشتعن ظعلضعرع تذغذلغان بولسا، بذ هالةتتة ظعككعنحع بالعنعث كةينعدعن 
قئنع  نعفاس  تأضىضعحة  ظادعتع  نعفاستعكع  ظايالنعث  ظذ  تاكع  قان  كةلضةن 
هئساصلعنعدذ. ظةضةر ظعككعنحع باال بعرعنحع باال تذغذلغاندعن كئيعن كةلضةن 
نعفاس قئنع تأضةص بولغاندعن كئيعن تذغذلغان بولسا، بذ هالةتتة ظعككعنحع 
تئصعلسا  شةرتلعرع  هةيزنعث  ظذنعثدا  ظةضةر  قان،  كةلضةن  كةينعدعن  بالعنعث 
يةنع ظعككع قاننعث ظارعسعدا ظةث ظاز ظون بةش كىن ظأتكةن بولسا، ظذ قان هةيز 
قئنع هئساصلعنعدذ. ظةضةر ظعككع قان ظارعسعدا ظةث ظاز ظون بةش كىن ظأتمعضةن 

بولسا، ظذ قان نورمالسعز هةيز قئنع هئساصلعنعدذ. 
تذغذش  بالعنع  )ظعككعنحع  بولغان،  ظايال  تذغقان  قئتعم  تذنحع  ظذ  ظةضةر 
سةؤةبع بعلةن كةلضةن( ظعككعنحع قئتعملعق قان 40 كىن ظعحعدة بولغان بولسا، 
بذ قان بعرعنحع بالعنعث كةينعدعن كةلضةن نعفاس قئنع قاتارعدعن هئساصلعنعدذ. 
)يةنع ظذ ظايالنعث نعفاس كىنلعرع بعرعنحع بالعنعث كةينعدعن كةلضةن قاندعن 
باشالص هئساصلعنعدذ(. ظةضةر )ظعككعنحع بالعنع تذغذش سةؤةبع بعلةن كةلضةن( 
ظعككعنحع قئتعملعق قان 40 كىن توشقاندعن كئيعن كةلضةن بولسا، ظةضةر ظذنعثدا 
هةيزنعث شةرتلعرع تئصعلسا، ظذ قان هةيز قئنع هئساصلعنعدذ. ظةضةر ظذنعثدا 

هةيز قئنعنعث شةتلعرع تئصعلمعسا، ظذ نورمالسعز هةيز قئنع هئساصلعنعدذ. 

نعفاسنعث معقدارع 

نعفاسنعث ظةث ظاز مذددعتعنعث قانحة كىن بولعدعغانلعقعنعث بعر معقدارع 
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يوقتذر. حىنكع، بةزع ظايالالر تذغعدعيذ، لئكعن تذغذتنعث ظارقعسعدعن ظذنعثدعن 
هئح نةرسة حعقمايدذ. 

ظةضةر باال هئحقانداق قان كةلمةستعن قذرذق تذغذلسا، ظذ نعفاسدار ظايال 
هئساصلعنامدذ؟ 

توغرا قاراش خذددع >رةددذلمذختار< دا بايان قعلعنغعنعدةك ظذ ظايال نعفاسدار 
هئساصلعنعدذ. شذنعثغا ظاساسةن ظذنعثغا يذيذنذش ؤاجعص بولعدذ. بعز بعر ظاز 

بذرذن بايان قعلغعنعمعزدةك بذ ظعمام ظةبذهةنعفةنعث كأزقارعشعدذر. 
نعفاسنعث ظةث كأص مذددعتع بولسا، 40 كىندذر. بذ هةقتة ظعمام ظةبذداؤذد، 
تعرمعزعي ؤة باشقعالر ظذممذسةلعمةنعث مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ: 
»صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم زامانعدا نعفاسدار ظايالالر 40 كىن نعفاسدار هالعتعدة 
ظعمام  قعلغان.  تةرعصعنع  ياخشع  هةدعسنعث  بذ  بذخارع  ظعمام  ظولتذراتتع«. 
نةؤةؤعي: »بذ ياخشعلعق دةرعجعسعضة يةتكةن هةدعس« دئدع. هاكعم: »بذ، 

توغرذلذق دةرعجعسعضة يةتكةن هةدعستذر« دئدع. 
ظةنهذنعث  رةزعيةلالهذ  ظةنةس  ماجة  ظعبنع  ؤة  قذتنعي  دارع  يةنة  هةقتة  بذ 
نعفاسدار  ظةلةيهعسساالم  »صةيغةمبةر  قعلعدذ:  رعؤايةت  دئضةنلعكعنع  مذنداق 
توختاصال  قئنع  ظذالرنعث  ظعلضعرع  توشذشتعن  كىن   40 ظةضةر  ظىحىن  ظايالالر 
قالمعسا، 40 كىننع )نعفاس مذددعتع قعلعص( بئكعتعص بةرضةن«. بذ هةدعس بعر 
نةححة خعل يولالر بعلةن رعؤايةت قعلعندع. لئكعن بذ يولالرنعث بعرعمذ تةنقعددعن 
خالع ظةمةستذر. شذنداق بولسعمذ بذ هةدعس رعؤايةت قعلعنغان يولالرنعث كأص 

بولذشع بذ هةدعسنع ياخشعلعق دةرعجعسعضة كأتىرعدذ. 
قئتعمدا  بعرال  ظوخشاش  هةيزدعكعضة  خذددع  ظادعتع  ظايالنعث  نعفاستعمذ 
قئتعم  تذنحع  ظةضةر  ظالمعشعدذ.  قئتعمدا  بعرال  يةنة  شذنعثدةك  بئكعتعلعدذ. 
باال تذغقان ظايالنعث نعفاس قئنع 40 كىن تذشذشتعن ظعلضعرع توختاص قالسا، 
بذ ظايال خذددع هةيز قئنع ظون كىن توشذشتعن ظعلضعرع توختاص قالغان قان 
كأرىشنع تذنحع باشلعغان ظايالنعث قعلعدعغان ظعشلعرعنع قعلعدذ. يةنع ظذ ظايال 
يذيذنعدذ، ظعهتعيات يىزعسعدعن ناماز ظوقذيدذ ؤة روزا تذتعدذ. ظةضةر ظذنعثدعن 
تارتعص  تذغقاندعن  )باال  بولسا،  كةلضةن  قان  قايتا  كئيعن  توشقاندعن  40 كىن 
نعفاس  ؤاقعت  هةممة  ظأتكةن  قةدةر(  كةلضةنضة  قان   قئتعم  ظعككعنحع  تاكع 
قاندعن  قالغان  توختاص  ظعلضعرع(  تذشذشتعن  كىن   40( هئساصلعنعدذ.  ؤاقتع 
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كئيعن تذتقان روزعلعرعنعث قازاسعنع قعلعدذ. حىنكع، ظعككعنحع قئتعم قاننعث 
شذنعث  ؤة  قالغانلعقعنع  تذتذلذص  ظعحعدة  نعفاس  روزعنعث  ظذ  بعلةن  كئلعشع 

ظىحىن ظذ روزعنعث توغرا بولمعغانلعقعنع كأرىؤاالاليمعز. 

نعفاس ظارعلعقعدا صاك ظأتكةن مذددةتنعث هأكمع

ـ ظارقا كئلعشع شةرت  نعفاسمذ هةيزضة ظوخشاش ظذنعثدا قاننعث ظارقعمذ 
قئلعشع  ظأزىلىص  قاننعث  قالعدذ.  ظأزىلىص  بةزعدة  قان  نعفاستعمذ  ظةمةستذر. 
كئلعص  قان  يةنة  مذددةت  ظذ  ظعضةللعسعمذ  قعسمعنع  كأص  مذددعتعنعث  نعفاس 

تذرغاننعث هأكمعدعدذر. 
ظايعغعدا  باش  نعفاسنعث  »قان  دئدع:  مذنداق  ظابعدعن  ظعبنع  هةقتة  بذ 
بةزعدة  كئلعشع  قاننعث  ظارعلعقعدا  نعفاسنعث  كىن  لئكعن 40  بولسا،  كةلضةنال 
ظىزىلىص قالغان بولسعمذ بذ ظىزىلىص قئلعش مةيلع ظون بةش كىن ياكع ظذنعثدعن 
ظعمام  مذددةت  بذ  قالغان  ظىزىلىص  قان  بولسذن  حعق  ظذنعثدعن  ياكع  ظاز، 
ظةبذهةنعفةنعث كأزقارعشعحة )نعفاس مذددعتع ظعحعدعن( ظايرعص هئساصالنمايدذ 
ؤة بذ مذددةت خذددع قان كئلعص تذرغاننعث هأكمعدة بولعدذ. صةتعؤا ظعمام ظةبذ 
هةنعفةنعث بذ كأزقارشع بعلةن بئرعلعص كةلمةكتعدذر. ظةمما ظعمام ظةبذيىسىف 
ؤة ظعمام مذهةممةدنعث كأزقارعشعحة، ظةضةر ظذ مذددةت ظاز بولغاندا ظون بةش 
كىن بولسا، نعفاس مذددعتع ظعحعدعن ظايرعص هئساصلعنعدذ. مةسعلةن: بعر ظايال 
باال تذغقاندعن كئيعن بعر كىن نعفاس قئنع كأرضةن، ظاندعن 8) كىن قان ظأزىلىص 
ظةبذهةنعفةنعث  ظعمام  بولسا،  كأرضةن  قان  كىن  بعر  يةنة  ظاندعن  ظأتكةن،  صاك 
كأزقارعشعحة )8) كىن قان كةلمةي صاك ظأتكةن مذددةتنعث بئشعدا بعر كىن، 
ظايعغعدا بعر كىن نعفاس قئنع كةلضةنلعكع ظىحىن( بذ قعرعق كىننعث هةممعسع 
مذهةممةدنعث  ظعمام  ؤة  ظةبذيىسىف  ظعمام  ظةمما  هئساصلعنعدذ.  قئنع  نعفاس 

كأزقارعشعحة دةسلةص كةلضةن بعر كىن قان نعفاس قئنع هئساصلعنعدذ. 
قورساق  )يةنع  حوكان  ياش  يةتكةن  باالغةتكة  بعلةن  كأتىرىش  قورساق 
كأتةرضةنضة قةدةر بعرةر قئتعممذ هةيز كأرىص باقمعغان حوكان( توغقاندعن كئيعن 
كىن  بةش  ظاندعن  ظأتكةن،  صاك  كىن  بةش  ظون  ظاندعن  كأرضةن،  قان  كىن  بةش 
قان كأرضةن، ظاندعن ظون بةش كىن صاك ظأتكةن، ظاندعن ظذنعثدعن قان كئلعش 
ظةبذهةنعفةنعث  ظعمام  مذددعتع  نعفاس  ظذنعث  هالةتتة  بذ  بولسا،  قعلغان  داؤام 
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كأزقارعشعحة 5) كىندذر. ظعمام ظةبذيىسىف ؤة ظعمام مذهةممةدنعث كأزقارعشعحة 
دةسلةصكع بةش كىن ظذنعث نعفاس مذددعتع ؤة ظعككعنحع بةش كىن ظذنعث هةيزع 

هئساصلعنعدذ.  

نعفاس بعلةن هةيزنعث ظارعلعقعدا صاك ظأتكةن مذددةتنعث هأكمع

 بعر ظايالنعث نعفاس بعلةن هةيزنعث ظارعسعدا ظةث ظاز ظون بةش كىن صاك 
كةلضةن  ظذنعثدعن  قئتعم  ظعككعنحع  بولمعسا  ظذنداق  ظةضةر  ظأتىشع الزعمدذر. 
ظةكسعحة  بولماستعن  هأكمعدة  قاننعث  كةلضةن  ظارقا  ـ  ظارقعمذ  هأكمةن  قان 

تأؤةندعكعدةك بولعدذ:  
ظةضةر قان 40 كىندعن ظئشعص كةتكةن ؤة ظذ، مذظةييةن بعر كىندة )مةسعلةن: 
هةر تذغذتعدا 0) كىن( نعفاس كأرىشكة ظادةتلةنضةن ظايال بولغان بولسا، ظذ 
نعفاستعمذ  قايتذرذلغاندةك  ظادعتعضة  بذرذنقع  ظأزعنعث  هةيزدا  خذددع  ظايال 
بذرذنقع ظادعتعضة قايتذرذلعدذ. ظةضةر ظذ تذنجع قئتعم باال تذغقان ظايال بولسا، 
هةيز  نورمالسعز  ظارتذقع  بولعدذ.  كىن   40 مذددعتع  كأرىش  نعفاس  ظذنعث 

هئساصلعنعدذ. 
مةسعلةن: بذرذن 0) كىن نعفاس كأرىشكة ظادةتلةنضةن بعر ظايال بذ قئتعملعق 
تذغذتعدا )) كىن نعفاس كأرضةن، ظاندعن ظون تأت كىن صاك ظأتكةن، ظاندعن هةيز 
كأرضةن بولسا، ظذ ظايال بذ هالةتتة ظأزعنعث ظعلضعرعدعكع ظادعتعضة قايتذرعلعدذ. 
يةنع 0) كىن ظذنعث نعفاس كأرعدعغان كىنع بولذص هئساصلعنعدذ. ظوتتذز بعرعنحع 
شذنعث  قذشذؤئتعلعدذ.  كىنضة(  تأت  ظون  بولغان  مذددةت  ظأتكةن  )صاك  كىن 
مذددةت  ظأتكةن  صاك  ظارعسعدعكع(  هةيز  بعلةن  )نعفاس  كىن  بةش  ظون  بعلةن 
هئساصلعنعدذ. بذ مةسعلة >رد احملتار< دئضةن كعتابتا مذشذنداق بايان قعلعنغان. 

ظةسكةرتعش:

بعز يذقعرعدا هةيز بابعدا بايان قعلعص ظأتكةن هةيزدار ظايالالرنعث هأكىملعرع 
نعفاسدار ظايالالرغعمذ يىرضىزعلعدذ. بعز هةيز بابعدا مذظةييةن بعر كىندة هةيز 
كأرىشكة ظادةتلةنضةن ؤة قان كأرىشنع تذنجع باشلعغان ظايالالرنعث هةيزعنعث 
توختاش ياكع ظذالردعن قان كئلعش ظعشعنعث داؤام قعلعش هةققعدة بايان قعلعص 
شذنعث  يىرضىزعلعدذ.  ظايالالرغعمذ  نعفاسدار  هةممعسع  قاظعدعلةرنعث  ظأتكةن 
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ظذحىن ظذ قاظعدعلةرنع بذ يةردة قايتا يةنة بعر قئتعم تةكرارالص ظولتذرذشنعث 
هئحقانداق هاجعتع يوق. 

نورمالعسز هةيز قئنع 

قئنع<  هةيز  >نورمالعسز  قان  كئلعدعغان  تذمذردعن  ظةمةس  ياتقذدعن  باال 
نعفاس  ؤة  قئنعمذ خذددع هةيز  نورمالسعز هةيز  ظعكةن  ظذنداق  ظاتعلعدذ.  دةص 
قانلعرعغا ظوخشاش ظايالنعث جعنسعي ظةزاسعدعن حعقعدذ. لئكعن فعقهعشذناسالر: 
ياتقذنعث  باال  بةلكع  ظةمةس  ياتقذ  باال  مةنبةسع  قئنعنعث  هةيز  »نورمالسعز 
تئشعدعكع بعر تذمذردذر« دةيدذ. ظةمما دوختذرالر: »هةيز ؤة نعفاس قانلعرعنعث 
مةنبةسعمذ خذددع باال ياتقذ بولغعنعدةك نورمالسعز هةيز قئنعنعث مةنبةسعمذ 

باال ياتقذدذر« دةيدذ. 
قارمذ  بعلةن  فعقهعشذناسالر  بعلةن  قاراشلعرع  بذ  ظأزلعرعنعث  دوختذرالر 
قارشع بولغعنع بعلةن نورمالسعز هةيز قئنعنعث هةيز ياكع نعفاس ظةمةسلعكعدة 
فعقهعشذناسالر بعلةن بعر صعكعردعدذر. حىنكع، نورمالسعز هةيز قئنع ظةضةر ظىح 
كىندعن ظاز بولسا، ظذ حاغدا ظذ قان كةم هةيز بولغان بولعدذ. ظةضةر ظذ نورمالسعز 
هةيز قئنع هةيزنعث ؤة نعفاسنعث ظةث ظذزذن مذددعتعدعن ظئشعص كةتسة، ظذ قان 
ظايالنعث كئسةللعك سةؤةبعنعث نةتعجعسعدذر. ظذ كئسةلنع داؤاالش مذمكعندذر.

فعقهعشذناسالرنعث  قعلساقمذ  قذبذل  صعكعرنع  دوختذرالرنعث  بعز  ظةضةر 
حىنكع،  ظأزضةرمةيدذ.  يةنة  هأكمع  بةرضةن  هةققعدة  قئنع  هةيز  نورمالسعز 
ظةمةسلعكعدة  نعفاس  ؤة  هةيز  نورمال  قئنعنعث  هةيز  نورمالسعز  دوختذرالرمذ 
كةلضةن  هةققعدة  هةيز  نورمالسعز  قاراشتعدذر.  ظوخشاش  بعلةن  فعقهعشذناسالر 
هةدعسلةر نذمالسعز هةيز قئنعنعث مةنبةسعنع ظئنعق بايان قعلمعغان. صةيغةمبةر 
ظةلةيهعسساالم نورمالسعز هةيز قئنعنع صةقةت »ظذ صةقةت تذمذردعن )كئلعدعغان( 

قاندذر« دئضةن سأزع بعلةنال سىصةتلعضةن. 
بذ هةقتة ظعمام مذسلعم ظاظعشة رةزعيةلالهذ ظةنهانعث مذنداق دئضةنلعكعنع 
ظةلةيهعسساالمنعث  صةيغةمبةر  صاتعمة  قعزع  ظةبذهذبةيشنعث  قعلعدذ:  رعؤايةت 
بولماستعن  صاك  مةن  هةقعقةتةن  صةيغةمبعرع!  نعث  اهلل  ظع  كئلعص  قئشعغا 
داؤاملعق هةيز كأرعدعغان ظايالمةن. شذنعث ظىحىن ناماز ظوقذمعساممذ بوالمدذ؟ 
دةص سورعدع. صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم: »ياق. ظذ هةيز قئنع ظةمةس. ظذ صةقةت 
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تذمذردعن )كئلعدعغان( قاندذر. شذنعث ظىحىن سعزنعث )نورمالدا كأرعدعغان( 
ؤاقتع  هةيزعثنعث  توختذتذث.  ظوقذشنع  ناماز  كةلضةندة،  ؤاقتع  هةيزعثنعث 

ظاياغالشقاندعن كئيعن يذيذنذص نامازنع ظوقذرؤعرعث« دئدع.
تذمذردعن حعققان هةر قانداق بعر قاننعث مةنبةسعنعث باال ياتقذنعث ظعحعدة 
ياكع ظذنعث تئشعدا ظعكةنلعكعنع ظةضةر هةدعس ظئنعق بايان قعلمعسا، ظذنعث 
مةنبةسعنعث قةيةردة ظعكةنلعكعنع بايان قعلعشنع تعببع ظعلمعضة قويذص قويذش 
ياخشعدذر. بى ضىنكع كىندة تعببع ظعلمع نورمالسعز هةيزنعث مةنبةسعنعث باال 
قةيةردة  ظذنعث  هةدعسمذ  بذ  قويدع.  ظوتتذرغا  ظعكةنلعكعنع  ظعحعدة  ياتقذنعث 
صةن  ظعلعم  هةقتة  بذ  ظىحىن  شذنعث  قعلمعدع.  بايان  ظئنعق  ظعكةنلعكعنع 

ظعسصاتلعغان هةقعقةتكة قايتعش ياخشعدذر. 
نورمالسعز هةيز قئنعنعث هأكمع 

نورمالسعز هةيز قئنع ظايالنعث جعنسعي يولعدعن حعققان، لئكعن هةيز ياكع 
نعفاس قئنع هئساصالنمايدعغان بارلعق قاننع ظأز ظعحعضة ظالعدذ.          

ظذنداق بولغان ظعكةن نورمالسعز هةيز قئنعنعث هأكمع زادع نعمة؟ 
بذ هةقتة ظعمام بةركةؤعي: »نورمالسعز هةيز قئنع بذرذن قانعغانغا ظوخشاش 

كعحعك بعر تاهارةتسعزلعكتذر« دئدع. 
شذنعث ظىحىن نورمالسعز هةيز قئنع كةلضةنلعك سةؤةبع بعلةن ناماز ظوقذش 
روزا تذتذش ؤة جعنسعي مذناسعؤةت ظأتكىزىش هارام  توختذتذلذص قويذلمايدذ. 

ظةمةستذر.
نامازنعث  بعر  تاهارةتسعزلعك  بعر  ظوخشاش(  قانعغانغا  بذرنع  )مةسعلةن 
ظذ  مذددةت  بعر  ظوقذؤالغذحعلعك  ناماز  ظئلعص  تاهارةت  ظعحعدة  ؤاقتع  صىتىن 
تاهارةتسعزلعكتعن خالع بولعدعغان بعر ؤاقعت تئصعلمايدعغان دةرعجعدة هأكمةن 
بولسعمذ بعر صةرز نامازنعث بارلعق ؤاقتعنع ظأز ظعحعضة ظالسا، ظذ تاهارةتسعزلعك 
بعر ظأزرة هئساصلعنعدذ ؤة بذ تاهارةتسعزلعككة ضعرعصتار بولغان كعشع ظأزرعسع 

بار ظادةم هئساصلعنعدذ. 
ظايال،  قئلعنغان  ضعرعصتار  كأرىشكة  هةيز  نورمالسعز  ظاساسةن  شذنعثغا 
ظةضةر ظذنعثدعن كةلضةن قان يذقعرعدا بايان قعلعنغعنعدةك بعر ؤاخ نامازنعث 
كأرىدعغان  نعفاس  ياكع  هةيز  نورمال  ظأزعنعث  ظعضةللعسة،  ؤاقتعنع  صىتىن 
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كىنلعرع توشقاندعن كئيعن يذيذنذص ظاندعن ظأزرعسع بار ظادةمضة ظوخشاش هةر 
بعر نامازغا بعر تاهارةت ظئلعص ناماز ظوقذيدذ. ظةضةر ظذنعثدعن كةلضةن قان بعر 
ؤاقعت نامازنعث صىتىن ؤاقتعنع ظعضةللعمعسة، بذ هالةتتة ظذ ظايال ظأزرعسع بار 
ظادةم هئساصالنمايدذ. شذنعث ظىحىن ظذنعث )بعر نامازنعث ؤاقتع ظعحعدة( ظأزعدعن 

قان كئلعش توختعغان ؤاقتعدا تاهارةت ظئلعص نامعزعنع ظوقذشع الزعمدذر. 
ظايال  قالغان  بولذص  ضعرعصتار  كئلعشكة  قان  هةيز  نورمالسعز  ظةضةر   س: 
ظعحكعرع جعنسعي ظةزاسعغا )صاختا ياكع التعغا ظوخشاش( بعر نةرسعنع قويذش 
بعلةن كئلعؤاتقان قاننع توختعتالعسا، ظذنعث شذنداق قعلعص قاننع توختذتعشع 

الزعم بوالمدذ؟
قاننع  كئلعؤاتقان  ظأزعدعن  قعلعص  ظعشالرنع  شذ  ظايال  ظذ  )ظةضةر  شذنداق 
ظايال  ظذ  بعلةن  شذنعث  الزعمدذر.  توختذتذش  قاننع  ظذنعثغا  توختعتالعسا( 

ظأزرعسع بار ظادةم هئساصالنمايدذ. 
بذ هةقتة ظعمام بةركةؤعي مذنداق دئدع: »ظةضةر ظأزعدعن نورمالسعز هةيز قئنع 
كئلعدعغان بعر ظايال قان كئلعشنع )ظأزعنعث جعنسعي ظةزاسعنع( تئثعص قويذش 
ياكع ظذ يةرضة بعر نةرسة قويذش ظارقعلعق توختعتالعسا، ظذنعثغا شذنداق قعلعش 
الزعمدذر. شذنعث بعلةن ظذ ظايال ظأزرعسع بار ظادةم هئساصالنمايدذ. ظةمما ظأزعدعن 
نورمال هةيز قئنع كةلضةندة ظايال ظذنداق قعلعص هةيز قئنعنع توختذتذش بعلةن 
هةيزدارلعق هالتعدعن حعقعص كةتمةيدذ. نعفاسدار ظايالمذ شذنعثغا ظوخشاشتذر. 
خذددع كةلضةن مةنعينعث يئرعمع حعقعص بولغاندعن كئيعن )جعنسعي ظةزالعرعنع 
تذتذؤالغانغا ظوخشاش ظعشالر بعلةن( قالغانلعرعنع حعققعلع قويمعغان بولسعمذ 
قئنع  نعفاس  ياكع  هةيز  ظأزعدعن  ظوخشاش  بولغعنعغا  جذنذص  ظادةم  ظذ  يةنة 
كةلضةن بعر ظايال )قان بعر قئتعم كئلعص بولغاندعن كئيعن جعنسعي ظةزاسعغا 
بعر نةرسة قويذش بعلةن( ظذ قاننعث حعقعشعنع توسذص قويسعمذ ظذ قان بئشعدا 
بعر قئتعم حعقعص بولغانلعقع ظىحىن ظذ ظايال هةيزدارنعث ياكع نعفاسدارنعث 
ظةمةستذر«.  ظذنداق  ظةهؤال  قئنعدا  هةيز  نورمالسعز  ظةمما  بولعدذ.  هأكمعدة 
ظعبنع ظابعدعننعث دعضعنعدةك ظةضةر نورمالسعز هةيز قئنعنع توختذتذش مذمكعن 
بولسا، ظذنع توختذتذش بعلةن ظذنعثدعن كعلعص حعققان )ظأزرعسع بار ظادةم دةص 

بئرعلضةن( هأكىممذ تىضةيدذ.
جعنسعي ظةزالعرعغا بعر نةرسة قويذش بعلةن كةلضةن قاننع توختاتقان ظايال 
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كعشع تأؤةندعكع ظعشالرغا دعققةت قعلعشع الزعمدذر: 
ظةضةر نورمالسعز هةيز قئنع كأرعدعغان بعر ظايال قاننع توختذتذش ظىحىن 
مةسعلةن صاختعغا ظوخشاش بعر نةرسعنع ظأزعنعث ظعحكعرع جعنسعي ظةزاسعغا 
قويذلغان  بولسا،  قالغان  كعلعص  كأرعدعغان مذددعتع  ؤاقعتتا هةيز  بذ  قويغان، 
ظذ نةرسعنعث ظعحكعرع جعنسعي ظةزاسعنعث ظعحعضة كعرضةن قعسمع )مةسعلةن 
هةيز قئنع بعلةن( هأل بولغان ظةمما ظذ هأل ظذ نةرسعنعث ظعحكعرع جعنسعي 
ظةزاسعنعث قعرغعقعنعث ظذدذلعغا توغرا كئلعدعغان يعرعضعحة يئتعص كةلمعضةن 
بولسا، ظذ هةيزدار ظايال هئساصالنمايدذ. لئكعن كىحلىك كأزقاراشقا ظاساسةن ظذنعث 
تاهارةتع بذزذلذص كئتعدذ. شذنعثدةك يةنة ظأزعنعث جعنسعي ظةزاسعغا شذنداق 
تذتقان ؤة ظأزعدعن هةيز قئنعنعث  ظايال روزا  بعر  بعر نةرسعلةرنع قويذؤالغان 
كةلضةنلعكعنع سةزضةن، ظةمما كىن ضعرعص كةتكعحة )جعنسعي ظةزاسعغا قويغان 
شذ نةرسعنع ظالمعغان( ؤة هةيز قئنع شذ نةرسعضة سعثضةن، لئكعن تئشعغا 
ظأتمعضةن بولسا، ظذ ظايال )ظأزعدعن هةيز كةلمعضةن( صاك ظايال هئساصلعنعدذ 

ؤة ظذنعثغا شذ كىننعث روزعسعنعث قازاسعنع قعلعش الزعم ظةمةستذر. 
 ظةضةر ظعحكعرع جعنسعي ظةزانعث ظعحعضة كعرضةن قعسمع هةيز قئنع بعلةن 
نةرسعنع  ظذ  ظايال  ظذ  ظئلعؤئتعلسة،  ظةزادعن  جعنسعي  نةرسة  ظذ  بولغان  هأل 
ظئلعؤاتكةن ؤاقتعدعن باشالص ظأزعدعن هةيز قئنع كةلضةن هئساصلعنعدذ. ظذنداق 
بولغان ظعكةن بعزنعث بذ يةردة ظعتعبارغا ظالعدعغعمعز )قاننعث كئلعشع بعلةن 
صةيدا بولغان( هأللىك مةيلع جعنسعي ظةزاغا قويذلغان نةرسة ظارقعلعق يةتسىن 
مةيلع قاننعث حعقعشع بعلةن يةتسذن ظعحكعرع جعنسعي ظةزاسعنعث قعرغعقعغا 

يةتكةن بولذشعدذر.)))  

هأكمع صاكعزلعقنعث بايانع

ظاسانحعلعق  بئرعدعغان،  ظةهمعيةت  ناهايعتع  صاكعزلعققا  دعنع،  ظعسالم 
ظئلعص كئلعدعغان ؤة يولغا قويغان هأكىملعرع هةممة يةرضة ظذيغذن كئلعدعغان 
دعنعنعث  ظعسالم  بذ،  قويدع.  يولغا  صاكعزلعقنعمذ  هأكمع  بولغاحقا،  دعن  بعر 
ظةهمعيةت  قاتتعق  بولعشعغا  صاكعز  صاك  هالةتلعرعدة  هةممة  ظعنساننعث 
هأكىم  كأرضةنلعكعضة  هةيز  ظايالنعث  ظذ  هامان  يةتكةن  يةرضة  شذ  هأللىك  يةتسذن  يةتسة  بعلةن  يول  قانداق  يةنع    (((

قعلعنعدذ. ت.  
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بةرضةنلعكعنع كأرسىتىص بئرعدذ.

ؤة  روهع  صاكعزلعقنعث  ظادةتلعرعدة  ؤة  سعزعملعرعدا  دعلعدا،  ظعنسان، 
صاكعزلعقنع  هةقعقعي  ظىحىن  قئلعشع  داؤاملعق  ظعنتعلعش  بولغان  صاكعزلعققا 
ظئسعلعشع  صاكعزلعققا  هأكمع  هامان  كةلضةن  ظاجعز  كةلتىرىشتعن  قولغا 

الزعمدذر. 

كئلعدعغان  ظاجعز  كةلتىرىشتعن  قولغا  صاكعزلعقنع  هةقعقعي  ظعنسان 
ظعنساننعث  مذمكعن.  قعلعشعمذ  داؤام  مذددةتكعحة  ظذزذن  بةزعدة  ظةهؤالالر 
صاكعزلعق روهعنع ظذنتذماسلعقع، ظذنعث دعلعنعث صاكعزلعقنع تاشالص قويذشقا 
ظىحىن  قالماسلعقع  ظادةتلعنعص  يىرىشكة  صاكعزسعز  ؤة  قالماسلعقع  كىنىص 
بولغان  قئيعن  ياكع  كةلضةن  ظاجعز  كةلتىرىشتعن  قولغا  دعنعنعث  ظعسالم 
يولغا  صاكعزلعقنع  هأكمعي  دةص  بولسذن،  ظاالمةت  بعر  صاكعزلعققا  هةقعقعي 
قويغان  يولغا  ؤة  كئلعدعغان  ظئلعص  ظاسانحعلعق  دعنعنعث  ظعسالم  قويذشع، 
هأكىملعرعنعث هةممة يةرضة ظذيغذن كئلعدعغان بعر دعن ظعكةنلعكعنع يةنة 
بعر قئتعم تةكعتلةص ظأتعدعغان بعر ظعشتذر. شذنعث ظىحىن اهلل تاظاال هةقعقعي 
ؤة هأكمعي صاكعزلعقنع يولغا قويذص كةلضةن: »ظةضةر كئسةل بولساثالر )سذ 
زعيان قعلعدعغان بولسا(، ياكع سةصةر ظىستعدة بولذص )سذ تاصالمعساثالر(، 
ياكع سعلةرنعث بعرسعثالر هاجةتخانعدعن كةلضةن )يةنع تاهارةت سذندذرغان( 
بولساثالر، ياكع ظاياللعرعثالر بعلةن يئقعنحعلعق قعلغاندعن كئيعن )غذسلع 
تاهارةت ظىحىن( سذ تاصالمعساثالر، صاك تذصراقتا تةيةممذم قعلعثالر، ظذنعث 
بعلةن يىزىثالرغا قولذثالرغا مةسهع قعلعثالر«))) دئضةن ظايعتعنع ظأزعنعث: 
قعلعشعثالر  شىكىر  اهلل  لئكعن  خالعمايدذ،  مذشةققةتنع  سعلةرضة  »اهلل 
بعلةن(  قعلعش  بايان  شةرعظعتعنع  )ظعسالم  قعلعشنع،  صاك  سعلةرنع  ظىحىن 
تىضىتعشع  بعلةن  ظايعتع  دئضةن  تامامالشنع خااليدذ«)))  نئمعتعنع سعلةرضة 

ظةجةصلعنةرلعك بعر ظعش ظةمةستذر.

ؤة  قعلعش  مةسهع  تئثعققا  قعلعش،  تةيةممذم  بولسا،  صاكعزلعق  هأكمعي 
ظاياققا مةسهع قعلعشتعن ظعبارةتتذر. 

)))  سىرة ماظعدة 6 ـ ظايةتنعث بعر قعسمع. 
)))  سىرة ماظعدة 6 ـ ظايةتنعث بعر قعسمع.
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تةيةممذم قعلعش 

>تةيةممذم< دئضةن سأزنعث ظذقذمع 

دئضةنلعك  قعلعش<  >نعيةت  جةهةتتعن  مةنا  سأز  دئضةن  >تةيةممذم< 
بولعدذ. 

نعيعتع  قعلعش  تةيةممذم  جةهةتتعن  ظعستعاله  سأز  دئضةن  >تةيةممذم< 
بعلةن )ظالقعنعنع( صاك تذصعغا )تةككىزضةندعن كئيعن قولع بعلةن( يىزعنع ؤة 

ظعككع قولعنع جةينعكعضعحة سعالش، دئضةنلعك بولعدذ. 

تةيةممذمنعث يولغا قويذلعشع

تةيةممذم قعلعش ظايةت بعلةن يولغا قويذلغاندذر. اهلل تةظاال بذ هةقتة مذنداق 
دئدع: »ظةضةر كئسةل بولساثالر )سذ زعيان قعلعدعغان بولسا(، ياكع سةصةر 
ظىستعدة بولذص )سذ تاصالمعساثالر(، ياكع سعلةرنعث بعرسعثالر هاجةتخانعدعن 
بعلةن  ظاياللعرعثالر  ياكع  بولساثالر،  سذندذرغان(  تاهارةت  )يةنع  كةلضةن 
يئقعنحعلعق قعلغاندعن كئيعن )غذسلع تاهارةت ظىحىن( سذ تاصالمعساثالر، 
صاك تذصراقتا تةيةممذم قعلعثالر، ظذنعث بعلةن يىزىثالرغا قولذثالرغا مةسهع 

قعلعثالر«)))
بذ ظايةتنعث حىشىش سةؤةبع هةققعدة ظاظعشة رةزعيةلالهذ ظةنها مذنداق 
دةيدذ: »بعز بعر قئتعم صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم بعلةن بعللة سةصةرضة حعققان 
ظعدذق. )بعز سةصةردعن قايتعص مةدعنعضة كئتعؤاتقاندا( >بةيدا< دئضةن جايدا 
مئنعث بعر بوالصكام حىشىص قالدع. صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم ظذنع ظعزدةش 
باشقا كعشعلةرمذ توختعدع. كعشعلةرنعث  بعلةن  ظىحىن توختعدع ؤة شذنعث 
قئشعدا )تاهارةت ظئلعش ظىحىن( سذ يوق ظعدع. شذنعث بعلةن دادام ظةبذبةكرع 
كئلعص )بعر بذالصكعنع دةص( صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنع ؤة هةممة كعشعلةرنع 
توختاتتعث! ظذالرنعث قئشعدا سذ يوق تذرسا، دةص ماثا تاصا ـ تةنة قعلعص بعر 
نعمعلةرنع  دئدع ؤة بئقعنعمغا نذقذشقا باشلعدع. صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم 

)))  سىرة ماظعدة 6 ـ ظايةتنعث بعر قعسمع. 

240241

تەيەممۇمنىڭ قانداق قىلىنىدىغانلىقىنىڭ بايانىتەيەممۇم قىلىش



240241

قعمعرلعيالماي  مةن  ظىحىن  بولغانلعقع  يئتعقلعق  قويذص  يوتامدا  )بئشعنع( 
قالدعم. كئيعن صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالممذ ظويغاندع، تاثمذ ظاتتع. )صةيغةمبةر 
ظةلةيهعسساالم تاهارةت ظئلعش ظىحىن سذ ظعزدعضةن ظعدع، سذ تئصعلمعدع(، 
ظاندعن اهلل  تةيةممذم قعلعشنع يولغا قويذص كةلضةن )يذقعرعدعكع( ظايةتنع 
حىشىردع. شذنعث بعلةن ظذالر تةيةممذم قعلدع. ظعبنع هىزةير: ظع ظةبذبةكرع 
جةمةتع! بذ سعلةرنعث سةؤةبعثالر ظارقعلعق )اهلل سعلةرضة بةرضةن( تذنحع 
معنضةن  مةن  بعز  كئيعن  دئدع.  ظةمةستذر،  قواليلعق  ؤة  بةرعكةت  قئتعملعق 
تأضعنع قوصذردذق. بذالصكام ظذ تأضعنعث ظاستعدا ظعكةن بعز بذالصكعنع ظذنعث 

ظاستعدعن تاصتذق.«)))
مذنداق  ظةلةيهعسساالمنعث  صةيغةمبةر  ظةنهذ  رةزعيةلالهذ  ظةبذزةر 
دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ: »ظةضةر بعر مذسذلمان ظون يعل سذ تاصالمعسعمذ 
ظعشلةتسذن.  تاصسا سذنع  ظذ سذ  ظةضةر  صاكعزلعغذحعدذر.  ظذنع  توصراق  صاك 

حىنكع، سذ )صاكعزالشتا توصراقتعن( ياخشعدذر.«)))
مذنداق  ظةلةيهعسساالمنعث  صةيغةمبةر  ظةنهذ  رةزعيةلالهذ  جابعر 
صةيغةمبةرضة  هئحقانداق  ظعلضعرعكع  »ماثا  قعلعدذ:  رعؤايةت  دئضةنلعكعنع 
دعلعغا  دىشمةنلعرعمنعث  مةن  بئرعلدع.  ظاالهعدعلعك  خعل  بةش  بئرعلمعضةن 
بعر ظايلعق يعراقلعقتعكع مةساصعدعن قورقذنح سئلعش بعلةن ياردةم بئرعلدعم. 
ماثا زئمعننعث هةممة يئرع ناماز ظوقذشقا بولعدعغان جاي ؤة صاكعزلعغذحع 
قعلعص بئرعلدع. مئنعث ظىممعتعمدعن هةرقانداق ظادةم قةيةردة نامازنعث ؤاقتع 
هاالل  ماثا  ظولجعالر  ظئلعنغان  ظذرذشتا  ظوقذسذن.  ناماز  يةردة  شذ  كةلسة، 
قعلعص بئرعلدع، ظذ مةندعن ظعلضعرع بعرمذ ظادةمضة هاالل قعلعنمعغان ظعدع. 
صةيغةمبةر  بعر  هةر  بئرعلدع.  هوقذقع  قعلعش  شاصاظةت  كىنع  قعيامةت  ماثا 
صىتىن  بولسام  ظعدع، مةن  ظةؤةتعلضةن  قعلعص  صةيغةمبةر  قةؤمعضة خاس  ظأز 

ظعنسانالرغا صةيغةمبةر قعلعص ظةؤةتعلدعم.«))) 

تةيةممذمنعث قانداق قعلعنعدعغانلعقعنعث بايانع 
)))  ظعمام بذخارع رعؤايعتع. 

)))  بذ هةدعسنع ظةبذداؤذد ؤة تعرمعزعي رعؤايةت قعلدع ؤة تعرمعزعي بذ توغرذلذق دةرعجعسعضة يةتكةن هةدعستذر، دئدع. 
)))  بذ هةدعسنع ظعمام بذخارع رعؤايةت قعلدع.
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تةيةممذم قعلماقحع بولغان ظادةم قولعنعث ظالقعنعنع صاك تذصراقنعث ياكع 
نةرسعنعث  بولغان  جعنسعدعن  تذصراقنعث  صاك  ظوخشاش(  حالمعغا  ؤة  )تاش 
بولسا،  يذقعؤالغان  تذصا كأصرةك  قوللعرعغا  ظةضةر  ظورعدذ.  يةثضعل  ظىستىضة 
بعلةن  ظذرذش  بعرعضة  يةنة  بعرعنع  تذرذص  قارعتعص  تةرةصضة  يةر  قوللعرعنع 
قوللعرع  ظاندعن  حىشىرؤئتعدذ،  ظازراق(  تذصعالردعن  يذقعؤالغان  )قوللعرعغا 
بعلةن يىزعنعث هةممة يئرعنع سعاليدذ، ظاندعن قوللعرعنع )تذصراققا( يةنة بعر 
قئتعم ظذرذص )دةسلةصتة( ظوث قولعنعث ظىستىن تةرعصعنع ظذنعث بارمعقعدعن 
باشالص تاكع جةينعكعضة قةدةر سول قذلعنعث تأت دانة بارمعقعنعث ظعحع بعلةن 
سعاليدذ، ظاندعن ظوث قولعنعث ظعحع تةرعصعنع ظذنعث جةينعكعدعن تارتعص تاكع 
بئغعشعغا قةدةر سول قولعنعث ظالقعنع بعلةن سعاليدذ، هةتتا ظوث قولعنعث 
ظعحع  بارمعقعنعث  حوث  قولعنعث  سول  تةرعصعدعن  ظىستع  بارمعقعنعث  حوث 
ظوخشاش  قولعغا  ظوث  خذددعي  قولعنعمذ  سول  ظاندعن  ظأتكىزعدذ.  تةرعصعنع 

سعاليدذ. 
هةققعدة  ظذرذلعدعغانلعقع  قئتعم  ظعككع  تذصعغا  ظىحىن  قعلعش  تةيةممذم 
جابعر رةزعيةلالهذ ظةنهذ صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث مذنداق دئضةنلعكعنع 
رعؤايةت قعلعدذ: »تةيةممذم قعلغاندا يىزنع سعالش ظىحىن بعر قئتعم ؤة ظعككع 

قولنع جةينةككة قةدةر سعالش ظىحىن يةنة بعر قئتعم ظذرذلعدذ.«)))
تةيةممذم قعلغاندا قولعنعث ظالقعنعنع تذصراققا ظذرذش تةيةممذمنعث توغرا 
مةسعلةن:  ظاساسةن  شذنعثغا  ظةمةستذر.  شةرتع  بعر  بعردعن  بولعشعنعث 
شامال تذصا ظئلعص بعر ظادةمنعث يىزعضة ؤة قوللعرعغا تاشلعغان، ظاندعن ظذ 
ظادةم تةيةممذم قعلعش نعيعتع بعلةن شذ تذصا بعلةن )يىزعنع ؤة قوللعرعنع( 

سعلعغان بولسا، ظذنعث قعلغان تةيةممذمع توغرا بولغان بولعدذ. 
يذيذنذشنعث  ؤة  تاهارةتنعث  كأتىرؤئتعشتا  تاهارةتسعزلعكنع  تةيةممذم 
صاكعتع  ـ  دةلعل  قعلعدعغانلعقعنعث  شذنداق  تةيذممذمنعث  تذرعدذ.  ظورنعدا 
صةيغةمبةر  قعلغان  رعؤايةت  ظةنهذ  رةزعيةلالهذ  جابعر  يذقعرعدا  بولسا، 
ظةلةيهعسساالمنعث: »ماثا زئمعننعث هةممة يئرع ناماز ظوقذشقا بولعدعغان 
صةيغةمبةر  سأزعدذر.  دئضةن  بئرعلدع.«  قعلعص  صاكعزلعغذحع  ؤة  جاي 
نةرسعلةرنع  باشقا  تذصراقنعث(  )يةنع  زئمعننعث  هةدعستة  بذ  ظةلةيهعسساالم 

)))  بذ هةدعسنع هاكعم، دارع قوتنعي ؤة بةيهةقعي قاتارلعقالر رعؤايةت قعلدع. 
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قعلدع.  بايان  ظعكةنلعكعنع  نةرسة  بعر  صاكعزلعغذحع  ظوخشاش  خذددع سذغا 
صاكعزلعغذحع نةرسة بولغانلعقع ظىحىن تذصراق  توصراقمذ سذدةك باشقعالرنع 
)تاهارةتكة  ظئلعنغان  بعلةن  سذ  خذددع  تةيةممذممذ(  )قعلعنغان  بعلةن 

ظوخشاش( تاهارةتسعزلعكنع كأتىرؤئتعدذ. 
بذ هةقتة ظعمران رةزعيةلالهذ ظةنهذ مذنداق دةيدذ: بعر سةصةردة  صةيغةمبةر 
ظةلةيهعسساالم كعشعلةرضة ناماز ظوقذص بةردع. نامازنع ظوقذص بئرعص قارعسا 
كعشعلةر بعلةن بعللة ناماز ظوقذماي ظايرعلعص بعر حةتكة حعقعص تذرغان بعر 
ظادةمنع كأرىص ظذنعثغا: »ظع صاالنحع! سئنعث كعشعلةر بعلةن بعللة ناماز 
ظوقذماسلعقعثغا نئمة توسالغذ بولدع؟« دئدع. ظذ ظادةم: مةن جذنذص بولذص 
قئلعصتعمةن )يذيذنغعلع( سذ يوق، دةص جاؤاب بةردع. صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم: 
»صاك توصراق بعلةن )تةيةممذم قعلغان بولساث( ساثا يئتةرلعك بوالتتع« 

دئدع.))) 
مذنداق  ظةلةيهعسساالمنعث  صةيغةمبةر  ظةنهذ  رةزعيةلالهذ  ظةبذزةر   
دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ: »ظةضةر بعر مذسذلمان ظون يعل سذ تاصالمعسعمذ 
يةردة  يوق  سذ  هةدعس  بذ  مانا  صاكعزلعغذحعدذر...«  ظذنع  توصراق  صاك 

تةيةممذمنعث كامعل بعر تاهارةت ظعكةنلعكعنع ظوحذق ظوتتذرغا قويعدذ. 

تةيةممذمنعث توغرا بولذشعنعث شةرتلعرع

بعرعنحع شةرت: نعيةت قعلعشتذر. 
بعلةن  تذصا  يذققان  ياكع قولغا  ظالقانلعرعنع تذصراققا ظذرغاندا  نعيةتنع 

قولالرنع سعالشقا باشلعغاندا قعلعش شةرتتذر. 
تةيةممذم تاهارةت بعلةن يذيذنذشنعث ظورذنباسارع تورذقلذق بذ يةردة 
شةرت  ظىحىن  بولذشع  توغرا  يذيذنذشنعث  بعلةن  تاهارةت  نعيةت،  قعلعنغان 
قعلعنماي تةيةممذمنعث توغرا بولذشع ظىحىن شةرت قعلعندع. حىنكع، تذصا 
)هةممة تةرةصتعن( سذغا ظوخشاص كةتمةيدذ. حىنكع، سذ ظةسلعدة صاكعزالش 
ؤذجذدقا  نعيةتسعز  صاكعزلعق  بعلةن  سذ  ظىحىن  شذنعث  يارعتعلغان.  ظىحىن 
حعقعدذ. ظةمما تذصا ظةسلعدة صاكعزالش ظىحىن يارعتعلمعغان. شذنعث ظىحىن 

)))  بذ هةدعسنع ظعمام بذخاريع رعؤايةت قعلدع. 
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ظذنعث بعلةن صاكعزلعق صةقةت نعيةت بعلةن ؤذجذدقا حعقعدذ.))) 
تةيةممذمنع  ظذ  ظىحىن  بولذش  ظوقذغعلع  ناماز  بعلةن  تةيةممذم  بعر 
قعلغاندا ظذ تةيةممذم بعلةن تاهارةتسعز ظادا بولمايدعغان ظأز ظالدعغا ظايرعم 
شذنعثغا  الزعمدذر.   قعلعش  تذرذص  قعلعص  نعيةت  قعلعشنع  ظعبادةتنع  بعر 
قذرظاننع  ياكع  ظىحىن  كعرعش  مةسحعتكة  ظادةم  بعر  مةسعلةن:  ظاساسةن 
تذتذش ظىحىن تةيةممذم قعلغان بولسا، ظذ تةيةممذم بعلةن ناماز ظوقذغعلع 
بولمايدذ. حىنكع مةسحعتكة كعرعش ؤة قذرظاننع تذتذش ظأز ظالدعغا ظايرعم 
بعر ظعبادةت ظةمةستذر. شذنعثدةك يةنة قةبرعلةرنع زعيارةت قعلعش ظىحىن 
تةيةممذم قعلغان بولسا، ظذ تةيةممذم بعلةن ظوقذلغان ناماز توغرا ظةمةستذر. 

حىنكع، قةبرعلةنع زعيارةت قعلعش تاهارةتسعزمذ بولعدعغان بعر ظعشتذر. 
)تذتماستعن  قذرظاننع  بولذص  قالمعغان  بولذص  حذنذص  يةنة  شذنعثدةك 
يادقا( ظوقذش ظىحىن تةيةممذم قعلغان بولسا، )بذ تةيةممذم بعلةن ظوقذلغان 
نامازمذ توغرا ظةمةستذر(. حىنكع حذنذص ظةمةس ظادةم كعحعك تاهارةتسعز 

بولسعمذ ظذنعثغا قذرظاننع )يادقا( ظوقذش روخسةتتذر. 
ياكع  بعلةن  تةيةممذم  قعلغاندا،  تةيةممذم  ظىحىن  ظوقذش  ناماز 
تاهارةتسعزلعكنع كأتىرؤئتعشنع ياكع ظذنعث بعلةن ناماز ظوقذشنع نعيةت 

قعلعش الزعمدذر.
ظعككعنحع شةرت: تةيةممذم قعلعشقا ظئلعص بارعدعغان سةؤةبلةر. 

كئيعن  تئصعلغاندعن  سةؤةبلةر  بارعدعغان  ظئلعص  قعلعشقا  تةيةممذم 
تةيةممذم قعلعش توغرا بولعدذ. تةيةممذم قعلعشقا ظئلعص بارعدعغان سةؤةبلةر 

ياكع سذ تاصالماسلعقتذر ياكع سذنع ظعشلعتعشتعن ظاجعز كئلعشتذر. 
) ـ سذ تاصالماسلعق. 

سذ تئصعلمعغاندا قعلعنغان تةيةممذم توغرا بولعدذ. بذ هةقتة اهلل تاظاال 
ياكع  تاصالمعساثالر(،  )سذ  بولذص  ظىستعدة  سةصةر  »ياكع  دئدع:  مذنداق 
سذندذرغان(  تاهارةت  )يةنع  كةلضةن  هاجةتخانعدعن  بعرسعثالر  سعلةرنعث 
بولساثالر، ياكع ظاياللعرعثالر بعلةن يئقعنحعلعق قعلغاندعن كئيعن )غذسلع 

)))  »شرح املنيه«، 64 ـ بةت.
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تاهارةت ظىحىن( سذ تاصالمعساثالر، صاك تذصراقتا تةيةممذم قعلعثالر«)))
صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم مذنداق دئدع: »ظةضةر بعر مذسذلمان ظون يعل 

سذ تاصالمعسعمذ صاك توصراق ظذنع صاكعزلعغذحعدذر.«
يعراقلعقتا  كئلعدعغان  كئلومعتعر  ظعككع  ظاز  ظةث  ظادةمدعن  بعر  سذ 
بولسا، مةيلع ظذ ظادةم ظأيلةر بار مةهةللعدة بولسذن ياكع حألدة بولسذن ظذ 
ظادةم سذ تاصالمعغان كعشع هئساصلعنعدذ. شذنعث ظىحىن ظذ ظادةمنعث اهلل 
لئكعن اهلل شىكىر  ظأزعنعث: »اهلل سعلةرضة مذشةققةتنع خالعمايدذ،  تاظاال 
بايان  شةرعظعتعنع  )ظعسالم  قعلعشنع،  صاك  سعلةرنع  ظىحىن  قعلعشعثالر 
ظايعتعدة  دئضةن  خااليدذ«  تامامالشنع  سعلةرضة  نئمعتعنع  بعلةن(  قعلعش 
ظعشارةت قعلعص ظأتكةن مذشةققةتنع كأتىرؤئتعش ظىحىن تةيةممذم قعلعشع 
توغرعدذر. ظةضةر سذ ظعككع كئلومعتعرغا يةتمةيدعغان يةردة بولسا، ظذنع 
ظئلعص كئلعشتة هئحقانداق مذشةققةت يوقتذر. ظةمما سذ ظعككع كعلومئتعرغا 

يئتعدعغان يةردة بولسا، ظذنع ظئلعص كئلعشتة مذشةققةت باردذر.
رعؤايةت  دئضةنلعكعنع  مذنداق  ظأمةرنعث  ظعبنع  هةقتة  بذ  نافعظ   
قعلعدذ: »مةن صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث مةدعنعنعث ظأيلعرع كأرىنعص 
تذرسعمذ >معربةدذننعظةم<))) دئضةن يةردة تةيةممذم قعلغانلعقعنع كأرضةن 

ظعدعم.«)))
نافعظ مذنداق دةيدذ: »ظعبنع ظأمةر رةزعيةلالهذ ظةنهذ >جذرذف<)4) دئضةن 
صاك  يةرضة كةلضةندة حىشىص  قايتعص كئلعؤئتعص >معربةد< دئضةن  يةردعن 
تذصراق بعلةن تةيةممذم قعلعشنع باشالص يىزعنع ؤة قوللعرعنع جةينعكعضعحة 
كىن  كعرضةندة  مةدعنعضة  كئيعن  ظوقذدع.  ظةسعرنع  ناماز  ظاندعن  سعلعدع، 
تئخع  ؤاقتع  نامازنعث  )يةنع  بولسعمذ  هالةتتة  تذرؤاتقان  كأتىرىلىص  تئخع 

حعقعص كةتمعضةن بولسعمذ( نامازنع قايتا ظوقذمعدع.«)5) 
بعر ظادةمنعث قئشعدا سذ يأتكةيدعغان ؤاسعتة بار بولغان، ظذ ظادةم ظذنعث 
كئلةلةيدعغان  ظئلعص  ظاسانلعقحة  يةرلةردعن  يعراق  سذنع  بعلةن  ؤاستعسع 

)))   سىرة ماظعدة 6 ـ ظايةتنعث بعر قعسمع. 
)))  ظذ يةر مةدعنعدعن ظعككع كعلومعتعر يعراقلعقتعدذر. بذ يةر مةدعنعدعن تأت كعلومعتعر يعراقلعقتا دئضةن قاراشمذ باردذر. ت.

)))  بذ هةدعسنع هاكعم رعؤايةت قعلدع. 
)))  مةدعنعدعن 5 كعلومعتعر يعراقلعقتعكع بعر يةر. ت.

)))  بذ هةدعسنع ظعمام مالعك رعؤايةت قعلدع. 
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يعراقتا  كئلومعتعردعن  ظعككع  سذ  قعلماي  تةيةممذم  ظادةمنعث  بذ  بولسا، 
بولسعمذ سذ ظئلعص كئلعص )تاهارةت ظئلعشع ياخشعدذر(. حىنكع، ظذ ظادةم 
هئلعقع ؤاسعتة بعلةن سذنع ظاسان ظئلعص كئلعدعغان بولغاحقا، سذ ظئلعص 

كئلعشتة هئحقانداق مذشةققةت تارتمايدذ.    
ظةضةر بعر ظادةمنعث ضذمانعدا ظعككع كئلومئتعرغا يةتمعضةن يةردة سذنعث 
تةيةممذم  باقمعغعحة  ظعزلةص  سذنع  هةتتا  ظذنعث  بولسا،  كىحلىك  بارلعقع 
ظعشع  كئلعش  كىحلىك  ضذمانغا  بارلعقع  ظةمةستذر. سذنعث  توغرا  قعلعشع 
ياكع سذنعث بارلعقعنع خةؤةر بئرعش بعلةن ياكع ظذنعث ظةتراصعدا ظأيلةر بار 
بعر يةردة تذرغانغا ظوخشاش سذنعث بارلعقعنع ظعصادعلةص بئرعدعغان بعرةر 
ظاالمةتنع كأرىش بعلةن بولعدذ. حىنكع، ظأيلةر بار يةردعن كأصىنحة ؤاقعتتا 
سذ تئصعلعدذ. ظةضةر ظذ ظادةم حألدة بولغان بولسا، حألدة تذرذص ظذنعثغا 

سذنع ظعزلةش الزعم ظةمةستذر. حىنكع، حألدة ظادةتتة سذ يوق بولعدذ. 
ظةضةر بعر ظادةم يىك تاقعدا سىيعنعث بارلعقعنع ظذنتذص قعلعص تةيةممذم 
قعلعص ناماز ظوقذغان، ظاندعن شذ نامازنعث ؤاقتع حعقعص كئتعشتعن ظعلضعرع 
ظادةمضة  ظذ  بولسا،  ظةسلعضةن  بارلعقعنع  سذنعث  تاقعدا  يىك  كئيعن  ياكع 
كىحع  دعنعدا  ظعسالم  حىنكع  ظةمةستذر.  الزعم  ظوقذش  قايتا  نامازنع  شذ 
يةتمعضةن بعر ظعشقا بذيرذش يوقتذر. بعر نةرسعنع بعلمعضةنلعك ظذنعثغا 
كىحع يةتمعضةنلعكتذر. ظذنتذص قعلعش بعلةن بعلعش ؤذجذدقا حعقمايدذ. يةنة 

كعلعص كىصىنحع ؤاقعتتا يىك تاقعدعكع سذ ظعحعش ظىحىندذر.))) 
بعر ظادةم ظأزعضة يئقعن بعر يةردة سذنعث بارلعقعنع بعلمةي ياكع سذنعث 
قعلعص  تةيةممذم  قعلمايال  ضذمان  ظعكةنلعكعنعمذ  يئقعن  ظذنداق  ظأزعضة 
نامازنع ظوقذغان بولسا، )كئيعن سذنعث ظأزعضة شذنداق يئقعنلعقعنع بعلضةن 
ظوقذش  قايتا  نامازنع  ظذنعثغا  ؤة  بولعدذ  توغرا  نامعزع  ظذنعث  بولسعمذ( 

الزعم بولمايدذ. 
ظةضةر قئشعدعكع هةمراهسعدا سذ بولغان، ضذمانعدا هةمراهسعدعن سذنع 
سورعسا هةمراهسع سذنع بئرعدعغاندةك بولسا، ظذنعثدعن سذنع سوراشتعن 
هةمراهسع  ظةضةر  ظةمةستذر.  توغرا  قعلعشع  تةيةممذم  ظذنعث  ظعلضعرع 
سذنع صذل بةرسة بئرعدعغانلعقعنع دئسة، ظذ ظادةمنعث قئشعدا سةصةردعكع 

)))  »شرح املنيه«، 68 ـ بةت.
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هاجةتلعرعدعن ظئشعص قالغذدةك صذل بولغان ؤة هةمراهسع سذنع شذ يةرضة 
مذناسعص كئلعدعغان باهادا سئتعص بئرعدعغان بولسا، ظذنعث يةنة تةيةممذم 

قعلعشع توغرا ظةمةستذر. 
قذدذقنعث قئشعدا ظةمما قذدذقتعن سذنع حعقارغذدةك قولعدا بعرةر نةرسة 

يوق ظادةممذ سذ تاصالمعغان ظادةمنعث هأكمعدة هئساصلعنعدذ. 
قئشعدا صةقةت ظأزعنعث، ظذلذغعنعث ظعحعشع ؤة تامعقعنع صذشذرذش ظىحىنال 
يئتةرلعك سذ بار ظادةمنعث )ظذ سذ بعلةن تاهارةت ظالماي( تةيةممذم قعلعشع 
توغرعدذر. حىنكع، ظذنعث قئشعدعكع سذ ظذنعث مةزكذر هاجةتلعرع ظىحىن 
تاهارةت  سذ  قويذلغان  ظئلعص  ظىحىن  هاجةتلعرع  ظأز  قويذلغاندذر.  ظئلعص 
ظئلعشقا قارعتا يوقنعث هأكمعدعدذر. حىنكع بعرةر قعيعنحعلعققا سةؤةبحع 

بولعدعغان نةرسعنعث هأكمع ظةمةل قعلعنعشتعن قالدذرعلعدذ))).)))
ظةضةر بعر ظادةم جذنذص بولذص قالغان ؤة قئشعدا يذيذنذشقا ظةمةس صةقةت 
تاهارةت ظئلعشقا يئتعدعغان سذ بولغان بولسا، بذ هالةتتة ظذ ظادةم تةيةممذم 
ظةمةستذر.  الزعم  ظئلعش  تاهارةت  كعحعك  بعلةن  سذ  ظذنعثغا  ؤة  قعلعدذ 
حىنكع، جذنذص تذرذص كعحعك تاهارةت ظئلعش صايدعسع يوق بعر ظعشتذر. 
شذنعث ظىحىن ظذنعثغا تةيةممذم قعلعش الزعمدذر. حىنكع، كعحعك تاهارةت 
حذنذصلذقنع كأتىرؤعتةلمايدذ. ظذ ظادةم حذنذصلذق ظىحىن تةيةممذم قعلغان، 
ظاندعن ظذ تةيةممذم بذزذلذص كةتكةندعن كئيعن هئلعقع سذ بعلةن تاهارةت 

ظالعدذ.))) 
ظةضةر سذنعث يئنعدا دىشمةن ياكع يعرتقذح هايؤان، ياكع يعالن بار بولذص 
تاهارةت ظالماقحع بولغان ظادةم سذنعث قئشعغا بئرعشتعن قورققان بولسا، 

ظذنعث تةيةممذم قعلعشع توغرا بولعدذ. 
كعلعدذكع،  توغرا  ظأتىشكة  قعلعص  بايان  نةرسعنع  بعر  يةردة  بذ  بعز 
ظةضةر بعر ظادةمنعث قورقذنحعسع بعر ظادةمنعث ظذنعثغا تةهدعد سالغعنعغا 
تةيةممذم  ظذنعث  هالةتتة  بذ  بولسا،  كةلضةن  تةرعصعدعن  ظعنسان  ظوخشاش 
ظوقذغان  بعلةن(  )تةيةممذم  لئكعن  توغرعدذر،  ظوقذشع(  )ناماز  قعلعص 
)))  يةنع بذ يةردة ظأزلعرعنعث هاجةتلعرع ظىحىن ظئلعص قويذلغان سذ بعلةن تاهارةت ظالسا، ظذ ظادةم قعيعنحعلعقتا قالعدذ. 

شذنعث ظىحىن سذ بعلةن تاهارةت ظئلعش دةيدعغان هأكىم كأتىرلىص كئتعدذ ؤة تذصا بعلةن تةيةممذم قعلعدذ. ت. 
)))  »شرح املنيه«، 74 ـ بةت.

)))  »رد احملتار«، ) ـ توم، 55) ـ بةت.
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نامازنع كئيعن قايتا ظوقذش الزعمدذر. ظةضةر بعر ظادةمنعث قورقذنحعسع )بعر 
ظادةمنعث ظذنعثغا( تةهدعد سئلعشع ظارقعلعق بولماي )مةسعلةن: يعرتقذح 
هايؤاندعن قورققعنعغا ظوخشاش تةبعظعي( بولسا، بذ هالةتتة ظذنعث تةيةممذم 
قعلعص ناماز ظوقذشع توغرعدذر ؤة ظذنعث ظذ نامازالرنع كئيعن قايتا ظوقذشع 
الزعم ظةمةستذر. حىنكع، بذ هالةتتة ظذنعث قورقذنحعسع بةندعلةر تةرعصعدعن 

ظةمةس اهلل تاظاال تةرعصعدعن كةلضةندذر.  
ظعجارعضة  ظذنع  ظادةمنع،  بعر  قويغان  ظعجارعضة  ظأزعنع  مةسعلةن: 
ظالغذحع سذنعث قئشعغا بارغعلع قويمعغان، شذنعث بعلةن ظذ ظادةم تةيةممذم 
قعلعص ناماز ظوقذغان بولسا، كئيعن ظذنعث تةيةممذم قعلعص ظوقذغان هئلعقع 
حةكلعمة  ظذنعثغا  يةردة  بذ  حىنكع،  الزعمدذر.  ظوقذشع  قايتا  نامازلعرعنع 

ظعنسان تةرعصعدعن كةلدع. 
بعلةن  ظادةم سذ  قالغان  ظةسعرضة حىشىص  ؤة  ظادةم  تاشالنغان  تذرمعضة 
تاهارةت ظئلعشتعن حةكلةنسة، تةيةممذم قعلعص ناماز ظوقذيدذ ؤة ظوقذغان 
سذدعن  ظوخشاش  حألضة  ظذالر  لئكعن  ظوقويدذ.  قايتا  كئيعن  نامازلعرعنع 
يعراق بعر يةردة تذتذص تذرذلغان بولسا، ظذالرغا )تةيةممذم بعلةن ظوقذغان 

نامازالرنع( قايتا ظوقذش الزعم ظةمةستذر. 
قئشعدا سذ يوق ظادةمنعث سذنعث تئصعلعص قئلعشعدعن ظىمعدع بولسا، 
)سذنع تئصعص تاهارةت ظئلعص( نامازنع كامعل ؤة هةقعقعي تاهارةت بعلةن 
ظوقذشع ظىحىن نامازنع ؤاقتعنعث ظاخعرعغعحة كعحعك تىرىشع مذستةهةصتذر. 
هالعتعضة  مةكرذهلذق  بولغان  ؤاقتع  ظاخعرقع  ظةث  ظذنعث  نامازنع  لئكعن 

كعلعص قالعدعغان ؤاقتعغعحة كعحعكتىرىشكة بولمايدذ.    
قعلعص  تةيةممذم  ؤاقتعدا  دةسلةصكع  كعحعكتىرمةي  نامازنع  ظةضةر 
بولسا،  تاصقان  سذ  بولغعحة  كئتعص  حعقعص  ؤاقتع  نامازنعث  ؤة  ظوقذؤاتقان 
نامازنع  ظذ  حىنكع،  ظةمةستذر.  الزعم  ظوقذشع  قايتا  نامازنع  ظذ  ظذنعث 
نامازنعث ؤاقتع كعرضةندة ظأزعدة تئصعلغان شاراظعتع بويعحة ظوقذدع.))) بعز 
يةردعن  دئضةن  >جذرذف<)))  ظةنهذنعث:  رةزعيةلالهذ  ظأمةر  ظعبنع  يذقعرعدا 
قايتعص كعلعؤئتعص >معربةد< دئضةن يةرضة كةلضةندة تةيةممذم قعلعص ظةسعر 

)))  »شرح املنيه«، 74 ـ بةت.
)))  مةدعنعدعن 5 كعلو معتعر ياراقلعقتعكع بعر يةر. ت.
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نامعزعنع ظوقذص كئيعن مةدعنعضة كعرضةندة كىن تئخع كأتىرىلىص تذرعؤاتقان 
هالةتتة بولسعمذ ظذ نامازنع قايتا ظوقذمعغانلعقعنع بايان قعلعص ظأتتذق.

ظةبذسةظعد خذدرعي رةزعيةلالهذ ظةنهذ مذنداق دةيدذ: ظعككع ظادةم سةصةرضة 
ظعككعسعنعث  ظذ  لئكعن  قالدع،  كعرعص  ؤاقتع  نامازنعث  سةصةردة  حعقتع. 
قئشعدا سذ يوق ظعدع. شذنعث بعلةن ظذالر صاك توصا بعلةن تةيةممذم قعلعص 
ناماز ظوقذدع. كئعن ظذالر نامازنعث ؤاقتع حعقعص كئتعشتعن ظعلضعرع سذ 
تاصتع. شذنعث بعلةن ظذالرنعث بعرع تاهارةت ظئلعص نامازنع قايتا ظوقذدع. 
ظةلةيهعسساالمنعث  صةيغةمبةر  ظذالر  ظاندعن  قعلمعدع.  ظذنداق  بعرع  يةنة 
قئشعغا كعلعص بولغان ظعشالرنع سأزلةص بةردع. صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم 
نامازنع قايتا ظوقذمعغان ظادةمضة: »سةن سىننةت بويعحة ظعش قعلعصسةن 
ظوقذغان  قايتا  نامازنع  ظئلعص  تاهارةت  ؤة  دئدع  توغرعدذر«  نامعزعث  ؤة 

ظادةمضة: »ساثا ظعككع قات ساؤاص باردذر« دئدع.)))
ظاخعرقع  نامازنعث  نامازنع  بعلةن(  ظىمعدع  قئلعش  تئصعلعص  )سذنعث 
ؤاقتعغعحة كعحعكتىرىشنعث مذستةهةص ظعكةنلعكعنعث دةلعلع بولسا، ظةلع 

رةزعيةلالهذ ظةنهذدعن رعؤايةت قعلعنغان تأؤةندعكع سأزدذر:
ظاخعرقع  نامازنعث  قالسا،  بولذص  جذنذص  سةصةردة  ظادةم  بعر  ظةضةر 
ؤاقتعغعحة سذنعث تئصعلعص قئلعشعغا قارايدذ. ظةضةر ظذ ظادةم سذ تاصالمعسا، 

تةيةممذم قعلعص ناماز ظوقذيدذ.))) 
بذ هةقتة ظابدذرراهمان ظعبنع هاتعب مذنداق دةيدذ: »ظأمةر رةزعيةلالهذ 
ظةنهذ بعر تىركىم كعشعلةر بعلةن ظأمرع هةج قعلغعلع حعقعص )يولدا( ظعهتعالم 
بولذص قالدع. تاث ظاتاي دةص قالغان بولسعمذ يةنة ظذ هةمراهلعرعنعث ظعحعدعن 
سذ تاصالمعدع. شذنعث بعلةن ظأمةر ظذلذغعغا معنعص سذ بار يةرضة كةلدع. 
يةنة بعر رعؤايةتتة ظذ هةمراهلعرعغا: ظةضةر بعز قوزغالساق كىن حعقعشتعن 
مذمكعن،  تاصالعشعمعز  سذ  هةمراهلعرع:  دئدع.  تاصارالرمعزمذ؟  سذ  بذرذن 
دئدع. شذنعث بعلةن ظذالر ظذالغلعرعغا معنعشعص ظذ يةردعن قوزغالدع ؤة كىن 
ظةنهذ  رةزعيةلالهذ  ظذمةر  ؤة  كةلدع  يئتعص  يةرضة  بار  بذرذن سذ  حعقعشتعن 

يذيذنذص )ظاندعن ناماز ظوقذدع(.)))
)))  بذ هةدعسنع ظةبذداؤذد رعؤايةت قعلدع. 

)))  بذ ظةسةرنع دارع قذتنعي رعؤايةت قعلدع. 
)))   بذ ظةسةرنع ظعمام مالعك، ظابدذرراززاق ؤة تةهاؤعي قاتارلعقالر رعؤايةت قعلدع. 
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) ـ سذنع ظعشلعتعشتعن ظاجعز كئلعش.  
سذنع ظعشلعتعشتعن ظاجعز كئلعش كئسةل ياكع قاتتعق سذغذق، ياكع 

شذنعثغا ظوخشاش بعرةر ظعشنعث سةؤةبع بعلةن بولعدذ. 
) ـ كئسةل سةؤةبع بعلةن سذنع ظعشلعتعشتعن ظاجعز كعلعش. 

 سذ ظعشلةتكةنلعكع ياكع تاهارةت ظئلعش ياكع يذيذنذش ظىحىن  هةرعكةت 
قعلغانلعق سةؤةبع بعلةن كئسعلع ظئغعرلعشعص قالعدعغان ياكع ساقعيعشع 
كئحعكعص قالعدعغان كئسةل ظادةم بولسا، ظذ ظادةمنعث بذ هالةتتة تةيةممذم 
ظئغعرلعشعص  كئسعلعنعث  ظأزعنعث  ظادةمنعث  ظذ  بولعدذ.  توغرا  قعلعشع 
بعلعشتة  قالعدعغانلعقعنع  كئحعكعص  ساقعيعشعنعث  ياكع  قالعدعغانلعقعنع 
سأزعضة  دوختذرنعث  بعر  ظعشةنحعلعك  ياكع  تةجرعبة  ياكع  ظاالمةت  بعرةر 

ظوخشاش بعر نةرسعضة ظاساسالنغان ضذمانع بولذشع يئتةرلعكتذر. 
ظةضةر بةدعنعنعث هةممة يعرع جاراهةتلةنضةن بولذص سذ زعيان قعلعدعغان 
ظادةم بولسا، ظذ ظادةم بذ هالةتتة )يذيذنذشقا توغرا كئلعص قالسا( تةيةممذم 
قعلعدذ. ظةمما تاهارةت ظئلعشقا توغرا كةلضةندة ظذنعث تاهارةت ظالعدعغان 
ظالغاندا  )تاهارةت  ظذنعث  ظةضةر  مةسعلةن:  قارعلعدذ.  ظةزالعرعنعث سانعغا 
قوللعرع  ؤة  يىزع  بئشع،  باشقا  صذتلعرعدعن  ظةزالعرعدعن(  يذيذدعغان 
ظةضةر  قعلعدذ.  تةيةممذم  ظادةم  ظذ  هالةتتة  بذ  بولسا،  جاراهةتلةنضةن 
جاراهةتلةنضةن يعرع صةقةت صذتعال بولذص قالغان ظةزالعرع ساق بولسا، ظذنعث 
تةيةممذم قعلعشع توغرا ظةمةستذر. ظذ ظادةم بذهالةتتة ساق ظةزالعرعنع يذيعدذ 
جاراهةتكة  مةسهعمذ  ظةضةر  قعلعدذ.  مةسهع  ظةزالعرعغا  جاراهةتلةنضةن  ؤة 

زعيان قعلعدعغان ظعش بولسا، مةسهعنع تئثعقنعث ظىستعدعن قعلعدذ. 
يةرلعرع  بةزع  بولماي  جاراهةتلةنضة  يعرع  هةممة  بةدعنعث  )ظةمما 
بةدعنعنعث  بولسا،  قالغان  كعلعص  توغرا  يذيذنذشقا  ؤة  جاراهةتلةنضةن( 
جاراهةتلةنضةن يعرعضة قارعلعدذ. ظةضةر بةدعنعنعث كأص قعسمع جاراهةتلةنضةن 
بولسا، تةيةممذم قعلعدذ. ظةضةر بةدعنعنعث ظاز قعسمع جاراهةتلةنضةن بولسا، 
بذ،  قعلعدذ.  مةسهع  يةرلعرعضة  جاراهةتلةنضةن  ؤة  يذيعدذ  يةرلعرعنع  ساق 
يةرلعرعنع  ساق  قويماي  تةككىزىص  سذ  يةرلعرعضة  جاراهةتلةنضةن  ظةضةر 
ظةضةر مةسعلةن جاراهةت  قعلعدذ.  ظةهؤال شذنداق  بولسا،  يذيذش مذمكعن 
ظذنعث مأرة تةرةصعدة بولذص بئشعغا قويغان سذ ظذنعث جاراهةتعضة ظئقعص 
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حىشىدعغان ظعهتعماللعق بولسا، جاراهةتنعث ظىستىدعكع هةممة يةر )ساق 
بولسعمذ( جاراهةتنعث هأكمعدة بولعدذ.)))

بولسا،  باراؤةر  يةر  ساق  بعلةن  يةر  جاراهةتلةنضةن  بةدةندعكع  ظةضةر 
قعلعش  مةسهع  يةرضة  جاراهةتلةنضةن  ؤة  يذيذش  يةرنع  ساق  هالةتتة  بذ 
ياخشعدذر.))) قوللعرع جاراهةتلةنضةن، يىزعنع ؤة صىتلعرعنع يذيالمايدعغان 
تةيةممذم  كعشع  تاصالمايدعغان  ظادةم  قويعدعغان  ظالدذرذص  تاهارةت  ياكع 

قعلعدذ.
قوللعرع ؤة صذتلعرع كئسعؤئتعلضةن ؤة يىزع جاراهةتلةنضةن ظادةم نامازنع 
ظذ  كئيعن  ساقايغاندعن  جاراهةت(  )يىزلعرعدعكع  ؤة  ظوقذيدذ  تاهارةتسعز 

نامازالرنع قايتا ظوقذمعسعمذ بولعدذ.
 سذ ؤة صاك تذصعدعن ظعبارةت ظعككع صاكعزلعغذحع نةرسعنع تاصالمعغان 
ظوقذغذحعالرغا  ناماز  قعلعص(  هأرمعتعنع  ؤاقتعنعث  )نامازنعث  ظادةم 

ظوخشعشعص تذرعدذ، ظاندعن ظذ نامازنعث قازاسعنع قعلعدذ.)))
) ـ قاتتعق سوغذقنعث سةؤةبع بعلةن سذنع ظعشلعتةلمعضةن ظادةم.

بعر ظادةم مةيلع سةصةر ظىستعدة بولسذن ياكع سةصةر ظىستعدة بولمعسذن 
ظةضةر سذ بعلةن تاهارةت ظالسا ياكع يذيذنسا سوغذقتعن ظألىص قئلعشعدعن 
ياكع كئسةل بولذص قئلشعدعن قورققان ؤة سذنع ظعسسعتقذدةك بعر نةرسة 
تاصالمعغان ياكع مذنحعغا بةرضىدةك صذل تاصالمعغان بولسا، ظذنعث تةيةممذم 

قعلعشع توغرا بولعدذ.      
دةيدذ: »مةن  مذنداق  ظةنهذ  رةزعيةلالهذ  ظاس  ظعبنع  ظةمرع  هةقتة  بذ 
كعحعشع  بعر  سوغذق  جةثدة  قعلعنغان  يةردة  دئضةن  >زاتذسسةالسعل< 
ظعهتعالم بولذص قالدعم. يذيذنسام )سذغذقتعن( ظألىص كئتعشعمدعن قورقذص 
كئيعن  بةردعم.  ظوقذص  نامعزعنع  بامدات  هةمراهلعرعمغا  قعلعص  تةيةممذم 
هةمراهلعرعم بذ ظعشنع صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمغا يةتكىزىصتذ. صةيغةمبةر 
ناماز  هةمراهلعرعثغا  تذرذص  جذنذص  ظةمرع!  »ظع  ماثا:  ظةلةيهعسساالم 

)))  يةنع جاراهةتنعث ظىستى تةرعصعنع يذماي مةسهع قعلعدذ ؤة يذيذشنع جاراهةتنعث ظاستع تةرعصعدعن باشاليدذ. ت.  
)))  »شرح املنيه«، 66 ـ بةت.

)))  يةنع خذددع ناماز ظوقذغان ظادةمدةك ظأرة تذرعدذ، رذكذ ؤة سةجدة قعلعدذ. لئكعن ظأرة تذرغاندا نامازنعث ظعحعدعكع 
ظأرة تذرذشنع، رذكذ ؤة سةجدة قعلغاندعمذ نامازنعث رذكذ ؤة سةجدعسعنع نعيةت قعلمايدذ ؤة ظايةتلةرنع ظوقذمايدذ. كئيعن 

ظذ نامازنعث قازاسعنع قعلعدذ. ت.
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ظىحىن  نعمة  ظةلةيهعسساالمغا  صةيغةمبةر  مةن:  دئدع.  بةردعثمذ؟«  ظوقذص 
يذيذنمعغانلعقعمنعث سةؤةبعنع دةص بئرعص كئيعن مةن اهلل تاظاالنعث: »سعلةر 
ظأزةثالرنع ظألتىرمةثالر، اهلل هةقعقةتةن سعلةرضة ناهايعتع مئهرعباندذر«))) 
دئضةن سأزعنع ظاثلعغان ظعدعم، شذنعث ظىحىن )يذيذنماي تةيةممذم قعلدعم( 
بعر نةرسة  ظةلةيهعسساالم كىلىص كةتتع ؤة  صةيغةمبةر  بذنع ظاثالص  دئدعم. 

دئمعدع.«))) 
بذ يةردة شذنع بايان قعلعص ظأتىشكة توغرا كئلعدذكع، جعنازة نامعزع ؤة ظعككع 
هئيت نامعزعغا ظوخشاش قازا بولذص كةتسة ظورذنباسارع يوق نامازالرغا يئتعشعش 
ظىحىن تةيةممذم قعلعشقا ظئلعص بارعدعغان سةؤةبلةر بولمعسعمذ تةيةممذم قعلعشقا 
بولعدذ. مةسعلةن: ظةضةر بعر ظادةم تاهارةت ظئلعص ياكع يذيذنذص ظولتذرسا جعنازة 
نامعزع ياكع ظعككع هئيت نامعزعنعث قازا بولذص كئتعشعدعن قورقسا، )تاهارةت 

ظالماي ياكع يذيذنمايال( نامازغا يئتعشعش ظىحىن تةيةممذم قعلسا بولعدذ. 
بذ هةقتة ظعبنع ظابباس رةزعيةلالهذ ظةنهذ مذنداق دئدع: »سةن تاهارةتسعز 
قعلعص  تةيةممذم  قورقساث  )يئتعشةلممةسلعكتعن(  نامعزعغا  جعنازة  ؤة  بولساث 

نامازنع ظوقذ.«)))
ظذ،  قالدع.  كئلعص  قئشعغا  جعنازةنعث  بعر  ظةنهذ  رةزعيةلالهذ  ظأمةر  ظعبنع 
نامعزعنع  جعنازة  قعلعص  تةيةممذم  ظأمةر  بعلةن  شذنعث  ظعدع.  تاهارةتسعز 

ظوقذدع.)4)
جعنازة ؤة ظعككع هئيت نامازلعرعدعن باشقا نامازالردا، ظةضةر تاهارةت ظئلعص 
قعلمايدذ.  تةيةممذم  قورقسعمذ  كئتعشعدعن  حعقعص  ؤاقتعنعث  نامازنعث  ظولتذرسا 
ظةكسعحة تاهارةت ظالعدذ ؤة ظةضةر نامازنعث ؤاقتع حعقعص كةتسة، ظذنعث قازاسعنع 

قعلعدذ. 
ظعمام زذصةر: »بذ هالةتتة ظذ ظادةم تاهارةت ظئلعص ظولتذرماي تةيةممذم قعلعدذ. 
ظعشتذر«  قويذلغان  يولغا  ظىحىن  حعقعرعش  ؤذجذدقا  نامازنع  تةيةممذم  حىنكع 
دئدع. بةزع فعقهعشذناسالر ظعمام زوصةرنعث بذ صعكرعنع قوللعدع. يةنة بعر قعسعم 

)))  سىرة نعسا 9) ـ ظايةتنعث بعر قعسمع. 
)))  بذ ظةسةرنع داؤذد ؤة هاكعم رعؤايةت قعلدع. 

)))  بذ ظةسةرنع ظعبنع ظةبذ شةيبة رعؤايةت قعلدع. 
)))  بذ ظةسةرنع بةيهةقعي رعؤايةت قعلدع. 
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فعقهعشذناسالر: »ظوتتذرهال يول تذتذص تةيةممذم قعلعص ناماز ظوقذيدذ، ظاندعن 
تاهارةت ظئلعص نامازنع قايتا ظوقذيدذ« دئدع.)))

ظىحعنحع شةرت: تةيةممذمنع صاك تذصراق بعلةن قعلعش. 
ظالعدذ.  ظعحعضة  ظأز  نةرسعنع  هةممة  بولغان  جعنسعدعن  زئمعن  تذصراق  صاك 
شذنعثغا ظاساسةن تذصعغا، قذمغا ؤة تاشنعث هةممة تىرلعرعضة ظوخشاش زئمعن 
جعنسعدعن بولغان هةممة نةرسعلةر بعلةن تةيةممذم قعلعش توغرا بولعدذ. بذ هةقتة 
صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم: »ماثا زئمعننعث هةممة يئرع ناماز ظوقذشقا بولعدعغان 
جاي ؤة صاكعزلعغذحع قعلعص بئرعلدع« دئدع. تأمىرضة، قذحقا ؤة ياغاحقا ظوخشاش 
جعنسعدعن  زئمعننعث  ظايلعنعدعغان  كىلضة  كأيىص  ياكع  ظعرعيدعغان  بعلةن  ظوت 
بولمعغان نةرسعلةر بعلةن تةيةممذم قعلعش توغرا ظةمةستذر. ظةضةر شذ نةرسعلةرنعث 
قعلعش  تةيةممذم  بعلةن  تذزاث  ـ  حاث  شذ  بولسا،  قونغان  تذزاث  ـ  حاث  ظىستىضة 

بولعدذ.
زئمعننعث جعنسعدعن بولغان نةرسعلةر بعلةن تةيةممذم قعلعشقا بولعدعغانلعقعنعث 
دةلعلـ  صاكعتع بولسا، اهلل تاظاالنعث: »صاك تذصراقتا تةيةممذم قعلعثالر«))) دئضةن 

ظايعتعدذر.
 تةيةممذمنع صاك تذصراق بعلةن قعلعش شةرتع زئمعندعن قولغا تذصا يذقمعسعمذ 
قولعنع  مةسعلةن:  حعقعدذ.  ؤذجذدقا  بعلةنال  تةككىزىش  شذنداق  زئمعنغا  قولنع 
تذصا  قولعغا  ؤة  قويغان  ظىستعدة  تاشنعث  يوق سئلعق  تذصا  هئحقانداق  ظىستعدة 
يوقمعغان بولسعمذ ظذنعث قعلغان تةيةممذمع توغرا بولعدذ. بذ هةقتة ظةبذجذهةيم 
ظعبنع هارعس ظعبنع سةممةتعل ظةنسارعي مذنداق دةيدذ: »صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم 
جةمةل قودذقع تةرةصعدعن كئلعؤاتاتتع. ظذنعثغا بعر ظادةم ظذحراص ساالم قعلدع. 
قارعدع،  تةرةصكة  تام  قايتذرمايال  ساالمنع  ظادةمضة  ظذ  ظةلةيهعسساالم  صةيغةمبةر 
ظاندعن يىزعنع ؤة قوللعرعنع سئالص )تةيةممذم قعلدع(، ظاندعن ظذنعثغا ساالمنع 

قايتذردع.«)))
ظاظعشة رةزعيةلالهذ ظةنها مذنداق دةيدذ: »صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم ظاياللعرع 
بعلةن جعنسعي مذناسعؤةت ظأتكىزىص بولذص قوصذص )ظوخالش ظىحىن كعحعك تاهارةت 

)))  »رد احملتار«، ) ـ توم، 46) ـ بةت.
)))  سىرة ماظعدة 6 ـ ظايةتنعث بعر قعسمع. 

)))  ظعمام بذخارع رعؤايعتع. 
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ظئلعشتعن ظعنسة )يةنع كعحعك تاهارةت ظئلعشنع خالعمعسا(، قولعنع تامغا ظورذصال 
تةيةممذم قعالتتع.))) كأصىنحة ؤاقعتتا تامدا تذصا ؤة حاث تذزاثنعث بولمايدعغانلعقع 

هةممعضة ظئنعقتذر.)))
ظةممار رةزعيةلالهذ ظةنهذ مذنداق دئدع: »صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم قوللعرع 
بعلةن زئمعنغا ظذردع، ظاندعن قوللعرعنع صىؤلعؤةتكةندعن كئيعن يىزعنع ؤة ظعككع 
قولع  بعر  ظةلةيهعسساالم  صةيغةمبةر  رعؤايةتتة:  بعر  يةنة  سعلعدع.«)))  ظالقعنعنع 

بعلةن زئمعنغا ظذردع، ظاندعن ظذنع قئقعؤاتقاندعن كئيعن... دةص بايان قعلعندع.
قولنع  ظىحىن  قعلعش  )تةيةممذم  ظىحىن  بولذشع  توغرا  تةيةممذمنعث  ظةضةر 
صةيغةمبةر  بولسا،  بولعدعغان  شةرت  بولذشع  توصذنعث  نةرسعدة(  تةككىزضةن 

ظةلةيهعسساالم قولعنع صىؤلعؤةتمةيتتع ؤة ظذنع قئقعؤةتمةيتتع. 
تةيةممذم  بعلةن  ظذنعث  ظةمةستذر. حىنكع  توغرا  قعلعش  تةيةممذم  بعلةن  الي 
كأرىلعدذ.  سةتلةشتىرؤئلعش  ظأزعنع  ؤة  قعلعش  صاسكعنا  )حعرايعنع(  قعلعنغاندا 

ظذنعث ظىستىضة ظذنعثدا سذ تةركعبع كأصتذر. 
نعجاسةت يذققان ظاندعن قذرذص ظةسعرع تأضعضةن تذصراق بعلةن تةيةممذم قعلعش 
توغرا ظةمةستذر. حىنكع تةيةممذمنعث توغرا بولذشع ظىحىن تذصراقنعث هةم صاكعز 
هةم صاكعزلعغذحع بولذشع شةرتتذر. قذرذش بعلةن نعجاسةتنعث ظةسعرع تأضعضةن 
تذصراقتا صاكعز دئضةن سىصةت تئصعلسعمذ صاكعزلعغذحع دئضةن سىصةت تئصعلمايدذ. 

بعر ظادةم تةيةممذم قعلغان تذصراقنعث ظأزعدة ظعككعنحع بعر ظادةم تةيةممذم 
قعلغان بولسعمذ ظعككعنحع ظادةمنعث  تةيةممذمع توغرا بولعدذ. حىنكع، تذصراق 
)تةيةممذم قعلعش بعلةن( بعر قئتعم ظعشلعتعلعص بولغان تذصراق هئساصالنمايدذ. 
يىز ـ قوللعرعنع سعالص بولغاندعن كئيعن ظذ يةرلةردعن حىشىص كةتكةن تذصا بعر 

قئتعم ظعشلعتعلعص بولغان هئساصلعنعدذ.)4) 
تأتعنحع شةرت: يىزعنع ؤة ظعككع قولعنع جةينةكلعرعضعحة ياخشع سعالشتذر. 
ظذالرنع  ياكع  حعقعرؤئتعش  يىزلىكلةرنع  تاز  ؤة  بعلةيزىك  تار  ظىحىن  شذنعث 

)))  بذ هةدعسنع تةبرانعي رعؤايةت قعلدع. 
)))  ظاصتذر بذ تامدعن تذصا بعلةن سئلعنغان تامنع ظةمةس قعش بعلةن سئلعنغان ياكع سئمعنذت بعلةن سذؤئتعلغان تامنع 

كأزدة تذتقان بولذشع مذمكعن. ت. 
)))  ظعمام بذخارع رعؤايعتع. 
)))  »شرح املنيه«، 80 ـ بةت.
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يةنة  شذنعثدةك  ظارعاليدذ.  ظارعسعنع  بارماقلعرعنعث  الزعمدذر.  معدعرلعتعش 
)تةيةممذم قعلعش ظىحىن سعلعنعدعغان( ظةزاالر ظىستىدعن مايغا، شام يذقعسعغا ؤة 
سعرغا ظوخشاش نةرسعلةرنع تازعالش الزعمدذر. بعز تاهارةت ؤة يذيذنذشنعث بابعدا 
ظةزاالردعن قانداق نةرسعلةرنع تازعالشنعث الزعم ظعكةنلعكعنع بايان قعلعص ظأتكةن 

ظعدذق.

تةيةممذمنعث سىننةتلعرع 

) ـ تةيةممذمنعث بئشعدا >بعسسمعلاله< دئيعش. 
) ـ تةيةممذمنع تةرتعص بعلةن قعلعش. يةنع خذددع صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم 

قعلغعنعدةك دةسالص يىزعنع، ظاندعن قوللعرعنع سعالشتذر. 
) ـ ظارقعمذ ـ ظارقا سعالشتذر. يةنع يىزعنع سعالص بولغاندعن كئيعنال قوللعرعنع 

سعالشتذر.
4 ـ تةيةممذم قعلماقحع بولغان تذصراققا قولعنعث ظالقعنع بعلةن ظذرذشتذر.

ظالدع  تذرذص  قويذص  يةرضة  بولغان  قعلماقحع  تةيةممذم  ظالقاننع  ظعككع  ـ   5
كةينعضة ظازراق هةركةتلةندىرىش. 

6 ـ حعرايعنع صاسكعنا قعلعؤئلعشتعن ساقلعنعش ظىحىن قوللعرعغا توصا كأص 
ظذرذش  بعرعضة  يةنة  بعرعنع  هالدا  قاراتقان  يةرضة  ظالقعنعنع  بولسا،  يذقعؤالغان 

بعلةن قوللعرعغا يذقذؤالغان توصعالرنع قئقعؤئتعش.
ظئحعص  )يذمذؤالماي(  بارماقلعرعنع  ؤاقتعدا  ظذرغان  تذصراققا  قوللعرعنع  ـ   7

تذرذش. 
8 ـ )قوللعرعنع سعالشقا كةلضةندة( دةسلةص ظوث قولعنع، ظاندعن سول قولعنع 

سعالش.  

تةيةممذمنع بذزذدعغان ظامعلالر 

بذزغان  غذسلعنع  ؤة  تاهارةتنع  بولغان  ظةسلعسع  تةيةممذمنعث  ـ   (
نةرسعلةرنعث هةممعسع تةيةممذمنعمذ بذزعدذ. حىنكع ظةسلعنع بذزغان نةرسة 
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قئلعص  بولذص  جذنذص  ظادةم  بعر  مةسعلةن:  بذزعدذ.  ظةلؤةتتة  ظذرذنباسارعنع 
ظةمةس  حذنذص  ظادةم  ظذ  بولسا،  قعلغان  تةرةت  كئيعن  قعلغاندعن  تةيةممذم 
كعحعك تاهارعتع يوق ظادةم هئساصلعنعدذ. شذنعث ظىحىن )ظةضةر ظذنعثدا صةقةت 

كعحعك تاهارةتكة يةتكىدةك سذ بولسا(، ظذ سذ بعلةن تاهارةت ظالعدذ. 
) ـ تةيةممذم قعلعشقا ظئلعص بارعدعغان سةؤةبلةرنعث تىضىشعدذر. 

مةسعلةن: بعر ظادةم جذنذصلذقتعن يذيذنذش ظىحىن سذ تاصالماي تةيةممذم 
ظادةم ظأزعنعث  تاصقان بولسا، ظذ  يئتةرلعك سذ  يذيذنغعلع  قعلغاندعن كئيعن 
يذيذنذش  ظذنعثغا  ظىحىن  شذنعث  قايتعدذ.  هالعتعضة  جذنذصلذق  ظةسلعدعكع 

الزعم بولعدذ.)))
يذقعرعدا ظعمران ظعبنع هذسةيندعن رعؤايةت قعلعنغان هةدعستة صةيغةمبةر 
بعر  تذرغان  بعر حةتكة حعقعص  ظايرعلعص  ظوقذماي  ناماز  ظةلةيهعسساالمنعث 
ظادةمنع كأرىص ظذنعثغا: »ظع صذالنحع! سئنعث كعشعلةر بعلةن بعللة ناماز 
مةن  ظادةمنعث:  ظذ  دئضةنلعكع،  بولدع؟«  توسالغذ  نئمة  ظوقذماسلعقعثغا 
بةرضةنلعكع،  جاؤاب  دةص  يوق،  سذ  )يذيذنغعلع(  قئلعصتعمةن  بولذص  جذنذص 
قعلغان  )تةيةممذم  بعلةن  توصراق  »صاك  ظةلةيهعسساالمنعث:  صةيغةمبةر 
بولساث( ساثا يئتةرلعك بوالتتع« دئضةنلعكع بايان قعلعنعص ظأتىلدع. مذشذ 
قعسسعنعث ظاخعرعدا صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث سذ ظئلعص كئلعش ظىحىن 
ظادةم ظةؤةتكةنلعكع ؤة جذنذص بولذص قالغان ظذ ظادةمضة بعر قاحا سذ بئرعص: 

»بئرعص بذ سذ بعلةن يذيذنغعن«))) دئضةنلعكع رعؤايةت قعلعنعدذ. 
تةيةممذم قعلعشقا ظئلعص بارعدعغان سةؤةبلةر تىضةشتعن بذرذن تةيةممذم 

بعلةن ظوقذلغان نامازالر كئيعن قايتا ظوقذلمايدذ. 
ظةضةر ناماز ظوقذؤاتقان حاغدا تةيةممذم قعلعشقا ظئلعص بارغان ظذ سةؤةبلةر 

تأضىضةن بولسا، تةيةممذممذ بذزعلعدذ ؤة ظوقذؤاتقان ظذ نامازمذ بذزعلعدذ. 
حذنذص بولذص قالغان ظادةم صةقةت كعحعك تاهارةتكة يةتكىدةك سذ تاصقان 
بولسا، ظذ ظادةم ظذ سذ بعلةن كعحعك تاهارةت ظالماستعن تةيةممذم قعلعدذ. 
حذنذصلذق ظىحىن تةيةممذم قعلعص بولذص كئيعن تاهارةت سذندذرغان بولسا، ظذ 
سذنع كعحعك تاهارةت ظئلعش ظىحىن ظعشلعتعدذ. حىنكع ظذ سذ كعحعك تاهارةت 

)))  »رد احملتار«، ) ـ توم، 55) ـ بةت.
)))  بذ هةدعسنع ظعمام رعؤايةت قعلدع. 
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الزعم  قعلعش  تةيةممذم  قئتعم  ظعككعنحع  ظذنعثغا  ؤة  يئتةرلعكتذر  ظئلعشقا 
بولمايدذ. حىنكع ظذ، بعرعنحع قئتعم قعلغان تةيةممذم بعلةن تاكع يذيذنذشقا 

يةتكعدةك سذنع تاصقانغا قةدةر حذنذصلذق هالعتعدعن حعقعص كئتعدذ. 
ظأزعنعث  ظادةم  بعر  قعلغان  تةيةممذم  ظىحىن  قالغانلعقع  بولذص  جذنذص 
يذيذنعشعغا يئتةرلعك سذنعث قئشعدعن ظذخالص قالغان هالةتتة ظأتىص كةتكةن 
ظذنعث  ظىحىن  كةلضةنلعكع  ظاجعز  ظعشلعتعشتعن  سذنع  ظذ  ظادةم  ظذ  بولسا، 
بذزذلذص  تةيةممذمع  ظعلضعرعكع  قعلغان  ظىحىن  قالغانلعقع  بولذص  حذنذص 
كةتمةيدذ.))) ظةضةر ظذ ظادةم سذنعث قئشعدعن ظويغاق هالعتعدة ظأتكةن بولسا، 

تةيةممذمع بذزذلذص كئتعدذ. 

تئثعقنعث ظىستىضة مةسهع قعلعش 

مةيلع سذنذق يةرنع تاثغان تئثعق بولسذن مةيلع جاراهةتلةرنع تاثغان 
تئثعقنعث  بولعدذ.  توغرا  قعلعش  تئثعقنعث ظىستىضة مةسهع  بولسذن  تئثعق 
ظذ  ياكع  يذيذشقا  يةرنع  ظاستعدعكع  ظذنعث  ظةضةر  قعلعش  مةسهع  ظىستىضة 
يةرنعث ظأزعضة مةسهع قعلعشقا قادعر بواللمعغان تةقدعردة تئثعقنعث ظاستعنع 

يذغاننعث ظورنعدا تذرعدذ.  
دةلعلع  بولعدعغانلعقعنعث  توغرا  قعلعشنعث  مةسهع  ظىستىضة  تئثعقنعث 
دئضةن  خالعمايدذ«)))  مذشةققةتنع  سعلةرضة  »اهلل  تاظاالنعث:  اهلل  بولسا، 

ظايعتعدذر.
ظةلع رةزعيةلالهذ ظةنهذنعث ؤة ظعبنع ظأمةر رةزعيةلالهذ ظةنهذنعث تئثعقنعث 

ظىستىضة مةسهع قعلغانلعقع رعؤايةت قعلعندع. 
توغرا  قعلعشنعث  مةسهع  ظىستىضة  تئثعقنعث  ظعماملعرعمذ  مةزهةص  تأت 

بولعدعغانلعقعغا بعرلعككة كةلدع.))) 
ظةضةر تئثعقنعث ظاستعدعكع )جاراهةتنعث ظأزعضة( مةسهع قعلعشقا قادعر 
)))  يةنع ظذنعث جذنذص بولذص قالغانلعقع ظىحىن قعلغان بذرذنقع تةيةممذمع بذزذلذص كةتمةيدذ، دئضةنلعك ظذ ظذخالص قوصذص 
ظذ تةيةممذم بعلةن ناماز ظوقذسعمذ بولعدذ دئضةنلعك ظةمةستذر. بذ، ظذ ظادةم ظأزعنعث ظعلضعرعدعكع حذنذصلذق هالعتعضة 

قايتمايدذ، دئضةنلعكتذر. ت. 
)))  سىرة ماظعدة 6 ـ ظايةتنعث بعر قعسمع. 

)))  »شرح املنيه«، 6)) ـ بةت.
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بولعدعغان ؤة مةسهع جاراهةتكة زعيان قعلمايدعغان بولسا، تئثعقنعث ظىستىضة 
مةسهع قعلعش توغرا بولمايدذ. حىنكع )ظةسلعضة( ظةث يئقعن بولغان ظعشنع 
توغرا  قعلعش  ظعشنع  بولغان  يعراق  ظةث  )ظةسلعضة(  تذرذص  قادعر  قعلعشقا 
ظةمةس. ظةضةر زعيان قعلمعسا جاراهةتنعث ظأزعضة مةسهع قعلعش تئثعقنعث 
ظعشنع  بعر  يئقعندذر.  ظةث  يذيذشقا  قارعغاندا  قعلغانغا  مةسهع  ظىستىضة 
ظعمكانعيةتعضة  ؤة  قذدرعتعضة  بذيرذلغان كعشعنعث  بذيرذق  قعلعشقا كةلضةن 

قارعتا بولعدذ. 
ظةمما  قعلعدعغان  زعيان  ظذنعث جاراهةتعضة سوغذق سذ  يةنة  شذنعثدةك 
ظئرعشةلةيدعغان  ظعسسعق سذغا  ظذ  هةمدة  قعلمايدعغان  زعيان  سذ  ظعسسعق 
بولسا، ظذنعث تئثعق ظىستىضة مةسهع قعلعشع توغرا ظةمةستذر. ظذ، بذ يةرنع 

ظعسسعق سذ بعلةن يذيذشع كئرةك. 
ظةضةر تئثعق كعحعك تاهارةتسعزلعك ياكع جذنذصلذق هالعتعدة تئثعلغان 

بولسعمذ ظذنعث ظىستىضة مةسهع قعلغعلع بولعدذ. 
ظةضةر تئثعق جاراهةت ياكع سذنذق ساقعيعشتعن بذرذن حىشىص كةتكةن 
بولسعمذ ظذ تئثعقنعث تئثعلعشعغا سةؤةب بولغان كئسةل تئخع ساقايمعغانلعقع 
تئثعق  ظةضةر  كةتمةيدذ.  بذزذلذص  مةسهع  قعلعنغان  ظىستىضة  ظذنعث  ظىحىن 
ظذنعث  بولسا،  كةتكةن  حىشىص  كئيعن  ساقايغاندعن  سذنذق  ياكع  جاراهةت 
تاهارعتع  ظادةمنعث  ظذ  ظةضةر  كئتعدذ.  بذزذلذص  مةسهع  قعلعنغان  ظىستىضة 

بولسا، صةقةت تئثعقنعث ظاستعنعال يذسا بولعدذ. 
كأص  قعلماي(  مةسهع  يعرعضة  )هةممة  ظذنعث  قعلغاندا  مةسهع  تئثعققا 
قعسمعغا مةسهع قعلسا، بولعدذ. حىنكع ظذنعث هةممة يعرعضة مةسهع قعلعش 
هألنعث جاراهةتكة يئتعص قئلعشعضة سةؤةبحع بولذص قالعدذ. شذنعث بعلةن 

جاراهةت يامان بولذص قالعدذ. 
مةسهع  حىنكع  بولعدذ.  قعلعنسا  مةسهع  قئتعم  بعر  ظىستىضة  تئثعقنعث 

تةكرارالنمايدذ.))) 
جاراهةتكة  سذ  يذغان  يةرنع  ظذ  ؤة  يذسا  ظةزانع  بعرةر  تةندعكع  ظةضةر 
يعتعص قالعدعغان بولسا، ظذ يةرنعث هأكمعمذ جاراهةتلةنضةن يةرنعث هأكمعضة 

)))  »شرح املنيه«، 6)) ـ بةت.
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ظوخشاشتذر. شذثا ظذ يةرضعمذ مةسهع قعلعنعدذ. 
ياكع  جاراهةت  كةتكةن  تئثعلعص  بعللة  بعلةن  سذنذق  ياكع  جاراهةت 
سذنذقنعث ظةتراصعدعكع يةرلةر، ظةضةر تئثعقنع يةتسة جاراهةت ياكع سذنذق 
زةرةرلعنعدعغان ياكع تئثعقنع ظأزع قايتا تاثالمايدعغان، ياكع ظذنع تئثعص 
قويعدعغان بعرةر كعشعنع تاصالمايدعغان بولسا، ظذ يةرلةرضعمذ مةسهع قعلسا 

بولعدذ. 
هأكمعمذ  يئصعشقذحعنعث  حاصاليدعغان  ظىستىضة  ظاغرعقنعث  تةندعكع 
تئثعقنعث هأكمعدعدذر. ظةضةر ظذ يئصعشقذحعنع ظئلعؤةتسة ظاغرعق كىحىيىص 
ظذ  ظةضةر  بولعدذ.  قعلسا  مةسهع  ظىستىضعال  ظذنعث  بولسا،  ظعش  قالعدعغان 
سويذص ظئلعؤئتعش قئيعن بولغان بعر يةرضة حاصالشتذرذلغان بولسا، ظاغرعق 

ساقايغاندعن كئيعنمذ ظذنعث ظىستىضة مةسهع قعلعشقا بولعدذ.))) 
دارا  ظىستىضة  يئرعلذقنعث  قولالردعكع  ـ  صذت  ياكع  جاراهةتنعث  ظةضةر 
يةرنعث ظىستىدعن سذ ماثدذرؤئتعش مذمكعن  ظذ  ياكع حئصعلغان،  قويذلغان 
بولعدعغان بولسا، سذ ماثدذرؤعتعدذ. ظةضةر ظذنداق قعلعش مذمكعن بولمعسا، 
بولذص  يامان  يةر  ظذ  قعلسا  مةسهع  ظةضةر  قعلعدذ.  مةسهع  ظىستىضة  ظذنعث 

قالعدعغان بولسا، هةتتا مةسهعمذ قعلمايدذ.
تئثعق ؤة ظذنعث ظةتراصعدعكع يةرلةرضة مةسهع قعلعشنعث هأكمعدة كعحعك 

تاهارةتسعز ظادةم ؤة حذنذص بولذص قالغان ظادةم ظوخشاشتذر. 
مةسهع قعلعشنعث مذظةييةن بعر مذددعتع يوقتذر. شذنعث ظىحىن تئثعقنعث 
ظىستعضة تاكع جاراهةتكة ياكع سذنذققا تاكع ظذالر ساقايغانغا قةدةر مةسهع 
قعلغعلع بولعدذ. هةر قئتعم تاهارةت ظالغاندا ياكع يذيذنغاندا ظذنعث ظىستىضة 

بعر قئتعم مةسهع قعلعدذ. 
تئثعقنع ظالماشتذرغاندا ياكع تئثعقنعث ظىستعضة باشقا بعر تئثعق تاثغاندا 

ظذنعث ظىستعضة قايتا يةنة بعر قئتعم مةسهع قعلعش الزعم ظةمةستذر.  
           

)))  »رد احملتار«، ) ـ توم، 85) ـ بةت.

تېڭىقنىڭ ئۈستىگە مەسھى قىلىشتېڭىقنىڭ ئۈستىگە مەسھى قىلىش
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نامازنعث بايانع

ناماز، ظوقذلغاندا ظايةتلةر ظوقذلعدعغان، رذكذ ؤة سةجدة قعلعنعدعغان بعر 
ظعبادةتتذر. 

نامازنعث تىرلعرع 

ناماز ظىح تىرضة بألىنعدذ: 
) ـ صةرز نامازالر. صةرز نامازالر هةر بعر ظادةمنعث ظأزعضة صةرز قعلعنغان 
نامازالر )يةنع صةرز ظةين( ؤة جاماظةت ظىستىضة صةرز قعلعنغان نامازالر )يةنع 

صةرز كذصاية( دةص ظعككعضة ظايرعلعدذ.
ـ هةر بعر ظادةمنعث ظأزعضة صةرز قعلعنغان نامازالر بولسا، هةر بعر   ●
ظادةم ظأزع ظوقذمعسا بولمايدعغان نامازالردذر. بذالر بةش ؤاخ ناماز ؤة جذمة 

نامازلعرعدعن ظعبارةتتذر. 
●ـ  جاماظةت ظىستىضة صةرز قعلعنغان نامازالر بولسا، ظاؤام خةلق ظعحعدعن 
بعر تىركىم كعشعلةر ظادا قعلسعال قالغانالرنعث ظىستىدعن ظذنع ظادا قعلعش 
مةسظذلعيعتع كأتىرىلىص كئتعدعغان، ظةضةر ظذ بعر تىركىم كعشعلةرمذ ظذنع 
ظادا قعلمعسا، صىتىن ظاؤام خةلق ضذناهكار بولعدعغان صةرز نامازدذر. ظذ ناماز 

بولسا، جعنازة نامعزعدذر. 
كئيعن  بولغاندعن  باشالص  ؤة  نامعزعغا  ؤئتعر  بذ،  نامازالر.  ؤاجعص  ـ   (
تولذق ظوقذص بولمايال بذزذؤاتقان نةصلة نامازنعث قازاسعنع قعلعشقا ظوخشاش 
قعلعشقا  ظادا  نامازالرنع  صةرز  بذيرذق  كةلضةن  بذيرذص  قعلعشنع  ظادا  ظذنع 
قعلشعقا  ظادا  نامازالرنع  سىننةت  ؤة  ظاجعزراق  بذيرذقتعن  كةلضةن  بذيرذص 

بذيرذص كةلضةن بذيرذقتعن كىحلىكرةك بولغان نامازالردذر. 
) ـ سىننةت نامازالر. بذ، سىننةت ناماز ؤة تةكعتلةنضةن سىننةت ناماز، 

دةص ظعككعضة ظايرعلعدذ.



نامازنعث ظعسالم دعنعدعكع ظورنع

صةيغةمبةر  بعرعدذر.  ظاساسلعرعنعث  كاتتا  دعنعنعث  ظعسالم  ناماز 
دةيدذ:  مذنداق  قعلعص  بايان  ظاساسلعرعنع  دعنعنعث  ظعسالم  ظةلةيهعسساالم 
»ظعسالم بةش ظاساس ظىستعضة قذرذلغاندذر. بعرعنحع: اهلل دعن باشقا ظعاله 
يوق، مذهةممةد ظةلةيهعسساالم اهلل نعث ظةلحعسع، دةص ضذؤاهلعق بئرعشتذر. 
تأتىنحعسع:  بئرعشتذر.  زاكات  ظوقذشتذر. ظىحىنحعسع:  ناماز  ظعككعنحعسع: 

روزا تذتذشتذر. بةشعنحعسع: هةج قعلعشتذر«)))
ناماز، ظعسالم دعنعنعث تىؤرعكعدذر ؤة تايانحعسعدذر. بذ هةقتة صةيغةمبةر 
تىؤرعكع  ظذنعث  ظعسالمدذر.  بئشع  دئدع: »ظعشنعث  مذنداق  ظةلةيهعسساالم 

نامازدذر ؤة يذقعرع صةللعسع جعهادتذر.«)))
ؤة  نعشانعسع  بارلعقعنعث  ظعمان  ظادةمدة(  ظوقذغان  )ظذنع  ناماز، 
ظاالمعتعدذر. بذ هةقتة جابعر رةزعيةلالهذ ظةنهذ صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث 
مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ: »مذسذلمان بعلةن مذشرعك ؤة كاصعر 

ظوتتذرعسعدعكع صةرق ناماز ظوقذشنع تاشالش ظارقعلعق ظعصادعلعنعدذ.«))) 
اهلل تاظاال نامازنع، نامازنعث روهعي بعر كأتىرىلىشنعث ؤاستعسع بولذشع 
ظىحىن يولغا قويدع. مأمعن نامازدا )روهعي تةرةصتعن( صةرؤةردعضارع تةرةصكة 
كأتىرلعدذ. صةرؤةردعضارعنع زعكرع قعلعدذ. ظذنعثغا دذظا قعلعدذ ؤة ظذنعث بعلةن 
صعحعرلعشعدذ. اهلل تاظاال بذ هةقتة مذنداق دئدع: »مةن هةقعقةتةن )ظعبادةتكة 
اليعق( اهلل دذرمةن، مةندعن باشقا هئح مةبذد )بةرهةق( يوق، )يالغذز( ماثا 

ظعبادةت قعلغعن، مئنع زعكرع قعلعش ظىحىن  ناماز ظوقذغعن«)4)
اهلل تاظاال نامازنع مأمعنلةرنع يامان ظعشالردعن ؤة ضذناهالردعن توسذدعغان 
»)ظع  دئدع:  مذنداق  هةقتة  بذ  تاظاال  اهلل  قعلدع.  توسقذحع  بعر  ؤعجدانعي 
مذهةممةد!( ساثا ؤةهيع قعلعنغان كعتابنع )يةنع قذرظاننع( تعالؤةت قعلغعن، 
نامازنع )تةظدعل ظةركان بعلةن( ظوقذغعن، ناماز هةقعقةتةن قةبعه ظعشالردعن 
ؤة ضذناهالردعن توسعدذ، اهلل نع ياد ظئتعش هةممعدعن )يةنع ظذنعثدعن باشقا 

)))  ظعمام مذسلعم رعؤايعتع. 
)))  بذ هةدعسنع ظعمام ظةهمةد، تعرمعزعي، نةساظعي ؤة ظعبنع ماجة قاتارلعقالر رعؤايةت قعلدع.

)))  ظعمام مذسلعم رعؤايعتع. 
)))  سىرة تاها 4) ـ ظايةت. 
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هةممة ظعبادةتتعن( ظذلذغدذر، اهلل قعلعؤا تقان )هةممة ( ظعشعثالرنع بعلعص 
تذرعدذ«)))

ناماز ضذناهالرنع ؤة خاتالعقالرنع يذيعدذ. اهلل تاظاال بذ هةقتة مذنداق دئدع: 
ؤاقعتلعرعدا(  كةحقذرذن  ؤة  ظةتعضةندة  )يةنع  تةرعصعدة  ظعككع  »كىندىزنعث 
ياخشع  شىبهعسعزكع،  ظأتعضعن.  ناماز  ؤاقعتلعرعدا  دةسلةصكع  كئحعنعث  ؤة 
ـ  ؤةز  ظىحىن  حىشةنضىحعلةر  بذ  يذيذلعدذ.  ظعشالر  يامان  ظارقعلعق  ظعشالر 

نةسعهةتتذر«)))
بذ هةقتة صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم مذنداق دئدع: »بةش ؤاخ ناماز بعر 
نامازدعن يةنة بعر نامازغعحة بولغان ظارعلعقتعكع ضذناهالرنع، جىمة نامعزع 
بذ  روزا  ضذناهالرنع،  ظارعلعقتعكع  بولغان  بعر جىمةضعحة  يةنة  بعر جىمةدعن 
رامعزاندعن يةنة بعر رامعزانغعحة بولغان ظارعلعقتعكع ضذناهالرنع يذيعدذ.«))) 
يةنع ظةضةر مأمعن شذ نامازالرنع جاماظةت بعلةن ظوقذسذن ياكع ظأزع يالغذز 
ظوقذسذن ظأز ؤاقتعدا ظوقذغانال بولسا، نامازالر ظذنعث خاتالعقلعرعنع يذيعدذ. 
صةيغةمبةر  دئدع:  مذنداق  ظةنهذ  رةزعيةلالهذ  ظةبذهىرةيرة  يةنة  هةقتة  بذ 
ظةلةيهعسساالم: »ظئيتعص بئقعثالر بعرعثالرنعث ظعشعكع ظالدعدا بعر ظأستةث 
بولسا،  يذيذنغان  قئتعم  بةش  ظأستةثدة  شذ  كىنع  هةر  كعشع  ظذ  بولغان، 
هئحقانداق  كعردعن  ساهابعالر:  دئدع.  قاالمدذ؟«  ظةسةر  كعردعن  ظذنعثدا 
ظةسةر قالمايدذ، دئدع. صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم: »بةش ؤاخ ناماز شذنعثغا 

ظوخشاشتذر. اهلل ظذنعث بعلةن خاتالعقالرنع ظأحىرعدذ« دئدع.)4)
ناماز بعلةن سذنعث بعر ـ بعرعضة ظوخشذشذص قالعدعغان تةرعصع بولسا، 
ظعنساننعث مةيلع تعنع بولسذن ياكع كعيعمع بولسذن ماددعي صاسكعنا نةرسعلةر 
بعلةن كعرلةنسة، سذ ظذنع تازعالص صاكعزاليدذ. شذنعثدةك نامازمذ بةندعنع 
ضذناهالرنعث كعرلعرعدعن تازعاليدذ. ناماز هةتتا ظذنعثدا كعحعككعنعمذ ضذناه 

قويماي صاكعزاليدذ. 
هةدعسنعث مةزمذنعدعن نامازنعث ظذالر مةيلع كعحعك خاتالعقالر بولسذن 

)))  سىرة ظةنكةبذت 45 ـ ظايةت. 
)))  سىرة هذد 4)) ـ ظايةت. 
)))  ظعمام مذسلعم رعؤايعتع. 
)))  ظعمام بذخارع رعؤايعتع. 

نامازنىڭ ئىسالم دىنىدىكى ئورنىنامازنىڭ ئىسالم دىنىدىكى ئورنى



ظاشكارة  ظأحىرىدعغانلعقع  هةممعسعنع  بولسذن  خاتالعقالر  حوث  مةيلع 
ناماز  قعلعنغان  بايان  »هةدعستة  بةتتال:  ظبعنع  لئكعن  تذرعدذ.  حعقعص 
ظوقذش بعلةن ظىحىرىلىص كئتعلعدعغان خاتالعقالردعن )حوث ضذناهالر ظةمةس 
ظةلةيهعسساالم  صةيغةمبةر  تذتذلعدذ. حىنكع،  بةلكع( كعحعك ضذناهالر كأزدة 
هةدعستة خاتالعقالرنع كعرضة ظوخشاتتع. كعر بولسا، ظعنسانالرنعث بةدعنعدعن 
حعقعدعغان يعرعث، قوسذق ؤة حوث تةرةتكة ظوخشاش نةرسعلةرضة قارعغاندا 
مذسلعم  ظعمام  قارعشعنع  بذ  بةتتالنعث  ظعبنع  دئدع.  نةرسعدذر«  كعحعك 
»ظةضةر  ظةلةيهعسساالمنعث:  صةيغةمبةر  قعلغان  رعؤايةت  ظةبذهىرةيرعدعن 
حوث ضذناهالرنع )قعلعشتعن( ساقالنسعال، بةش ؤاخ ناماز بعر نامازدعن يةنة 
هةدعسعمذ  دئضةن  يذيعدذ«  ضذناهالرنع  ظارعلعقتعكع  بولغان  نامازغعحة  بعر 

كىحلةندذرعدذ.))) 
ضذناهالردعن  حوث  قعلعنغان  مةنظع  سعلةر  »ظةضةر  تاظاالنعث:  اهلل 
ساقالنساثالر، )كةرعمعمعزضة ظئلعص( كعحعك ضذناهعثالرنع يوققا حعقعرعمعز ؤة 
سعلةرنع ظئسعل ماكانغا )يةنع جةننةتكة( كعرضىزعمعز«))) دئضةن ظايعتعمذ 
مذشذ مةزمذندعدذر. يةنع حوث ضذناهالردعن ساقالنغان هالدا قعلعص سئلعنغان 
كعحعك ضذناهالر، ياخشع ظعشالرنع قعلعش ؤة ناماز ظوقذش ظارقعلعق يذيذلذص 
قول  ضذناهالردعن  ظذ  بولسا،  كةحىرىلىشع  ضذناهالرنعث  حوث  ظةمما  كئتعدذ. 
ظىزضةندعن ؤة ظذنع قعلغانلعقعغا صذشايمان قعلغاندعن كئيعن تةؤبة قعلعش ؤة 

ظعستعغصار ظئيتعش بعلةن بولعدذ. 
ناماز، ظذنع ظوقذغان كعشعنعث دذنيانعث ظئغعرحعلعقعنع ؤة مذشةققةتلعرعنع 
تةؤرةنمةي  ظالدعدا  مةسظذلعيةتلةر  كاتتا  هاياتلعقتعكع  ؤة  كأتىرىشعضة 
تذرذشعغا كىح قذؤةت ؤة يىلةنحىك بولعدعغان كاتتا بعر روهعي ياردةمحعدذر. 
اهلل تاظاال بذ هةقتة مذنداق دئدع: »سةؤر قعلعش، ناماز ظوقذش ظارقعلعق 
)اهلل دعن( ياردةم تعلةثالر. ناماز اهلل دعن قورققذحعالر )يةنع كةمتةرلعك بعلةن 

اهلل غا بويسذنغذحعالر( دعن باشقعالرغا هةقعقةتةن مذشةققةتلعك ظعشتذر«)))
ناماز يةنة ناماز ظوقذغان ظادةمنعث دعلعنع بعظاراملعق، غةمـ  ظةندعشعلةردعن 
يعراق قعلعدذ. بذ هةقتة اهلل تاظاال مذنداق دئدع: »بعز ظذالرنعث سأزلعرعدعن 

)))  »فتح الباري«، ) ـ توم، )) ـ بةت.
)))  سىرة نعسا )) ـ ظايةت. 

)))  سىرة بةقةرة 45 ـ ظايةت. 
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يىرعكعثنعث سئقعلعؤاتقانلعقعنع ظوبدان بعلعمعز. صةرؤةردعضارعثغا هةمدذ ؤة 
تةسبعه ظئيتقعن، هةم سةجدة قعلغذحعالردعن بولغعن«)))

مذنداق  ظةنهذغا  رةزعيةلالهذ  بعالل  ظةلةيهعسساالم  صةيغةمبةر 
بعلةن  ناماز  بعزنع  ظئيتعص  تةكبعر  نامازغا  بعالل!  »ظع  ظعدع:  دةيدعغان 

راهةتلةندىرضعن.«)))
هاياتقا  ماددعي  كةتكةن  ظئشعص  هةددعدعن  كىنىمعزدعكع  بولذصمذ  ناماز، 
ظةندعشة،  ظعنساننعث مةنعؤعيتعنع قورشعؤالغان  بئرعلعشتعن كئلعص حعققان 
قورقذنح ؤة غةملةرضة ظةث ياخشع داؤادذر. اهلل تاظاال بذ هةقتة مذنداق دئدع: 
ياكع  )يوقسذزلذق،  ظذنعثغا  يارعتعلدع.  حعدامسعز  هةقعقةتةن  »ظعنسان 
كئسةللعك، يا قورقذنحتةك( بعرةر كأثىلسعزلعك يةتكةن حاغدا، زارالنغذحعدذر. 
بعرةر ياخشعلعق يةتكةن حاغدا، بئخعللعق قعلغذحعدذر. صةقةت )تأؤةندعكعلةر 

بذنعثدعن( مذستةسنا: ظذالر نامازغا هةمعشة رعظاية قعلغذحعالردذر«)))
قذرظاندا، سةكسةندعن ظارتذق يةردة ناماز ظوقذشقا بذيرذلغانلعقع ؤة ناماز 
ظوقذشقا رعغبةتلةندىرىلضةنلعكع، هةمدة ناماز هةققعدة كةلضةن هةدعسلةرنعث 
ظعبادةت  بعر  ظةهمعيةتلعك  ناهايعتع  نامازنعث  دعنعدا  ظعسالم  كأصلعكع 
ظعكةنلعكعنع بعلدىرعدذ. صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم هةتتا سةكراتنعث ظازابعنع 
تئتعص تذرذؤئتعصمذ نامازنع تاشلعماي ظوقذشنع تةؤسعية قعلغان. بذ هةقتة 
ظةنةس رةزعيةلالهذ ظةنهذ مذنداق دئدع: »صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم سةكراتتا 
قول  ؤة  )ظوقذثالر(  »نامازنع  قعسمع:  كأص  تةؤسعيةسعنعث  قعلغان  تذرذص 
هةتتا  بولدع.  سأز  دئضةن  قعلعثالر(«  )ياخشعلعق  قذلالرغا  ظاستعثالردعكع 
صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم بذ تةؤسعيةنع قعلعشقا تعلعنع معدعرلعتالمعغعدةك 

هالغا كةلضةندة ظذنع دعلعدا تةكرارالشقا باشلعغان.«)4) 
صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم بعزلةرنع ظةضةر باللعرعمعز يةتتة ياشقا كعرسة، 
ظذالرنع ناماز ظوقذشقا بذيرذشعمعزغا ؤة ظذالر ظون ياشقا كعرضةندة، )ظذالر 
ناماز ظوقذشقا ظذنعمعسا ظذالرنع( ظورذش ظارقعلعق بولسعمذ ناماز ظوقذشقا 
هةيدعشعمعزضة بذيرذص مذنداق دئدع: »بالعلعرعثالر يةتتة ياشقا كعرضةندة 

)))  سىرة هعجعر 97 ــــ 98 ـ ظايةتلةر. 
)))  بذ هةدعسنع ظةبذداؤذد رعؤايةت قعلدع. 
)))  سىرة مةظارعج 9) ــــ )) ـ ظايةتكئحة.

)))  بذ هةدعسنع ظعمام ظةهمةد، نةساظعي ؤة ظعبنع ماجة قاتارلعقالر رعؤايةت قعلدع. 
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ظذالرنع  ظوقذمعسا  ناماز  كعرضةندة  ياشقا  ظون  بذيرذثالر،  نامازغا  ظذالرنع 
ظذرذثالر ؤة ياتعدعغان جايعنع ظايرعم قعلعثالر.»)))

نامازنعث يولغا قويذلعشع

ناماز قذرظان، هةدعس ؤة بارلعق ظالعمالرنعث ظعجماسع بعلةن يولغا قويذلغان 
بعر ظعبادةتتذر.  

ظعكةنلعكعنع  صةرز  ظذنعث  ؤة  قويذلغانلعقعنع  يولغا  نامازنعث  قذرظاندا 
ظذ  ظايةتلةر  تأؤةندعكع  بار.  ظايةتلةر  نذرغذنلعغان  بئرعدعغان  كأرسىتىص 

ظايةتلةرنعث بعر قعسمعدذر: 
صىتىن  )يةنع  داؤامالشتذرذثالر  نامازدعضةرنع  بولذصمذ  نامازنع  »)بةش( 
)يةنع  هذزذرعدا  نعث  اهلل  قعلعثالر(،  ظادا  تولذق  ؤاقتعدا  بعلةن  شةرتلعرع 

نامازدا( ظعتاظةتمةنلعك بعلةن تذرذثالر«)))
»اهلل غا تةؤبة بعلةن قايتعثالر، اهلل دعن قورقذثالر، نامازنع ظادا قعلعثالر، 

مذشرعكالردعن بولماثالر«)))
تأؤةندعكع  بولذص  كةلضةن  هةدعسلةر  نذرغذنلعغان  يةنة  توغرعلعق  بذ 

هةدعسلةر ظذالرنعث بعر قعسمعدذر: 
صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم، دةسلةص ظةقسا مةسحعتعضة ظئلعص بئرعلغان، 
ظاندعن ظاسمانغا ظئلعص حعقعلغان كئحعدعكع ؤةقةلعكلةرنع بايان قعلعص بةرضةن 
هةدعستة مذنداق دئدع: »مةن تاكع اهلل تاظاال: ظع مذهةممةد! بعر كئحةـ  كىندىز 
ظعحعدة ظوقذلعدعغعنع مانا بذ بةش ؤاخ نامازدذر، هةر بعر ؤاخ ناماز ظون ؤاخ 
باراؤةردذر،  نامازغا  ؤاخ  ظةللعك  ناماز  ؤاخ  بةش  بذ  بولذص،  باراؤةر  نامازغا 
دئضةنضة قةدةر )نامازنع يةثضعللعتعش ظىحىن( صةرؤةردعضارعم بعلةن مذسا 

ظةلةيهعسساالمنعث ظارعلعقعدا بعر نةححة قئتعم حعقعص حىشتىم.«)4)  
)))  بذ هةدعسنع ظةبذداؤذد ؤة تعرمعزعي قاتارلعقالر رعؤايةت قعلدع. تعرمعزعي: بذ هةدعس ياخشع ؤة توغرذلذق دةرعجعسعضة 

يةتكةن هةدعستذر، دئدع. 
)))  سىرة بةقةرة 8)) ـ ظايةت. 

)))  سىرة رذم )) ـ ظايةت. 
)))  ظعمام مذسلعم رعؤايعتع. 
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ظذبادة ظعبنع سامعت صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث مذنداق دئضةنلعكعنع 
قعلغان  صةرز  نامازنع  ؤاخ  بةش  بةندعلعرعضة  تاظاال  »اهلل  قعلعدذ:  رعؤايةت 
بولذص، كعمكع ظذ نامازالرنعث هةققعنع ظاددعي كأرىص ظذالردعن بعرةرسعنعمذ 
زايا قعلعؤةتمةي هةممعسعنع ظادا قعلسا، اهلل تاظاال ظذ ظادةمضة ظذنع جةننةتكة 
كعرضىزىش ظىحىن ظأزعنعث دةرضايعدا بعر ؤةدة بئرعدذ. كعمكع ظذ نامازالرنع 
ظادا قعلمعسا، اهلل تاظاال ظأز دةرضايعدا ظذنعثغا بذ ؤةدعنع بةرمةيدذ. اهلل تاظاال 

ظذنع خالعسا ظازاباليدذ، خالعسا جةننةتكة كعرضىزعدذ.«)))     

ناماز ظوقذمعغان ظادةمنعث هأكمع

ظوقذمعغان  ناماز  هالةتتة  تانغان  ظعكةنلعكعضة  صةرز  نامازنعث  كعمكع 
ظارقعلعق  دةلعللةر  كىحلىك  ناماز  حىنكع  هئساصلعنعدذ.  كاصعر  ظذ  بولسا، 
صةرز قعلعنغان بعر ظعبادةتتذر))). ظةمما نامازنعث صةرزلعكعنع ظئتعراص قعلعص 
تذرذص هورذنلذق قعلعص ظذنع ظوقذمعغان ظادةمنعث هأكمع توغرعسعدا ظالعمالر 

ظعختعالص قعلعشعص قالدع.   
كأص ساندعكع ظالعمالر: »ظذ ظادةم كاصعر هئساصالنماي صاسعق هئساصلعنعدذ. 
شذنعث ظىحىن ظذنعث اهلل تاظاالغا تةؤبة قعلعشع الزعمدذر« دةيدذ. بذالرنعث 
دةلعلع اهلل تاظاالنعث: »اهلل ظأزعضة بعرةر نةرسعنعث شئرعك كةلتىرىلىشعنع 
)يةنع مذشرعلعك ضذناهعنع( ظةلؤةتتة مةغصعرةت قعلمايدذ، بذنعثدعن باشقعنع 
شئرعك  غا  اهلل  كعمكع  قعلعدذ،  مةغصعرةت  ظادةمضة  خالعغان  ظأزع(  )اهلل 
كةلتىرعدعكةن، ظذ هةقعقةتةن قاتتعق ظازغان بولعدذ«))) دئضةن ظايعتعدذر)4).

بذ قاراشتعكع كعشعلةر نامازنع هذرذنلذق قعلعص ظوقذمعغان ظادةمنعث 
ظعمام  ؤة  مالعك  ظعمام  قالدع.  قعلعشعص  ظعختعالص  ظأزظارا  هةققعدة  جازاسع 
نامازنع  تاكع  ظادةم  »ظذ  قعلسذن!(:  رةهمةت  ظذالرغا  تاظاال  )اهلل  شافعظعي 
ظوقذغانغا قةدةر تةؤبة قعلعشقا بذيرذلعدذ. ظةضةر ظذ ظادةم تةؤبة قعلعص ناماز 

)))  بذ هةدعسنع ظعمام مالعك، ظةبذداؤذد، نةساظعي ؤة ظعبنع هةببان قاتارلعقالر رعؤايةت قعلدع. 
دعنعنعث  ظعسالم  قويذلغان  يولغا  بعلةن  صاكعتالر  ـ  دةلعل  كىحلىك  قارعشعحة:  كةلضةن  بعرلعككة  ظالعمالرنعث  بارلعق    (((

هأكىملعرعدعن بعرعضة تانغان ظادةم كاصعر هئساصلعنعدذ. ت.   
)))  سىرة نعسا 6)) ـ ظايةت. 

)))  اهلل تاظاال بذ ظايعتعدة شعرعك كةلتىرىشتعن باشقا ضذناهنع خالعغان ظادةمدعن كةحىرؤاتعدعغانلعقعنع بايان قعلدع. بذ 
ضذناهالرنعث ظعحعدة نامازنع هذرذنلذق قعلعص ظوقذمعغان ظادةمنعث ضذناهعمذ بار. ت.
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ظذالر  دئدع.  ظولتىرىلعدذ«  يىزعسعدعن  جازاالش  قعلمعسا،  قوبذل  ظوقذشنع 
ظأزلعرعنعث بذ قاراشلعرعغا اهلل تاظاالنعث: »)ظذرذش قعلعش( هارام قعلعنغان 
يةردة  شذ  ظذحراتساثالر،  قةيةردة  مذشرعكالرنع  كةتكةندة،  ظأتىص  ظايالر 
يوللعرعنع  ظأتعدعغان  ظذالرنعث  قورشاثالر،  ظئلعثالر،  ظةسعرضة  ظألتىرىثالر، 
بةرسة،  زاكات  ظوقذسا،  ناماز  قعلسا،  تةؤبة  ظذالر  ظةضةر  تذرذثالر،  كأزعتعص 
ظذالرنع قويذص بئرعثالر، شىبهعسعزكع، اهلل )تةؤبة قعلغذحعالرغا( مةغصعرةت 
صاكعت  ـ  دةلعل  ظايعتعنع)))  دئضةن  قعلغذحعدذر«)))  رةهعم  قعلغذحعدذر، 
ظةلةيهعسساالمنعث: »مةن كعشعلةر  يةنة صةيغةمبةر  قعلعص كةلتىردع. ظذالر 
مذهةممةد  يوقلعقعغا،  ظعالهنعث  هئح  باشقا  دعن  اهلل  بعر  ظذالر  تاكع  بعلةن 
ظةلةيهعسساالمنعث اهلل نعث ظةلحعسع ظعكةنلعكعضة ضذؤاهلعق بةرضعحة ظذرذش 
زاكات  ظوقذسا،  نامازالرنع  قعلسا،  ظذالر شذالرنع  ظةضةر  بذيرذلدذم.  قعلعشقا 
ظعسالمنعث  صةقةت  قالعدذ.  ساقالص  ماللعرعنع  ؤة  قانلعرعنع  مةندعن  بةرسة، 
دعنعغا  ظعسالم  )كأرىنىشتة  ظذالر  ظةضةر  قااللمايدذ.)))  ساقالص  بعلةن  هةققع 
كعرعص قويذص دعللعرعدا كذصذرلذقنع يذشذرغان بولسا( هئسابعنع اهلل تاظاال 

ظالعدذ« دئضةن هةدعسعنعمذ دةلعل ـ صاكعت قعلعص كةلتىردع.
ظةمما ظعمام ظةبذهةنعفة )اهلل تاظاال ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!(: »نامازنع 
هذرذنلذق قعلعص ظوقذمعغان ظادةم ظألتىرىلمةيدذ. ظذ ظادةم تاكع نامازنع ظوقذشقا 
ماقذل كةلضعحة جازالعنعدذ ؤة تىرمعلةرضة سولعنعدذ« دئدع ؤة بذ قارعشعغا 
ظابدذلاله ظعبنع مةسظذد رعؤايةت قعلغان صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث: »اهلل 
تاظاالدعن باشقا بعر ظعالهنعث يوقلعقعغا ؤة مئنعث اهلل تاظاالنعث صةيغةمبعرع 
تىرلىك  ظىح  تأؤةندعكع  ظادةملةردعن  ظئيتقان  ضذؤاهلعق  ظعكةنلعكعمضة 
ظىح  ظذ  بولمايدذ.  هاالل  تأكىش  قئنعنع  مذسذلماننعث  بعر  باشقا  كعشعدعن 
تىرلىك كعشع، تذرمذشقا حعقعص بولذص زعنا قعلغان، ناهةق ظادةم ظألتىرضة ؤة 
ظعسالم دعنعنع تاشالص مذسذلمانالرنعث سئصعدعن حعقعص كةتكةن كعشعلةردذر.« 

دئضةن هةدعسعنع دةلعل ـ صاكعت قعلعص كةلتىردع. 
بعر بىلىك ساهابعلةر ؤة ظالعمالر: »هورذنلذق قعلعص ناماز ظوقذمعغان 

)))  سىرة تةؤبة 5 ـ ظايةت. 
)))  اهلل تاظاال بذ ظايعتعدة ظذرذش قعلعش هارام قعلعنغان ظايالر ظأتىص كةتكةندة مذشرعكالرنع تاصقان يةردة ظولتىرىشكة، 
ظةضةر ظذالر ناماز ظوقذسا ؤة زاكات بةرسة ظذالرنع ظولتىرمةي قويذص بئرعشكة بذيرذدع. بذ ظايةتنعث زعت مةنعسع: ناماز 

ظوقذمعغان ظادةم ظولتىرىلعدذ، دئضةنلعك بولعدذ. ت. 
)))  يةنع ظعسالمدا ظذنعث جئنعنع ظئلعشقا تعضعشلعك بعرةر جعنايةت سادعر قعلغان بولسا، ظعسالمنعث هةققع - هأرمعتع 

بعلةن ظذنعثغا بئرعلعدعغان جازا ظعجرا قعلعنعؤئرعدذ. ت. 
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صاكعتلعرع  ـ  دةلعل  بذالرنعث  دئدع.  هئساصلعنعدذ«  كاصعر  ظادةممذ 
تأؤةندعكعلةردذر: 

مذنداق  ظةلةيهعسساالمنعث  صةيغةمبةر  ظةنهذ  رةزعيةلالهذ  جابعر   
كاصعر  ؤة  مذشرعك  بعلةن  »مذسذلمان  قعلعدذ:  رعؤايةت  دئضةنلعكعنع 

ظوتتذرعسعدعكع صةرق ناماز ظوقذشنع تاشالش ظارقعلعق ظعصادعلعنعدذ.«)))
مذنداق  ظةلةيهعسساالمنعث  صةيغةمبةر  ظةنهذ  رةزعيةلالهذ  بذرةيدة 
ظةهدة  ظارعسعدعكع  مذناصعقالر  بعلةن  »بعز  قعلعدذ:  رعؤايةت  دئضةنلعكعنع 
)يةنع ظذالرنع ظألتىرمةسلعككة ظذالر بعلةن قعلعشقان ؤةدة( نامازدذر. كعمكع 

ناماز ظوقذمعسا كاصعر هئساصلعنعدذ.«)))
تاشلعغان  ظوقذشنع  ناماز  »ساهابعلةر  شةقعق:  ظعبنع  ظابدذلاله 
)ظادةمدعن( باشقا بعرةر ظةمةلـ  ظعبادةتنع قعلعشنع تاشلعغان ظادةمنع كاصعر 

دةص قارعمايتتع« دئدع.)))
نامازنعث صةرزلعكعضة تانمعغان ظةمما ظذنع هذرذنلذق قعلعص ظوقذمعغان 
هةدعسلةرنعث  بذ  ظالعمالر  قاراشتعكع  دئضةن  هئساصالنمايدذ،  كاصعر  ظادةم 
ظادةمضة  ظوقذمعغان  ناماز  ظاندعن  تئنعص  صةرزلعكعضة  نامازنعث  مةنعسعنع 

قارعتعدذ. 
بعز نامازنع هذرذنلذق قعلعص ظوقذمعغان ظادةم كاصعر هئساصالنمايدذ، دئضةن 
قاراشتعكعلةرنعث سأزعضة قوشذلساقمذ، لئكعن بذ خعلدعكع ظادةملةرنعث يامان 
ظاقعؤةتكة قئلعشعدعن ؤة كاصعر هالةتتة ظألىص كئتعشعدعن ظةندعشة قعلعمعز. 
ناماز بولسا، اهلل تاظاالغا بولغان ظعشةنحعنعث مذستةهكةم سئصعلعدذر ؤة ظذنعث 
ظعشةنحعلعك ساؤذتعدذر. ظةقعدعسعنع قوغدايدعغان ؤة ظعمانعنع ساقاليدعغان 
نامازدعن ظعبارةت ظاساسلعق قذرالدعن ظايرعلغان ظادةم ظازغذنلذق، شةكلعنعش 
ؤة دعنسعزلعككة ظوخشاش ظعماندعن حعقعرعدعغان بذرانـ  حاصقذنالرنعث ظالدعدا 
ظأزعنعث ظعمانعنع ساقالص قعلعش ظىحىن قانداقمذ صىت تعرةص تذرااليدذ؟ هايات 
ؤاقتعدا ناماز ظوقذماي اهلل تاظاالدعن غةصلةتتة ظأتكةن ظادةم ظألىم كةلضةندة ؤة 

سةكراتقا حىشىص قالغاندا قانداقمذ اهلل تاظاالنع ياد ظئتعدذ؟
)))  ظعمام مذسلعم رعؤايعتع. 

)))  تعرمعزعي رعؤايعتع.  
)))  بذ ظةسةرنع تعرمعزعي رعؤايةت قعلدع. 
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ظةزاننعث بايانع 

ظةزاننعث ظذقذمع

>ظةزان< دئضةن سأز مةنا جةهةتتعن ظعالن قعلماق، دئضةنلعك بولعدذ. 
>ظةزان< دئضةن سأز ظعستعاله جةهةتتعن خذسذسعي سأزلةر بعلةن نامازنعث 

ؤاقتعنعث كعرضةنلعكعنع ظعالن قعلماق، دئضةنلعك بولعدذ. 

ظةزاننعث يولغا قويذلعشع 

كةلضةندعن  قعلعص  هعجرةت  مةدعنعضة  ظةلةيهعسساالم  صةيغةمبةر  ظةزان 
ظةنهذ  رةزعيةلالهذ  ظأمةر  ظعبنع  ظابدذلاله  هةقتة  بذ  قويذلغان.  يولغا  كئيعن 
مذنداق دةيدذ: مذسذلمانالر مةدعنعضة كةلضةندعن كئيعن توصلذشذص نامازنعث 
ؤاقتعنع كىتىص تذرذشقا باشلعدع. )بذ حاغدا( ظةزان ظوقذش يولغا قويذلمعغان 
ظعدع. شذنعث بعلةن ظذالر بعر كىنع بذ هةقتة سأزلىشىص بةزعلعرع: خذددع 
ظىحىن(  بعلدىرىش  كعرضةنلعكعنع  ؤاقتعنعث  )ظعبادةت  خعرعستعيانالر 
قوثغذراق حالغعنعدةك بعزمذ قوثغذراق حالساقكةن، دئدع. بةزعلعرع بولسا: 
خذددع يةهذدعيالر بذرغا حالغعنعدةك بعزمذ بذرغا حالساقكةن، دئدع. ظأمةر 
رةزعيةلالهذ ظةنهذ: نامازغا حاقعرعدعغان بعر ظادةمنع حعقارمامسعلةر، دئدع. 
نامازغا حاقعرغعن«)))  قوص  بعالل!  ظةلةيهعسساالم: »ظع  صةيغةمبةر  ظاندعن 
تذتذلمايدذ.  كأزدة  ظةزان  هازعرقع  حاقعرعشتعن  نامازغا  حاغدعكع  بذ  دئدع. 
بذنعثدعن صةقةت كعشعلةرضة نامازنعث ؤاقتعنعث كعرضةنلعكعنع خةؤةر بئرعش 

كأزدة تذتذلعدذ. 
هازعرقع ظةزان بولسا، ظابدذلاله ظعبنع زةيد ظذنع حىشعدة كأرضةندعن كئيعن 
يولغا قويذلغان. بذ هةقتة ظابدذلاله ظعبنع زةيد مذنداق دةيدذ: مةن حىشىمدة 
ظىستعدة يئشعل ظعككع كعيعم بار )قولعدا( قوثغذراق كأتىرضةن بعر ظادةمنع 
ظذ  دئدعم.  ساتامسةن؟  قوثغذراقنع  بةندعسع!  نعث  اهلل  ظع  ظذنعثغا:  كأرىص 
ظادةم: بذنع قانداق قعلعسةن؟ دئدع. مةن: ظذنعث بعلةن )كعشعلةرنع( نامازغا 

)))  بذ هةدعسنع ظعمام بذخارع رعؤايةت قعلدع.
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حاقعرعمةن، دئدعم. ظذ ظادةم: مةن سئنع ظذنعثدعنمذ ياخشع بعر ظعشقا باشالص 
قويمايمذ؟ دئدع. مةن: ظذ قايسع ظعش؟ دئدعم. ظذ ظادةم ظذ: >اهلل ظةكبةر! اهلل 
ظةشهةدذ  ظعللةلاله!  ظعالهة  ظةنال  ظةشهةدذ  ظةكبةر!  اهلل  ظةكبةر!  اهلل  ظةكبةر! 
ظةنال ظعالهة ظعللةلاله! ظةشهةدذ ظةننة مذهةممةدةر رةسذلذلاله! ظةشهةدذ ظةننة 
مذهةممةدةر رةسذلذلاله! هةييع ظةلةسسااله! هةييع ظةلةسسااله! هةييع ظةلةل 
فةاله! هةييع ظةلةل فةاله! اهلل ظةكبةر! اهلل ظةكبةر! ال ظعالهة ظعلاللاله!< دئضةن 
سأزلةردعن ظعبارةتتذر، دئدع. شذنعث بعلةن ظابدذلاله ظعبنع زةيد صةيغةمبةر 
بةردع.  سأزلةص  كأرضةنلعرعنع  حىشىدة  كعلعص  قئشعغا  ظةلةيهعسساالمنعث 
صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم ساهابعلةرضة: »قئرعندعشعثالر بعر حىش كأرىصتذ. 
سةن )ظع ظابدذلاله ظعبنع زةيد!( بعالل بعلةن بعللة مةسحعتكة حعقعص ظذنعثغا 
ظذ سأزلةرنع ظىضةتكعن. بعالل ظذالر بعلةن )كعشعلةرنع نامازغا( حاقعرسذن. 
حىنكع، بعاللنعث ظاؤازع سئنعث ظاؤازعثدعن حعرايلعقتذر« دئدع. كئيعن مةن 
بعالل  ظىضةتتعم.  بعاللغا  سأزلةرنع  ظذ  حعقعص  مةسحعتكة  بعللة  بعلةن  بعالل 
ظذ سأزلةر بعلةن )كعشعلةرنع نامازغا( حاقعرغعلع باشلعدع. بذنع ظاثلعغان 
ظأمةر ظعبنع خاتتاص حعقعص ظع اهلل نعث صةيغةمبعرع! مةنمذ بذالرنع حىشىمدة 

كأرضةن ظعدعم، دئدع))).

ظةزان ظئيتعش بعلةن تةكبعر ظوقذشنعث هأكمع

ناماز مةيلع ظأز ؤاقتعدا ظوقذلسذن ياكع قازاسع ظوقذلسذن مةيلع ناماز 
حعقمعغان  سةصةرضة  ياكع  بولسذن  ظىستعدة  سةصةر  ظادةم  بولغان  ظوقذماقحع 
يالغذز  ياكع  ظوقذسذن  بولذص  جاماظةت  نامازنع  كعشلةر  مةيلع  بولسذن 
ظوقذسذن، بةش ؤاخ ناماز ظىحىن ظةزان ظوقذش ؤة تةكبعر حىشىرىش صةقةت 
ظةرلةر ظىحىن سىننةتتذر، ظايالالرغا مةكرذهتذر. ظةزان ظوقذش بعلةن تةكبعر 
حىشىرىشنعث ظايالالرغا مةكرذه ظعكةنلعكع هةققعدة ظعبنع ظأمةر رةزعيةلالهذ 
دئدع.)))  يوقتذر«  حىشىرىش  تةكبعر  ؤة  ظوقذش  ظةزان  »ظايالالرغا  ظةنهذ: 

حىنكع، ظةسلعدة ظايالالرنعث صعنهان هالةتتة تذرذشع ياخشعدذر. 
ناماز  ظوقذلعدعغان  قالغاندا  تذتذلذص  )ظاي(  ؤة  كىن  نامازلعرع،  هئيت 

)))  بذ ظةسةرنع ظعمام ظةهمةد، ظةبذداؤذد، تعرمعزعي، ظعبنع ماجة ؤة ظعبنع خذزةيمة قاتارلعقالر رعؤايةت قعلدع. 
)))  بذ ظةسةرنع بةيهةقعي رعؤايةت قعلدع. 
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ظىحىن ظةزان ظوقذلمايدذ ؤة )تةكبعر حىشىرىلمةيدذ(. بذ هةقتة جابعر ظعبنع 
سةمةرة رةزعيةلالهذ ظةنهذ مذنداق دةيدذ: »مةن صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث 
تةكبعرسعز  ؤة  ظةزانسعز  نامازلعرعنع(  قئتعم )هئيت  نةححة  بعر  ظارقعسعدا 

ظوقذدذم.«)))
دةيدذ:  مذنداق  ظةنهذ  رةزعيةلالهذ  ظاس  ظعبنع  ظةمرع  ظعبنع  ظابدذلاله 
»صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث زامانعدا كىن تذتذلذص قالغاندا )كىن تذتذلذص 
قالغاندا ظوقذلعدعغان( نامازنع ظوقذش ظىحىن كعشعلةرنعث جاماظةت هالعتعدة 

كئلعشكة حاقعرعلدع.«   
نامعزعغا  خذصتةن  حىنكع،  ظوقذلمايدذ.  ظةزان  ظىحىنمذ  نامعزع  ؤئتعر    
بعلدىرعدذ.  كعرضةنلعكعنع  ؤاقتعنعثمذ  نامعزعنعث  ؤئتعر  ظةزان  ظوقذلغان 
صةرز  ظذالر  حىنكع،  ظوقذلمايدذ.  ظةزان  نامازلعرعغا  سىننةت  يةنة  شذنعثدةك 

نامازالرغا ظةضعشعلضةندذر.  
)ظةزان ؤة تةكبعر ظوقذلعدعغان( شةهةردة ظولتذرعدعغان ظادةم ظأيعدة ناماز 
ظوقذماقحع بولسا، نامازنع ظةزان ظوقذماي ؤة تةكبعر حىشىرمةي ظوقذسعمذ 
بولعدذ. حىنكع ظعبنع مةسظذد رةزعيةلالهذ ظةنهذ ظأيعدة ظادةملعرعضة نامازنع 
ظةزان ظوقذماي ؤة تةكبعر حىشىرمةي ظوقذص بئرعص شةهةردة ظوقذلغان )ظةزان( 

ؤة تةكبعر يئتةرلعكتذر، دئضةن.)))
ظةضةر بعرةر ؤاخ ناماز قازا بولذص كةتسة، ظذنعث قازاسعنع قعلغاندا ظةزان 
مذنداق  هذسةين  ظعبنع  ظعمران  هةقتة  بذ  حىشىرلعدذ.  تةكبعر  ؤة  ظوقذلعدذ 
دةيدذ: »صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم )ساهابعلةر بعلةن( سةصةرضة حعققان ظعدع. 
كئيعن  قالعدذ.  ظذخالص  )ظويغذنالماي(  نامعزعغا  بامدات  ظذالر  كىنع(  )بعر 
ظذالر )ظىستىضة حىشكةن( كىن قعززعقلعقع بعلةن ظويغذنذص قوصذص تاكع كىن 
ياخشع كىتىرىلضةنضة قةدةر يول يىرعدذ. ظاندعن مذظةززعننع ظةزان ظوقذشقا 
بذيرعدع. شذنعث بعلةن دةسلةص بامداتنعث ظعككع رةكةت سىننعتعنع، كئيعن 

تةكبعر حىشىرىص بامداتنعث ظعككع رةكةت صةرزعنع ظوقذدع.«)))
قازا  بذ  صةقةت  بولسا،  كةتكةن  بولذص  قازا  ناماز  ؤاخ  نةححة  بعر  ظةضةر 

)))  ظعمام مذسلعم رعؤايعتع. 
)))  ظأي مةسحعتتة ظوقذلغان ظةزان ظاثلعنعدعغان مةهةللعدة بولسعمذ نامازنع ظةزانسعز ؤة تةكبعرسعز ظوقذسعمذ بولعدذ. ت.  

)))  بذ هةدعسنع ظةبذداؤذد رعؤايةت قعلدع. 
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نامازالردعن ظالدعدا ظوقذلعدعغعنع ظىحىنال ظةزان ظوقذلعدذ ؤة قالغان هةر بعر 
نامازغا تةكبعر حىشىرلعدذ. بذ هةقتة ظعبنع مةسظذد رةزعيةلالهذ ظةنهذ مذنداق 
دةيدذ: »مذشرعكالر خةندةك ظذرذشع بولغان كىنع صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنع 
بعر  كئحعنعث  هةتتا  قويغان.  قعلعص  كاشعال  ظوقذشتعن  نامازنع  ؤاخ  تأت 
قعسمعمذ  ظأتىص كةتتع. ظاندعن صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم بعاللنع بذيرعدع، ظذ 
ظةزان ظوقذدع ؤة تةكبعر حىشىردع. صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم صعشعن نامعزعنع 
ظوقذص بةردع. ظاندعن بعالل تةكبعر حىشىردع صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم ظةسعر 
نامعزعنع ظوقذص بةردع. ظاندعن بعالل تةكبعر حىشىردع صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم 
شام نامعزعنع ظوقذص بةردع. ظاندعن بعالل يةنة تةكبعر حىشىردع صةيغةمبةر 

ظةلةيهعسساالم خذصتةن نامعزعنع ظوقذص بةردع.)))          
ظوقذلمايدذ.  ظةزان  بولسا،  قعلعنغان  مةسحعتتة  قازاسع  نامازنعث  ظةضةر 
حىنكع، )قازا ناماز ظوقذش ظىحىن( مةسحعتتة ظةزان ظوقذلسا، باشقعالر )بذ 
ظةزان قايسع ناماز ظىحىن ظوقذلغان ظةزان بولغعيدع دةص( ضاثضعراص قالعدذ. 
بذ  بولسا،  قعلماقحع  يالغذز  ظأزع  مةسحعتتة  نامازنع  قازا  ظادةم  بعر  ظةضةر 

ؤاقتعدا ظةزاننع صةقةت ظأزع ظاثلعغذدةكال قعلعص ظوقذيدذ.
بعز بذ يةردة شذنع بايان قعلعص ظأتىشكة توغرا كئلعدذكع، قازا نامازنع 
ضذناهتذر.  قعلعؤئتعش  قازا  نامازنع  حىنكع،  مةكرذهتذر.  قعلعش  مةسحعتتة 

شذنعث ظىحىن نامازنع قازا قعلعؤاتقانلعقنع ظاشكارلعماسلعق الزعم.  

ظةزاننعث قانداق ظوقذلعدعغانلعقعنعث ؤة تةكبعرنعث قانداق 
حىشىرلعدعغانلعقعنعث بايانع 

ظةكبةر<  >اهلل  دئيعلعدذ.  ظةكبةر<  >اهلل  قئتعم  تأت  بئشعدا  ظةزاننعث 
دةص هةرصع >را< غا هةركةت بةرمةي ظوقذسعمذ بولعدذ ؤة ظذنعثغا هةركةت 
زةؤةر  بئرعلسة،  هةركةت  غا  >را<  هةرصع  ظةضةر  بولعدذ.  ظوقذسعمذ  بئرعص 
هةركةت بئرعلعدذ. يةنع: >اهلل ظةكبةرة< دةص ظوقذلعدذ. ظذنعثغا زعر هةركةت 
بئرعلمةيدذ. حىنكع، )بعرعنحع قئتعملعق >اهلل ظةكبةر< دعن كئيعن ظعككعنحع 
>اهلل ظةكبةر< دعكع >اهلل< دئضةن سأزنعث بئشعدا كةلضةن هةرصع >ظةلعف< 

)))  بذ هةدعسنع ظعمام ظةهمةد، تعرمعزعي ؤة نةساظعي قاتارلعقالر رعؤايةت قعلدع.  
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حوث ظوقذلعدذ يةنع >ظا< دةص ظوقذلعدذ. )شذنعث ظىحىن ظذنعث ظعلضعرعدعكع 
هةرعصنع زعر ظذقذش توغرا بولمايدذ(. ظةضةر هةرصع >را < نع صةش ظوقذسا 
يةنع >اهلل ظةكبةرذ< دةص ظوقذسا، بعر سىننةتكة قارشع ظعش قعلغان بولعدذ. 

حىنكع، ظةسلعدة هةرصع >را< نع هةركةتسعز ظوقذش الزعم.  
ظوخشاش(  )ناخشعغا  لئكعن  ظوقذلعدذ،  بعلةن  ظاؤاز  حعرايلعق  ظةزان 
ظاهاثغا سئلعنمايدذ. ظةزاننعث باش ظايعغعدا هةركةتنع ياكع هةرعصنع سوزذش 

ظارقعلعق ظةزاننعث سأزلىرعنع ظأزضةرتعؤئتعشكة بولمايدذ. 
بامدات نامازغا ظوقذلغان ظةزاندا >هةييع ظةلةل فةاله!< نعث كةينعدعن 
هةقتة  بذ  ظوقذيدذ.  قوشذص  سأزنع  دئضةن  معنةننةؤم!<  خةيرذم  >ظةسساالتذ 
ظةنةس رةزعيةلالهذ ظةنهذ مذنداق دئدع: »مذظةززعن بامدات نامعزعغا ظةزان 
فةاله!  ظةلةل  هةييع  ظةلةسسااله!  هةييع  ظةلةسسااله!  >هةييع  ظوقذغاندا 
دئيعش  معنةننةؤم!<  خةيرذم  >ظةسساالتذ  كئيعن  دعن  فةاله!<  ظةلةل  هةييع 

سىننةتتذر.«))) 
تةكبعرنعث سأزلعرعمذ ظةزاننعثكعضة ظوخشاشتذر. لئكعن تةكبعردة >هةييع 
قوشذص  نع  قامةتعسسااله!<  قئتعم >قةد  ظعككع  كئيعن  دعن  فةاله!<  ظةلةل 
حىشىرعدذ. تةكبعرنعث سأزلعرعنعثمذ ظةزاننعثكعضة ظوخشاش ظعكةنلعكعنعث 

دةلعل ـ صاكعتع تأؤةندعكع هةدعستذر:  
ظابدذلاله  ماثا  ساهابعلةر  دةيدذ:  مذنداق  ظةبذلةيال  ظعبنع  ظابدذرراهمان 
قئشعغا  ظةلةيهعسساالمنعث  صةيغةمبةر  كأرىص  ظةزاننع  حىشىدة  زةيد  ظعبنع 
بذنع  »سةن  ظذنعثغا:  ظةلةيهعسساالم  صةيغةمبةر  بةرضةندة  خةؤةر  كئلعص 
بعاللغا ظأضعتعص قويغعن« دئضةن. شذنعث بعلةن ظابدذلاله ظعبنع زةيد بعالل 
ظعككع  سأزعنع(  بعر  هةر  )ظةزاننعث  ظوقذشنع  ظةزان  ظةنهذغا  رةزعيةلالهذ 
قئتعمدعن ظوقذص ؤة تةكبعر حىشىرىشنعمذ )ظذنعث هةر بعر سأزعنع( ظعككع 
قئتعمدعن ظوقذص ظأضعتعص قويغان. ظةزان بعلةن تةكبعرنعث ظارعلعقعدا ظازراق 

ظولتذرغان.))) 
دئضةن  قامةتعسسااله<  >قةد  »تةكبعردة  مةزهةصدعكعلةر:  باشقا  ظةمما 

)))  بذ ظةسةرنع ظعبنع خذزةيمة ؤة دارع قذتنعي قاتارلعقالر رعؤايةت قعلدع. 
قعلعنعش  رعؤايةت  ظةسةرنعث  بذ  قعلدع.  رعؤايةت  قاتارلعقالر  بةيهةقعي  ؤة  تةهاؤعي  شةيبة،  ظةبذ  ظعبنع  ظةسةرنع  بذ    (((

يوللعرعنعث هةممعسع توغرذلذق دةرعجعسعضة يةتكةندذر.
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قئتعمدعن  بعرال  ظةمةس(  قئتعمدعن  )ظعككع  سأزلةر  هةممة  باشقا  سأزدعن 
رةزعيةلالهذ  ظةنةس  قاراشلعرعغا  بذ  ظأزلعرعنعث  ظذالر  دةيدذ.  ظوقذلعدذ« 
ظةنهذدعن رعؤايةت قعلعنغان: »بعالل ظةزاننع جذص ـ جذص ؤة تةكبعرنع >قةد 
قامةتعسسااله!< دئضةن سأزدعن باشقعسعنع تاقـ  تاق ظوقذشقا بذيرذلغان«))) 

دئضةن ظةسةرنع دةلعل ـ صاكعت قعلعص كةلتىردع.
تةكبعر  قعلعنغان:  رعؤايةت  مةهزذرةدعن  ظةبذ  ؤة  بعالل  ظةسةرنعث،  بذ 
حىشىرىلضةندعمذ )ظذنعث هةر بعر سأزعنعث( ظعككع قئتعمدعن ظوقذلعدعغانلعقعنع 
ظعصادعلةص كةلضةن، توغرعلعق دةرعجعسعضة يةتكةن باشقا هةدعسلةرضة ظذيغذن 
ظذ  مةزهةصدعكعلةرضة:  باشقا  مةزهةصعدعكعلةر  هةنةفعي  ظىحىن  كئلعشع 
هةدعستعكع > تاق ـ تاق< دئضةن سأزدعن تةكبعرنعث سأزلعرعنع تاق ـ تاق 
ظئيعتعش ظةمةس بةلكع نةصةس ظئلعشتعكع ؤة ظاؤازعنع حعقعرعشتعكع))) تاق 

ـ تاقلعق كأزدة تذتذلعدذ، دةص جاؤاب بةردع.)))
بةزع رعؤايةتلةردة ظابدذلاله ظعبنع زةيدنعث )ظةزان ظوقذغاندا ؤة تةكبعر 
حىشىرضةندة( قعبلة تةرةصكة قاراص تذرعدعغانلعقع بايان قعلعنغانلعقع ظىحىن، 

ظةزان ظوقذغاندا ؤة تةكبعر حىشىرضةندة قعبلة تةرةصكة قاراص تذرعلعدذ.  
مةيلع ظةزان ظوقذغاندا بولسذن ياكع تةكبعر حىشىرضةندة بولسذن يىزعنع 
>هةييع ظةلةسسااله!< دئضةندة ظوث تةرةصكة، >هةييع ظةلةل فةاله!< دئضةندة 
سول تةرةصكة قارعتعدذ. حىنكع، مذظةززعن بذ ظعككع سأز بعلةن كعشعلةرضة 
خعتاص قعلعدذ. شذنعث ظىحىن بذ ظعككع سأزنع دئضةندة ظذالرغا قاراش الزعم. 
ظةزان ظوقذغاندا بارمعقعنع قذلعقعنعث ظعحعضة تعقعص ظوقذيدذ. حىنكع، ظذنداق 

قعلغاندا ظذنعث ظاؤازع يعراق يةرلةرضة ظاثالنغعدةك ياثرايدذ.        
ظةزان  تذرذص  تعقعص  قذلعقعغا  بارمعقعنع  بعاللنعث  »مةن  ظةبذجذهةيفة: 
ظوقذص )ظذياق ـ بذياققا( ظأرىلضةنلعكعنع كأردىم ؤة شذنعث بعلةن ظاؤازعنعث 
ظذ:  رعؤايةتتة  بعر  يةنة  دئدع.)4)  ظاثلعدعم«  ياثرعغانلعقعنع  تةرةصتة  هةر 

)))  بذ ظةسةرنع ظعمام بذخارع رعؤايةت قعلدع. 
)))  يةنع مةسعلةن: >ظةشهةدذ ظةنال ظعالهة ظعللةلاله! ظةشهةدذ ظةنال ظعالهة ظعللةلاله!< دةص  بولذص بعر قئتعم تعنعدذ ؤة 
بولذص  دةص  رةسذلذلاله!<  ظةننة مذهةممةدةر  ظةشهةدذ  رةسذلذلاله!  ظةننة مذهةممةدةر  ظاندعن >ظةشهةدذ  ظأزعدذ،  ظاؤازعنع 
بعر قئتعم تعنعدذ ؤة ظاؤازعنع ظأزعدذ ظاندعن >هةييع ظةلةسسااله! هةييع ظةلةسسااله!< دةص بولذص بعر قئتعم تعنعدذ ؤة 

ظاؤازعنع ظأزعدذ، دئمةكحعدذر. ت. 
)))  »فتح القدير«، ) ـ توم، 69) ـ بةت.

)))  بذ ظةسةرنع ظعمام ظةهمةد ؤة تعرمعزعي رعؤايةت قعلدع. تعرمعزعي بذ ياخشع ؤة توغرذلذق دةرعجعسعضة يةتكةن ظةسةردذر، دئدع. 
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ظةلةل فةاله!< دةص( ظوث  ظةلةسسااله!< <هةييع  »مةن )بعاللنعث >هةييع 
ؤة سول تةرةصكة قارعغاندا ظذنعث ظاؤازعنعث ظذ يةر ـ بذ يةردة ياثرعغانلعقعنع 

ظاثلعدعم« دئدع.)))
قعلعشع  ضةص  حىشىرؤئتعص  تةكبعر  ياكع  ظوقذؤئتعص  ظةزان  مذظةززعننعث 
مةكرذهتذر. ظةضةر ظذنعثغا ساالم بئرعلسة، مذظةززعن ساالمنع قايتذرمايدذ. 
جىنكع ظةزان ؤة تةكبعرمذ جذمة خذتبعسعضة ظوخشاش ظذلذغ بعر زعكرعدذر. ظةزان 
ياكع تةكبعرنعث ظارعسعدا ضةص قعلعش ظذالرغا هأرمةتسعزلعك قعلغانلعقتذر. 

هةم ظذنعث تةرتعبعنعث بذزذلذشعغا سةؤةص بولعدذ.        
ظولتذرغان ياكع ظذالغقا معنضةن هالةتتة تذرذص ظةزان ظوقذش مةكرذهتذر. 
كةينعدة  هةمراهلعرعنعث  يىرمعسة  )يول  مذساصعر  يىرىؤاتقان  يول  لئكعن 
قالعدعغان ظعش بولذص( يول يىرىشع زأرىر بولسا، ظذالغقا معنضةن هالعتعدة 
تذرذص  ظأرة  ظوقذغاندا  ظةزان  ظالعمالر  بارلعق  بولعدذ.  ظوقذسا  ظةزان  تذرذص 

ظوقذشنعث سىننةت ظعكةنلعكعضة بعرلعككة كةلدع.
جذنذص تذرذص ظةزان ظوقذش مةكرذهتذر. ظةمما تاهارةتسعز ظةزان ظوقذش 
مةكرذه ظةمةستذر. ظةضةر )جذنذص ظادةم ظةزان ظوقذغان بولسا، يذيذنغاندعن 

كئيعن( ظةزاننع قايتا ظوقذيدذ. 
ظايال كعشع، مةست، ظئلعشعص قالغان ظادةم ؤة باالغةتكة يةتمعضةن باال 
قاتارلعقالر ظةزان ظوقذمايدذ. ظةضةر ظذالر ظةزان ظوقذسا، ظةزان )ظةزان ظوقذشقا 

شةرتع توشعدعغان ظادةم تةرعصعدعن( قايتا ظوقذلعدذ. 
ـ  ظايرعص  بعلةن  تعنعق  بعر  ظارعسعنع  جىملة  بعر  هةر  ظذنعث  ظةزاننع، 
ظايرعص ظوقذص سالماقلعق بعلةن ظوقذيدذ. ظةمما تةكبعرنع، ظذنعث جىملعلعرع 

ظارعسعنع ظوالص ظوقذص تعز ـ تعز ظوقذيدذ.)))
ؤاقعت  )ظازراق  بولذصال  ظوقذص  ظةزاننع  نامازالردا  باشقا  نامعزعدعن  شام 
ظةزان  نامعزعدا  شام  ظةمما  مةكرذهتذر.  حىشىرىش  تةكبعر  ظأتكىزىؤةتمةي( 
مذددةت  بولغعحعلعك  ظوقذص  ظايةت  ظىح  قعسقا  ظارعسعنع  تةكبعرنعث  بعلةن 

)))  بذ رعؤايةتنع ظعمام مذسلعم رعؤايةت قعلدع. 
بعر  يةنة  دئضةن  ظةلةسسااله!<  هةييع   < بعلةن  جىملة  بعر  دئضةن  ظةلةسسااله!<  >هةييع  مةسعلةن:  ظةزاندا  يةنع    (((
جىملعنعث ظارعسعنع ظايرعص ظوقذيدذ. ظةمما تةكبعردة ظذ ظعككع جىملعنعث ظارعسعنع قوشذص ظوقذيدذ ؤة ظذ ظعككع جىملعنع 

ظوقذص بولذص بعر قئتعم تعنعؤئتعص ظاندعن ظذنعث ظايعغعغا ظأتعدذ. ت.
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جعم تذرذش بعلةن ظايرعدذ.))) بذ هةقتة جابعر ظعبنع سةمعرة مذنداق دةيدذ: 
تةكبعر  بولذصال  ظوقذص  ظةزان  مذظةززعنع  ظةلةيهعسساالمنعث  »صةيغةمبةر 
كأرسة  كئلعؤاتقانلعقعنع  ظةلةيهعسساالمنعث  صةيغةمبةر  تذراتتع.  حىشىرمةي 

تةكبعر حىشىرىشكة باشاليتتع.« 
شام نامعزعدعن باشقا نامازالردا ظةزان بعلةن تةكبعرنعث ظارعلعقعدا ظازراق 
ؤاقعت ظأتكىزىؤئتعش ظوقذلعدعغان صةرز نامازالر ظالدعدا ظوقذلعدعغان سىننةت 
ظذنداق  نامعزعدا  شام  ظةمما  حعقعدذ.  ؤذجذدقا  بعلةن  ظوقذش  نامازالرنع 

ظةمةستذر. حىنكع، ظذنعث ظالدعدا ظوقذلعدعغان سىننةت ناماز يوقتذر.)))
نامازغا ؤاقتع كعرعشتعن ظعلضعرع ظةزان ظوقذش توغرا ظةمةستذر. حىنكع، 

ظذنداق قعلعش كعشعلةرنع ضوللعغانلعقتذر. 
ظةمما بعالل رةزعيةلالهذ ظةنهذنعث تاث ظئتعشتعن ظعلضعرع ظةزان ظوقذشع 
بامدات نامعزع ظىحىن بولماستعن، بةلكع كعشعلةرنع ظويغذتذش، روزا تذتماقحع 
بعلدىرىص  كةلضةنلعكعنع  ؤاقعتنعث  يةيدعغان  سوهورلذق  ظادةمضة  بولغان 
ظالدعدا  ظئتعش  ظادةمضة )تاثنعث،  ظوقذؤاتقان  نامازلعرعنع  ؤة كئحع  قويذش 
ظوقذشتعن  نامازنع  ظوقذلعدعغان  كئحعدة(  ظذنع  بعلدىرىص  تذرعؤاتقانلعقعنع 
ظةنهذنعث  رةزعيةلالهذ  بعالل  ظعدع.  ظىحىن  ظعشالر  ظوخشاش  توختذتذشقا 
ظةزانعنعث شذ ظعشالر ظىحىن ظعكةنلعكعنعث دةلعل ـ صاكعتع بولسا، تأؤةندعكع 

هةدعستذر: 
ظابدذلاله ظعبنع مةسظذد رةزعيةلالهذ ظةنهذ صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث 
ظةزانع  بعاللنعث  »بعرعثالرنع  قعلعدذ:  رعؤايةت  دئضةنلعكعنع  مذنداق 
نامازلعرعنع  )كئحع  ظذ  حىنكع  قويمعسذن.  توسذص  يئيعشتعن  سوهورلذق 
ظوقذؤاتقان ظادةمضة تاثنعث، ظئتعش ظالدعدا تذرعؤاتقانلعقعنع بعلدىرىص ظذنع 
كئحعدة( ظوقذلعدعغان نامازنع ظوقذشتعن توختذتذش ؤة ظذخالؤاتقان ظادةمنع 

)))  »شرح املنيه«، 76) ـ بةت.
)))  يةنع بامدات نامعزع ؤة صعشعن نامعزعدا ظةزان بعلةن تةكبعرنعث ظارعلعقعدا ظازراق ؤاقعت ظأتكىزىؤئتعش بامداتنعث 
ظالدعدعكع ظعككع رةكةت سىننةتنع ؤة صعشعننعث ظالدعدعكع تأت رةكةت سىننةتنع ظوقذش بعلةن ؤذجذدقا حعقعدذ. ظةمما 
ظةسعر نامعزع بعلةن خذصتةن نامعزعدا بولسا، بذ نامازالرنعث ظالدعدا ظوقذش خذددع بامدات ؤة صعشعن نامازلعرعدا سىننةت 
قعلعنغعنعدةك كىحلىك سىننةت قعلعنغان سىننةتلةردعن بولمعسعمذ ظوقذش ياخشع سىننةت قاتارعدعن قعلعنغان سىننةتلةر 
باردذر. شذنعث ظىحىن ظةسعر نامعزع بعلةن خذصتةن نامعزعدا ظةزان بعلةن تةكبعرنعث ظارعلعقعدا ظازراق ؤاقعت ظأتكىزىؤئتعش 
شذ سىننةتلةرنع ظوقذش بعلةن ؤذجذدقا حعقعدذ. ظةمما شام نامعزعدا بذ سىننةتلةرنعث هئحبعرع يوقتذر. شذثا شام نامعزعدا 
ظةزان بعلةن تةكبعرنعث ظارعلعقعدا ظازراق ؤاقعت ظأتكىزىؤئتعش، قعسقا ظىح ظايةت ظوقذص بولغعحعلعك مذددةت جعم تذرذش 

بعلةن ؤذجذدقا حعقعدذ. ت.  
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ظويغذتذش ظىحىن كئحعدة ظةزان ظوقذيدذ.«))) شذنعث ظىحىن تاث ظئتعشتعن 
ظعلضعرع ظوقذلغان ظةزان بامدات نامعزعنعث ظةزانعغا هئساص بولمايدذ. شذثا 
تاث ظاتقاندعن كئيعن بامدات نامعزع ظىحىن باشقا بعر قئتعم ظةزان ظوقذش 

الزعم. 
بذ هةقتة يةنة ظعبنع ظأمةر رةزعيةلالهذ ظةنهذ صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث 
تاث  )يةنع  كئحعدة  ظةزاننع  قعلعدذ: »بعالل  رعؤايةت  دئضةنلعكعنع  مذنداق 
ظئتعش ظعلضعرع( ظوقذيدذ. شذنعث ظىحىن سعلةر تاكع ظعبنع ظذممذ مةكتذم 
ظعبنع  ظاندعن  ظعحعثالر.«  ؤة  يةثالر  قةدةر )سوهورلذقنع(  ظوقذغانغا  ظةزان 
ظأمةر: »ظعبنع ظذممذ مةكتذم بولسا، كأر بعر ظادةم ظعدع. ظذ، هةتتا ظذنعثغا 

تاث ظاتتع، تاث ظاتتع دئيعلضةنضة قةدةر ظةزان ظوقذمايتتع« دئدع.)))  
ظةزان  قةدةر  ظاتقانغا  تاث  هةتتا  »ظذالر  ظةنها:  رةزعيةلالهذ  ظاظعشة 

ظوقذمايتتع« دئدع.)))
ظةزاننع سةصةر ظىستعدة بولمعغان ظادةمنعث ظوقذشع ياخشعدذر.

ظةزاننع مذظةززعن بعلةن تةث قايتعالش

مذظةززعن ظةزاننع جذنذص ظةمةس هالعتعدة ظوقذغان، ظأز ؤاقتعدا ؤة توغرا 
ظوقذلغان ظةزاننع ظاثلعغان ظادةمنعث، ضةص قعلعشتعن هةتتا قذرظان ظوقذؤاتقان 
بولسعمذ ظذنع ظوقذشتعن توختاص مذظةززعن نئمعنع دئضةن بولسا، شذنع دئيعشع 
الزعم. لئكعن مذظةززعن >هةييع ظةلةسسااله!< دئضةندة ظاثلعغان ظادةم ظذنعث 
ؤة >هةييع  دئضةننع  بعلاله!<  ظعلال  قذؤؤةتة  ؤة ال  دئمةي >ال هةؤلة  ظأزعنع 
ظةلةل فةاله!< دئضةندعمذ >ال هةؤلة ؤة ال قذؤؤةتة ظعلال بعلاله!< دئضةننع ؤة 
بامدات نامعزعدا مذظةززعن: >ظةسساالتذ خةيرذم معنةننةؤم!< دئضةندة، راست 
ظئيتتعث ؤة هةق سأزلعدعث، دئضةننع ياكع اهلل تاظاالنعث خالعغعنع بولعدذ، 
دئضةننع دةيدذ. بذهةقتة ظةبذ سةظعدعل خذدرعي رةزعيةلالهذ ظةنهذ صةيغةمبةر 
ظةلةيهعسساالمنعث مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ: »سعلةر مذظةززعن 

)))  ظعمام بذخارع رعؤايعتع. 
)))  ظعمام بذخارع رعؤايعتع. 

)))  بذ ظةسةرنع ظعبنع ظةبذشةيبة رعؤايةت قعلدع. 
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نئمعنع دئسة شذنع دةثالر.«)))
مذنداق  ظةلةيهعسساالمنعث  صةيغةمبةر  خةتتاص  ظعبنع  ظأمةر  هةقتة  بذ 
ظةكبةر!<  اهلل  ظةكبةر!.  >اهلل  »مذظةززعن:  قعلعدذ:  رعؤايةت  دئضةنلعكعنع 
دئضةندة، بعرعثالر حعن قةلبعدعن: >اهلل ظةكبةر! اهلل ظةكبةر!< دئسة. مذظةززعن: 
ظعالهة  ظةنال  >ظةشهةدذ  ظذ:  دئضةندة،  ظعللةلاله!<  ظعالهة  ظةنال  >ظةشهةدذ 
رةسذلذلاله!<  مذهةممةدةر  ظةننة  >ظةشهةدذ  مذظةززعن:  دئسة.  ظعللةلاله!< 
مذظةززعن:  دئسة.  رةسذلذلاله!<  مذهةممةدةر  ظةننة  >ظةشهةدذ  ظذ:  دئضةندة، 
>هةييع ظةلةسسااله!< دئضةندة، ظذ: >ال هةؤلة ؤة ال قذؤؤةتة ظعلال بعلاله!< 
دئسة. مذظةززعن: >هةييع ظةلةل فةاله!< دئضةندة، ظذ: >ال هةؤلة ؤة ال قذؤؤةتة 
ظعلال بعلاله!< دئسة. مذظةززعن: >اهلل ظةكبةر! اهلل ظةكبةر!< دئضةندة، ظذ: >اهلل 
ظةكبةر! اهلل ظةكبةر!< دئسة. مذظةززعن: >ال ظعالهة ظعلاللاله!< دئضةندة، ظذ: 

>ال ظعالهة ظعلاللاله!< دئسة. ظذ ظادةم جةننةتكة كعرعدذ.«)))
ظذنعثدعن كئيعن دذرذت ظوقذيدذ، ظاندعن >ؤةسعلة< دذظاسعنع ظوقذيدذ. 
مذنداق  ظةلةيهعسساالمنعث  صةيغةمبةر  ظةمرع  ظعبنع  ظابدذلاله  هةقتة  بذ 
دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ: »سعلةر مذظةززعننعث )ظةزان ظوقذغانلعقعنع( 
دذرذت  ماثا  ظاندعن  دةثالر،  شذنع  سعلةرمذ  دئسة  نئمة  ظذ  ظاثلعساثالر. 
ظئيتعثالر. حىنكع، ماثا بعر قئتعم دذرذت ظئيتقان كعشعضة اهلل تاظاال ظون قئتعم 
رةهمةت يولاليدذ )يةنع ظون قئتعم رةهمةت قعلعدذ(، ظاندعن اهلل تاظاالدعن ماثا 
>ؤةسعلة< نع تعلةثالر. حىنكع، >ؤةسعلة< جةننةتتعكع بعر ظورذن بولذص ظذ 
ظورذن، بةندعلةرنعث ظعحعدعن صةقةت بعرال بةندعضة بئرعلعدذ. مةن ظأزةمنعث 
تاظاالدعن شذ  قعلعمةن. كعمكع ماثا اهلل  بةندة بولذص قئلعشعمنع ظىمعد  شذ 

ظورذننع تعلعسة، ظذنعثغا )قعيامةت كىنع( شاصاظةتعم تئضعدذ.«))) 
صةيغةمبةر  ظابدذلاله  ظعبنع  جابعر  هةققعدة  دذظاسع  >ؤةسعلة< 
ظةزاننع  قعلعدذ: »كعمكع  رعؤايةت  دئضةنلعكعنع  ظةلةيهعسساالمنعث مذنداق 
ظاثلعغاندا )يةنع ظةزاندعن كئيعن( ظةلالهذممة رةببة هةزعهعد دةظؤةتعت تاممة 
ؤةسسةالتعل قاظعمة، ظاتع مذهةممةدةنعل ؤةسعلةتة ؤةل صةزعلةتة، ؤةبظةسهذ 
مةقامةم مةهمذدةنعللةزع ؤةظةتتةه، دئسة. قعيامةت كىنع ظذنعثغا شاصاظةتعم 

)))  ظعمام بذخارع رعؤايعتع. 
)))  ظعمام مذسلعم رعؤايعتع. 
)))  ظعمام مذسلعم رعؤايعتع. 

ئەزاننى مۇئەززىن بىلەن تەڭ قايتىالشئەزاننى مۇئەززىن بىلەن تەڭ قايتىالش



تئضعدذ.«))) يةنة بعر رعؤايةتتة: »ظةلالهذممة رةببة هةزعهعد دةظؤةتعت تاممة 
ؤةسسةالتعل قاظعمة، ظاتع مذهةممةدةنعل ؤةسعلةتة ؤةل صةزعلةتة، ؤةبظةسهذ 
مةقامةم مةهمذدةنعللةزع ؤةظةتتةه، ظعننةكة ال تذخلعصذل معظاد)))«))) دئسة 

دةص بايان قعلعندع. 
)ظةزان  مذظةززعننعث  »سعلةر  ظةلةيهعسساالمنعث:  صةيغةمبةر 
ظوقذغانلعقعنع( ظاثلعساثالر، ظذ نئمة دئسة سعلةرمذ شذنع دةثالر« دئضةن 
سأزع مذظةززعنضة ظةضعشعص مذظةززعن نئمة دئضةن بولسا، شذنع  دئيعشنعث 
ؤاجعص ظعكةنلعكعنع كأرسىتعدذ. حىنكع بذيرذقتا، ظةضةر بذيرذقنع ؤاجعصلعقتعن 
)مذستةهةصكة ظوخشاش( باشقا هأكىمضة قارعتعدعغان بعرةر ظاالمةت بولمعسا، 
باشقا  ؤاجعصلعقتعن  بذيرذقنع  يةردة  بذ  بئرعدذ.  ظعصادعلةص  ؤاجعصنع  بذيرذق 
نةرسعضة قارعتعدعغان بعرةر ظاالمةت يوقتذر. ظةضةر ظذنعثدا ظاالمةت بار دئضةن 
سأزدعن  ظذ  كةلضةن  بذيرذص  دئيعشكة  شذنع  دئسة  نئمة  مذظةززعن  تةقدعردة 
 .  . ظئيتعثالر.  دذرذت  ماثا  »ظاندعن  ظةلةيهعسساالمنعث:  صةيغةمبةر  كئيعن 
دئضةن سأزلعرع   » .  . تعلةثالر.  نع  ماثا >ؤةسعلة<  تاظاالدعن  اهلل  ظاندعن 
ظذ بذيرذقنع ؤاجعصلعقتعن باشقا هأكىمضة قارعتعدعغان بعر ظاالمةت بولذشع 
رعغبةتلةندىرىشتة  ساؤابقا  سأزلةر  ظذ  دئيعلضةن  كئيعن  حىنكع،  مذمكعن. 
بةزع  ظىحىن  شذنعث  قوللعنعدذ.  كأص  بعلدىرىشتة  ظعشالرنع  مذستةهةص  ؤة 
ظالعمالر: مذظةززعننعث دئضةنلعرعنع دئيعش )ؤاجعص ظةمةس( مذستةهةصتذر، 

دئضةن قاراشتعدذر.)4)   

نامازنعث شةرتلعرعنعث بايانع)5)

نامازنعث شةرتلعرع بولسا، نامازغا كعرعشتعن ظعلضعرع هازعرالش صةرز 
)))  ظعمام بذخارع رعؤايعتع. 

)))  ظذ دذظانعث مةنعسع: مذشذ مذكةممةل حاقعرعقنعث ؤة ظوقذلعدعغان نامازنعث رةببع ظع اهلل! صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمغا )جةننةتتعكع( ظورذننع، 
ظالع دةرعجعنع ؤة )شاصاظةت قعلعش مةرتعؤعسعدعن ظعبارةت( سةن ظذنعثغا بئرعشنع ؤةدة قعلغان ظئسعل مةرتعؤعنع بةرضعن. حىنكع، سةن قعلغان ؤةدةثضة 

خعالصلعق قعلمايسةن. 
)))  بذ رعؤايةتنع بةيهةقعي رعؤايةت قعلدع. 

)))  »شرح املنيه«، 78) ـ بةت.
)))  ظةسلعدة ظاصتذر نامازنعث شةرتلعرع بعلةن نامازنعث صةرزلعرعنع يعغعص نامازنعث صةرزلعرع دةصال ظات قويذص هةممعسعنع 
بعر بابتعال بايان قعلعص ظأتكةن ظعكةن. مةن ؤةتةندة ظوقذلعدعغان فعقهع كعتاصالرنعث قاظعدعسع بويعحة نامازنعث شةرتلعرعنع 

بعر بابقا ؤة ظذنعث صةرزلعرعنع بعر بابقا ظايرعص تةرجعمة قعلدعم. ت. 
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قعلعنغان ظعشالردذر. ظةضةر بذ شةرتلةرنعث بعرةرسع هازعرالنماي تذرذص ناماز 
ظوقذلسا، ظوقذلغان ظذ ناماز توغرا بولمايدذ.

ظذ شةرتلةر تأؤندعكعلةردذر: 

1 ـ تاهارةتسعزلعكتعن صاكعزلعنعش:

تاهارةتسعزلعكتعن،  حوث  ـ  كئحعك  ظعلضعرع  كعرعشتعن  نامازغا 
هةيزدارلعقتعن ؤة نعفاسدارلعقتعن خالع بولذش شةرتتذر. بعز بذالرنع تاهارةتنعث 

بابعدا تةصسعلعي بايان قعلعص ظأتتذق. 

2 ـ نعجعس نةرسعلةردعن صاكعزلعنعش

بذ نعجاسةتتعن، ناماز ظوقذماقحع بولغان ظادةمنعث بةدعنعدة، كعيعمعدة 
ناماز  ظةهؤالدا  بولغان  بذالر  ؤة  بولغان  يعرعدة  ظوقذيدعغان  ناماز  ظذنعث  ؤة 

ظوقذشقا بولمايدعغان نعجاسةتلةر كأزدة تذتذلعدذ.
كعيعمع  قعلعنغان  شةرت  صاكعزالش  ظادةمنعث  بولغان  ظوقذماقحع  ناماز 
ظذنعث ظىستىدعكع ظعحـ  تاش كعيعمعنع، ظايعغعنع، صايصعقعنع، هةركةت قعلسا، 
تذرعدعغان هةممة  حاصلعشعص  ظذنعثغا  تةث هةركةتلعنعدعغان،  بعلةن  ظذنعث 
كعيعمنعث هةممة  ظىستىدعكع  ظذنعث  ظةضةر  ظالعدذ.  ظعحعضة  ظأز  كعيعملةرنع 
تةرعصع ظذنعث هةركةت قعلعشع بعلةن تةث هةركةتلةنمةيدعغان دةرعجعدة حوث 
بولغان، نعجاسةت ظذ كعيعمنعث هةركةت قعلمايدعغان تةرعصعدة بولغان بولسا، 

ظذ كعيعم بعلةن ظوقذلغان ناماز توغرا بولعدذ.))) 
ظةضةر تعضعضة نعجاسةت يذققان ظاياغنع كعيعص تذرذص ناماز ظوقذسا، ظذ 
ناماز توغرا بولمايدذ. ظةضةر ظذ ظاياغاننع سئلعص ظذنعث ظىستعدة تذرذص ناماز 

ظوقذسا، ظذ ناماز توغرا بولعدذ))).))) 
ظذنعث ناماز ظوقذيدعغان يئرعضة كةلسةك ظذ يةرنعث صةقةت ظذنعث دةسسةص 
صعشانعسعنع  ؤة  تعزلعرعنع  قوللعرعنع،  بارغاندا(  )سةجدعضة  تذرعدعغان، 
)))  مةسعلةن: بعر ظادةم يةرضة تأت بةش معتعردةك ساثضذالص تذرعدعغان بعر رةخنع ظىستىضة ظارتعص ناماز ظوقذغان، ظذ 
رةخنعث يةرضة تعضعص تذرغان تةرعصع ظذنعث هةركةت قعلعشع بعلةن هةركةت قعلمايدعغان ؤة نعجاسةت ظذ رةخنعث يةرضة 

تعضعص تذرغان هةركةت قعلمايدعغان تةرعصعضة يذققان بولسا، ظذ رةخ بعلةن ظوقذلغان ناماز توغرا بولعدذ. ت.   
)))  حىنكع، ظعككعنحع هالةتتة ظذ ظاياغ ظذنعثغا حاصلعشعص تذرمايدذ. ت. 

)))  »شرح املنيه«، 08) ـ بةت.
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قويعدعغان يةرنعث صاكعز بولذشع شةرتتذر. 
يةرلعرعدة  قعلعدعغان  سةجدة  ؤة  تذرعدعغان  دةسسةص  ظادةم  بعر  ظةضةر 
يةرلعرع  بذ  يةر  ظذ  كعيعملعرعنعث  قعلسا  سةجدة  ظةمما  يوق،  نعجاسةت 
نعجاسةت بار يةرضة تعضعص تذرعدعغان بعر يةردة تذرذص ناماز ظوقذغان بولسا، 
ظةضةر يةردعكع ظذ نعجاسةت قذرذق بولذص ظذنعث كعيعمعضة يذقذص قالمايدعغان 
بولسا، ظذنعث ظذ يةردة تذرذص ظوقذغان نامعزع توغرا بولعدذ. حىنكع، ناماز 
ظوقذش ظىحىنال ظعشلعتعلعدعغان يةرلةردعن باشقا يةرنعث صاك بولذشع شةرت 

قعلعنمايدذ.)))  
قات  ظعككع  بولغان  صاكعز  قئتع  ظىستع  ظةمما  نعجعس،  قئتع  ظاستع 
نةرسعنعث ظىستعدة تذرذص ناماز ظوقذشقا بولعدذ. حىنكع ظذ، خذددع صاسكعنا 
بعر نةرسعنعث ظىستىضة صاكعز بعر نةرسعنع سئلعص ناماز ظوقذغانغا ظوخشاش 

صاكعز يةردة تذرذص ناماز ظوقذلغان هئساصلعنعدذ.  
شذنعثدةك يةنة قئلعن كعضعز ؤة ضعلةمضة ظوخشاش تعضع تةرةص نعجعس، 
ناماز  تذرذص  ظىستعدة  نةرسعلةرنعث  قعلعن  بولغان  صاكعز  تةرةص  يىز  ظةمما 
ظأتىص  تةرةصكة  يىزع  نعجاسةت  تعضعدعكع  ظذنعث  ؤة  بولغان  ظوقذماقحع 

حعقمعغان بولسا، ظذ نةرسعنعث ظىستىدعمذ ناماز ظوقذغعلع بولعدذ. 
صذرذقع  نعجاسةتنعث  هةتتا  ظىستىضة  تذصراقنعث  بار  نعجاسةت  ظىستعدة 
ظوقذغعلع  ناماز  يةردة  ظذ  بولسا،  يئيعتعؤئتعلضةن  تذصا  قةدةر  يذقعغانغا 

بولعدذ. 
قذرذق نعجاسةتنعث ظىستىضة بعر نةرسة سئلعنغان، سئلعنغان ظذ نةرسة 
بولسا،  نعجاسةت  بار  صذرذقع  ظذ  ياكع  دةرعجعدة  قالغعدةك  كأرىنىص  تعضع 
بولسا،  بولغان  نعصعز  دةرعجعدة  كةتكعدةك  ظأتىص  ظذنعثدعن  صذرذقع  ظذنعث 
ظذ نةرسعنعث ظىستعدة ناماز ظوقذش توغرا ظةمةس. ظةضةر ظذ نةرسة ظذنداق 

بولمعسا، ظذنعث ظىستعدة تذرذص ناماز ظوقذغعلع بولعدذ. 
ياغاحنعث بعر يىزع نعجعس يةنة بعر يىزع صاكعز بولسا، صاكعز يىزع تةرةصتة 

ناماز ظوقذغعلع بولعدذ. 

3 ـ ظةؤرةتنع يئصعش 

)))  »شرح املنيه«، )0) ـ بةت.
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>ظةؤرةت< دئضةن سأزنعث ظذقذمع: 
>ظةؤرةت< دئضةن سأز مةنا جةهةتتعن كةمحعلعك، يئتةرسعزلعك، يئصعش 
الزعم بولغان ؤة )ظئحعلعص قئلعشتعن( خعجعل بولذنعلعدعغان يةر، دئضةنلعك 

بولعدذ.
>ظةؤرةت< دئضةن سأز ظعستعاله جةهةتتعن >نامازدا يئصعش صةرز قعلعنغان 

يةر< دئضةنلعك بولعدذ. 
نامازدا ظةؤرةتنع يئصعشنعث صةرز ظعكةنلعكعنعث دةلعل ـ صاكعتع بولسا، 
اهلل تاظاالنعث: »ظع ظادةم بالعلعرع! هةر ناماز ؤاقتعدا )ياكع تاؤاص ؤاقتعدا 
دئضةن  تذرعدعغان( كعيمعثالرنع كعيعثالر«)))  قعلعص  ظةؤرعتعثالرنع سةترع 

ظايعتعدذر.
بذ هةقتة ظاظعشة رةزعيةلالهذ ظةنها صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث مذنداق 
دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ: »اهلل تاظاال باالغةتكة يةتكةن ظايالنعث نامعزعنع 
ـ  كعيعم  يةرلعرعنع  تئضعشلعك  يئصعشقا  ظأزعنعث  نامازنع  ظايال  ظذ  )ظةضةر 
كئحةككة ظذخشاش( ياصعدعغان نةرسعلةر بعلةن يئصعص ظوقذغان بولسا، قوبذل 

قعلعدذ.«))) 
شذنعثدةك يةنة بارلعق ظالعمالر نامازدا ظةؤرةتنع يئصعشنعث صةرزلعكعدة 
ظعختعالص  هئحقانداق  ظارعسعدا  ظذالرنعث  هةقتة  بذ  بولذص  قاراشتا  بعردةك 

يوق.))) 
ظالدعدا  تاظاالنعث  اهلل  تذرغاندا  نامازغا  ظادةم  بولغان  ظوقذماقحع  ناماز 
تذرذص اهلل تاظاال بعلةن صعحعرلعشعدذ. شذنعث ظىحىن اهلل تاظاالنع هأرمةتلةش 
يئصعش  ظةؤرةتنع  الزعم.  يئصعش  ظةؤرعتعنع  يىزىسعدعن  بولذش  ظةدةبلعك  ؤة 
ظةمةس،  قورققانلعقتعن  قئلعشعدعن  ظئحعلعص  ظةؤرةتنعث  تذرغاندا  نامازدا 
ظىحىن  شذنعث  ظعشتذر.  بعر  قعلعنغان  تةلةص  ظىحىن  ظأزع  نامازنعث  بةلكع 
ظةضةر ظذ ظادةم ظةؤرعتعنع يئصعشقا قادعر تذرذص )هئح كعشع كأرمةيدعغان( 
قاراثغذ بعر يةردة يالعثاش هالدا ناماز ظوقذسا، ظذنعث نامعزع ظالعمالرنعث 

)))  سىرة )) ـ ظايةتنعث بعر قعسمع. 
)))  بذ هةدعسنع ظةبذداؤذد ؤة تعرمعزعي رعؤايةت قعلدع. تعرمعزعي بذ ياخشعلعق دةرعجعسعضة يةتكةن هةدعستذر، دئدع.  

)))  »شرح املنيه«، 09) ـ بةت.
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بعرلعككة كةلضةن قارعشعحة توغرا بولمايدذ.)))   
ظةركعشعنعث بةدعنعدعن ظةؤرةت سانعلعدعغان يةر، كعندعكعنعث ظاستعدعن 
قارعلعدعغان  دةص  ظةؤرةت  كعندعك،  ظاستعغعحعدذر.  تعزعنعث  تاكع  باشالص 
هةقتة  بذ  كعرعدذ.  ظعحعضة  ظذنعث  تعز  ظةمما  كعرمةيدذ.  ظعحعضة  يةرنعث 
ظةمرع ظعبنع شذظةيب حوث دادعسعدعن صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث مذنداق 
دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ:  «بالعلعرعثالر يةتتة ياشقا كعرضةندة ظذالرنع 
نامازغا بذيرذثالر، ظون ياشقا كعرضةندة ظذالرنع )ناماز ظوقذمعسا( ظذرذثالر 
ؤة ياتعدعغان جايعنع ظايرعم قعلعثالر. ظةضةر بعرعثالر قذلعنع ياكع حأرعسعنع 
ظةؤرةتلعرعنعث  ظذنعث  حأرعسع  قويسا،  ظأيلةندىرىص  ظعشلةمحعسعنع  ياكع 
باشالص  ظاستعدعن  كعندعكنعث  حىنكع،  قارعمعسذن))).  يعرعضعمذ  كعحعككعنة 

تاكع تعزنعث ظاستعغعحة ظةؤرةتتذر.«)))   
رعؤايةت  توسقانلعقع  ظئحعشتعن  يوتعنع  ظةلةيهعسساالمنعث  صةيغةمبةر 
قعلعندع. بذ هةقتة مذهةممةد ظعبنع ظابدذلاله ظعبنع جةهش مذنداق دةيدذ: 
صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم، مةسحعتنعث مةيدانعدا يوتذسعنعث بعر بذرجعكعنع 
ظأتىص  قئشعدعن  مةظمةرنعث  ظولتذرذاتقان  ظولتذرذشعدا  ظعت  قويذص  ظئحعص 
كعتعؤئتعص ظذنعثغا: »ظع مةظمةر! يوتاثنع ياص. حىنكع، يوتا ظةؤرةتتذر«)4) 

دئدع.
ظولتذرؤاتاتتعم.  قويذص  ظئحعص  يوتامنع  »مةن  دئدع:  مذنداق  جةرهةد 
صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم قئشعمدعن ظأتىص كئتعؤئتعص ماثا: »يوتاثنع ياص. 

يوتا ظةؤرةتتذر«)5) دئدع. 
)))  »شرح املنيه«، 0)) ـ بةت.

بولسذن  ظعلضعرع  قعلعشتعن  توي  ظذالر  مةيلع  قارعشع  جايلعرعغا  ظةؤرةت  خذجعسعنعث  ظعشلةمحعسعنعث  ياكع  )))  قذل 
ياكع توي قعلعص بولغاندعن كئيعن بولسذن توغرا ظةمةستذر. ظةمما حأرعنعث خذجعسعنعث ظةؤرةت جايعغا قارعشع ظذ، توي 
قعلعشتعن ظعلضعرع ضذناه بولماسلعقع مذمكعن. حىنكع، خذجعنعث حأرعسع بعلةن جعنسعي مذناسعؤةت ظأتكىزىشع هااللدذر 
ؤة جعنسعي مذناسعؤةت ظأتكىزضةندة بعر ـ بعرعنعث ظةؤرةتلعرعنع كأرىشع تةبعظعيدذر. ظةمما ظذ، توي قعلعص بولغاندعن 
كعيعن خذجعسعنعث ظذنعث بعلةن جعنسعي مذناسعؤةت ظأتكىزىشع هاالل ظةمةستذر. شذنعث ظىحىن صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم 
بذ هةدعستة حأرة توي قعلعص بولغاندعن كئيعن ظذنع خذجعسعنعث ظةؤرةت جايلعرعغا قارعشعدعن تذسقان بولذشع مذمكعن. 

توغرذسعنع اهلل تاظاال بعلضىحعدذر. ت. 
)))  بذ هةدعسنع ظعمام ظةهمةد ؤة دارع قوتنعي رعؤايةت قعلدع. هةدعسنع رعؤايةت قعلغذحعالر ظعشةنحعلعك دةص قارالغان 

كعشعلةردذر. 
)))  بذ هةدعسنع ظعمام ظةهمةد، هاكعم ؤة تةبرانعي رعؤايةت قعلدع. 

)))  بذ هةدعسنع ظعمام مالعك، ظعمام ظةهمةد، ظةبذداؤذد، تعرمعزعي ؤة ظعبنع هةببان قاتارلعقالر رعؤايةت قعلدع. تعرمعزعي بذ 
ياخشعلعق دةرعجعسعضة يةتكةن هةدعستذر، دئدع. ظعبنع هةببان بذ توغرذلذق دةرعجعسعضة يةتكةن هةدعستذر، دئدع.    
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ظعبنع ظابباس صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤايةت 
قعلعدذ: »يوتا ظةؤرةتتذر.«))) 

ظةمما خةيبةرنع فةتهع قعلغان ؤةقةلعكنع بايان قعلغان قعسسعدة ظةنةس 
معنضةن،  ظذلذغقا  ظةلةيهعسساالممذ  »صةيغةمبةر  ظةنهذنعث:  رةزعيةلالهذ 
ظةبذتةلهةمذ ظذلذغقا معنضةن ظعدع. مةن ظةبذتةلهةنعث ظارقعسعغا معنعؤالغان 
كذحعلعرعنعث  تار  خةيبةرنعث  ظذلذغعنع  ظةلةيهعسساالم  صةيغةمبةر  ظعدعم. 
بعرعضة بذرعدع. )كذحعنعث تارلعقعدعن( تعزعم صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث 
يوتعسعغا تعضعصال تذراتتع. كئيعن )صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث( ظعشتعنع 
يذتعسعنع  ظةلةيهعسساالمنعث  صةيغةمبةر  مةن  كةتتع.  كأتىرىلىص  يذتعسعدعن 
هةتتا ظذنعث ظاق يةرلعرعضة قةدةر كأردىم.))) دئضةن سأزعضة تأؤةندعكع جاؤاب 

بئرعلعدذ:
بذ،  بولمعغان.  بعلةن  ظعختعيارع  ظةلةيهعسساالمنعث  صةيغةمبةر  ظعش،  بذ 
ظذالغنعث تعز مئثعؤاتقانلعقع ؤة كذحعنعث ظادةملةر بعلةن تارحعلعقع سةؤةبع 
ظةلةيهعسساالم  صةيغةمبةر  هةدعستة  بذ  ظىستىضة  ظذنعث  بولغاندذر.  بعلةن 
يوتعسعنع يئصعشقا مذمكعن تذرذص ظذنع ظئحعص قويذص ماثدع، دئضةن ضةص 
بعلةن  ظعختعيارع  ظذنعث  يوتعسعنعث  ظةلةيهعسساالمنعث  صةيغةمبةر  يوقتذر. 
ظئحعلعص قالمعغانلعقعنعث دةلعل ـ صاكعتع بولسا، يةنة بعر رعؤايةتتة ظةنةس 
رةزعيةلالهذ ظةنهذدعن رعؤايةت قعلعنغان ظذنعث: صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث 

يوتعسعدعن ظذنعث ظعشتعنع كأتىرىلىص قالدع.))) دئضةن سأزعدذر.
»صةيغةمبةر  قعلعنغان:  رعؤايةت  ظةنهادعن  رةزعيةلالهذ  ظاظعشة  ظةمما 
يئنعحة  قويذص  ظئحعص  صاحعقعنع  ياكع  يذتعسعنع  ظأيىمدة  ظةلةيهعسساالم 
يئتعؤاتاتتع. ظةبذبةكرع كعلعص )ظأيضة كعرعشكة( ظعجازةت سورعدع. صةيغةمبةر 
ظةلةيهعسساالم شذ هالةتتة تذرذص ظذنعث كعرعشعضة ظعجازةت بةردع، ظاندعن 
ظذنعثغا سأز قعلدع. ظاندعن ظأمةر كعلعص )ظأيضة كعرعشكة( ظعجازةت سورعدع. 
صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم شذ هالةتتة تذرذص ظذنعث كعرعشعضة ظعجازةت بةردع، 
كعرعشكة(  )ظأيضة  كعلعص  ظوسمان  ظاندعن  قعلدع.  سأز  ظذنعثغا  ظاندعن 
)))  بذ هةدعسنع ظعمام بذخارع بايان قعلدع. تعرمعزعي بذ هةدعسنع راؤعلعرعنع بايان قعلغان هالةتتة رعؤايةت قعلدع ؤة: بذ، 

هةدعس ياخشعلعق دةرعجعسعضة يةتكةن غةرعب هةدعستذر، دئدع.
)))  بذ ظةسةرنع ظعمام بذخارع رعؤايةت قعلدع.  
)))  بذ رعؤايةتنع ظعمام مذسلعم رعؤايةت قعلدع. 
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ظولتذردع  رذسلعنعص  دةسلةص  ظةلةيهعسساالم  صةيغةمبةر  سورعدع.  ظعجازةت 
ؤة كعيعمعنع تىزةتتع، ظاندعن ظذنعث كعرعشعضة ظعجازةت بةردع ؤة ظذنعثغا 
بولغان مذهةممةد:  بعرع  قعلغذحعالرنعث  رعؤايةت  قعلدع. )بذ هةدعسنع  سأز 
بذ ظعش بعر نةححة قئتعم تةكرارالنغان، دةيدذ(. ظوسمان حعقعص كةتكةندعن 
كئيعن ظاظعشة )يةنع ظاظعشة رةزعيةلالهذ ظةنها ظأزعنع دئمةكحع( صةيغةمبةر 
ظةلةيهعسساالمغا: قئشعثغا ظةبذبةكرع كعردع، ظذنعثغا كأثىل بألمعدعث ؤة 
صةرؤا قعلمعدعث، ظاندعن ظأمةر كعردع، ظذنعثغعمذ كأثىل بألمعدعث ؤة صةرؤا 
قعلمعدعث، ظاندعن ظوسمان كعردع، )ظذنعث ظىحىن( رذسلعنعص ظولتذردذث ؤة 
كعيعمعثنع تىزةتتعث، دئدع. صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم )ماثا(: »صةرعشتعلةر 
بةرضةن«  ظادةمدعن مةن هايا قعلمامدعم« دئضةن جاؤابنع  قعلعدعغان  هايا 
بواللمايدذ. حىنكع  صاكعت  بولعدعغانلعقعغا  ظئحعشقا  يوتعنع  دئضةن هةدعس، 
ظاظعشة رةزعيةلالهذ ظةنها، صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم ظئحعص ظولتذرغان يعرعنعث 
يوتا ياكع صاحاق ظعكةنلعكعدعن شةكلعنعدذ. شذنعث ظىحىن بةزع ظالعمالر بذ 

هةدعسنع مةسعلة بار هةدعس، دةص تةنقعد قعلغان.
ظذحذق  يوتعلعرعنعث  ظةلةيهعسساالمنعث  )صةيغةمبةر  يذقعرعدعكع 
جاؤاصالر  تأؤةندعكع  يةنة  هةدعسلةرضة  كةلضةن(  قعلعص  بايان  قالغانلعقعنع 

بئرعلعدذ: 
ظذ هةدعسلةر مذظةييةن بعر ؤاقعتتا مذظةييةن بعر ظعش ظىحىن كةلضةندذر. 
ظةؤرةت  ظذنعث  ؤة  كةلضةن  بذيرذص  يئصعشقا  يوتعنع  هةدعسلةرضة  ظذ  شذثا 
ظعكةنلعكعنع بايان قعلعص كةلضةن هةدعسلةرضة كعرمةيدعغان خاسلعق ياكع 
يوتعنع  حىنكع  كعرعدذ.  ظعهتعماللعقع  قئلعش  قئلعص  هالعتعدة  ظةسلعدعكع 
يئصعشقا بذيرذص كةلضةن ؤة ظذنعث ظةؤرةت ظعكةنلعكعنع بايان قعلعص كةلضةن 
هةدعسلةر ظومذمعي بعر هأكىم بئرعشنع ؤة ظومذمعي بعر تىزىمنع ظوتتذرغا 
قويذشنع ظأز ظعحعضة ظئلعص كةلضةن هةدعسلةردذر.))) شذنعث ظىحىن يوتعنعث 
ظةث  قعلعش  ظةمةل  هةدعسلةرضة  كةلضةن  قعلعص  بايان  ظعكةنلعكعنع  ظةؤرةت 

ياخشعدذر.))) 
)))  يةنع صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث يوتعلعرعنعث ظذحذق قالغانلعقعنع بايان قعلعص كةلضةن هةدعسلةرضة، بذ ظعشنعث 
صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمغا خاس بعر ظعش ظعكةنلعك ياكع يوتعنع ظئحعشنعث بذ هةقتة ظعسالم دعنع بعر هأكىم بئكعتعشتعن 
ظعلضعرع دذرذس بولغان بعر ظعش ظعكةنلعكعنع بايان قعلعص كةلضةنلعك ظعهتعماللعقع كعرعدذ. ظةمما يوتعنع يئصعشقا بذيرذص 

كةلضةن ؤة ظذنعث ظةؤرةت ظعكةنلعكعنع بايان قعلعص كةلضةن هةدعسلةرضة بذ ظعهتعماللعق كعرمةيدذ. ت.    
)))  »فتح الباري«، ) ـ توم، 480 ـ بةت.
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يةرلعرع  هةممة  باشقا  ظالقعنعدعن  ؤة  يىزعدعن  كعشعنعث  ظايال  نامازدا 
ظةؤرةتتذر.))) 

ظةؤرةت  يةرلعرعنعث  هةممة  باشقا  ظالقعنعدعن  ؤة  يىزعدعن  ظايالنعث 
رعؤايةت  ظةنها  رةزعيةلالهذ  ظاظعشة  بولسا،  صاكعتع  ـ  دةلعل  ظعكةنلعكعنعث 
قعلغان صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث: »اهلل تاظاال باالغةتكة يةتكةن ظايالنعث 
نامعزعنع )ظةضةر ظذ نامازنع ظأزعنعث يئصعشقا تعضعشلعك يةرلعرعنع كعيعم ـ 
كئحةككة ظذخشاش( ياصعدعغان نةرسعلةر بعلةن يئصعص ظوقذغان بولسا، قوبذل 

قعلعدذ.« دئضةن سأزعدذر.  
مذنداق  ظةلةيهعسساالمنعث  صةيغةمبةر  ظةنهذ  رةزعيةلالهذ  مةسظذد  ظعبنع 
دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ: »ظايال كعشع ظةؤرةتتذر. ظةضةر ظذ )سعرتقا( 

حعقسا، شةيتان ظذنع نعشانغا ظالعدذ.«))) 
صةيغةمبةر  ظايالالر  »مأمعن  دئدع:  مذنداق  ظةنها  رةزعيةلالهذ  ظاظعشة 
صىركةنجعلعرعضة  ظىحىن  ظوقذش  نامعزعنع  بامدات  بعلةن  ظةلةيهعسساالم 
ظأيلعرعضة  بولذصال  ظوقذص  نامازنع  ظذالر  ظاندعن  كئلةتتع،  هالةتتة  ظورانغان 
قايتعشاتتع. تاث تئخع بةك يذرذص كةتمعضةنلعكع ظىحىن ظذالرنع بعرةر كعشعمذ 

تونذيالمايتتع.«)))
ياكع  ظةؤرةت  تاصانلعرعنعث  ظايالالرنعث  ظالعمالر  مةزهةصعدعكع  هةنةفعي 
ظةؤرةت ظةمةسلعكع هةققعدة ظعختعالص قعلعشعص قالدع. توغرعسع تاصان ظةؤرةت 

ظةمةستذر.)4) 
نامازدا بعر ظادةمنعث ظةؤرةت دةص قارالغان يةرلعرع ظذنعث ظأزع ظىحىن 
ظادةم  بعر  مةسعلةن:  هئساصلعنعدذ.  ظةؤرةت  ظىحىن  باشقعالر  بةلكع  ظةمةس، 
قارالغان  دةص  ظةؤرةت،  ظأزعنعث  يئرعدعن  ظوحذق  كعيعمعنعث  تذرذص  نامازدا 

يئرعضة قارعسا، ظذنعث نامعزع بذزذلذص كةتمةيدذ. 
ظةؤرةتنع ظاستع تةرةصتعن ظةمةس يان تةرةصتعن يئصعش تةلةص قعلعنعدذ. 
مةسعلةن: بعر ظايال )ظعشتان كةيمةي( ظذزذن كأينةك كعيعص ناماز ظوقذغان 
ظةمما  ظوقذيدذ.  تذرذص  ظئحعص  ظالقعنعنع  ؤة  يىزععنع  هالةتتة  بولمعغان  ظادةملةر  يات  قئشعدا  ظوقذغاندا  ناماز  يةنع    (((

نامازنعث تئشعدا يىزع ؤة ظالقعنعنع يئصعش ياخشعدذر.    
)))  بذ هةدعسنع تعرمعزعي رعؤايةت قعلدع ؤة بذ ياخشلعق ؤة توغرذلذق دةرعجعسعضة يةتكةن غةرعب هةدعستذر، دئدع. 

)))  بذ ظةسةرنع ظعمام بذخارع رعؤايةت قعلدع.
)))  »شرح املنيه«، 0)) ـ بةت.
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بولسا، ظةضةر بعر ظادةم كئلعص ظذنعث ظاستع تةرعصعدعن قارعغاندا ظذ ظايالنعث 
ظةؤرةتلعرعنع كأرىص قالعدعغان بولسعمذ ظذ ظايالنعث ظذقذغان نامعزع توغرا 
ظذ  تةقدعردعمذ  بولغان  كأرمةكحع  تذرذص  قعينعلعص  ظذنع  ظةؤرةتنع  بولعدذ. 
قاراشقا  مذنداق  قعينالماي  ظةمةس.  شةرت  يئصعش  دةرعجعدة  كأرىلمعضعدةك 
ظةؤرةتلعرع يئصعقلعق بولغان ظادةم )ظةؤرعتعنع ياصقان هعساصلعنعدذ(.))) ظةضةر 
ظةؤرةتنع ظاستع تةرةصتعنمذ يئصعش تةلةص قعلعنعدعغان بولسا، نامازدا حذقذم 
ظعشتان ياكع ظعشتانغا ظوخشاش نةرسعلةرنع كعيعش صةرز بوالتتع. هئحكعم 

نامازدا ظعشتان كعيعش صةرز، دئمعدع.))) 
ظةضةر كعيلضةن كعيعم كةيضىحعنعث تعرعسعنعث قانداق رةثدة ظعكةنلعكعنع 
بعلضعلع بولعدعغان دةرعجعدة نعصعز بولسا، ظذ كعيعمنع كةيضةنلعك ظةؤرةتنع 
حىنكع،  هئساصالنمايدذ.  ياصقانلعق  هالةتتة  ظذيغذن  تةلعصعضة  شةرعظةتنعث 
بعلةن  سةؤةبع  قالغانلعق  بعلعنعص  ظعكةنلعكع  قانداق  رةثضعنعث  تعرعنعث 
ظةؤرةتنع يئصعش ؤذجذدقا حعقمعغان بولعدذ. ظةؤرةتلةرنع تعرعسعنعث رةثضع 
ظةنها  رةزعيةلالهذ  ظاظعشة  هةققعدة  يئصعش  دةرعجعدة  قالمعغعدةك  كأرىنىص 
مذنداق دةيدذ: »اهلل تاظاال دةسالص هعجرةت قعلعص كةلضةن ظايالالرغا رةهمةت 
دئضةن  ياصسذن«)))  كأكرةكلعرعنع  بعلةن  تاظاال: »لئحةكلعرع  اهلل  قعلسذن! 
ظايعتعنع حىشىرضةندة ظذالر ظعتةكلعرعنع يعرتعص لعحةك قعلعص ظارتتع.« )4)
ظاظعشة رةزعيةلالهذ ظةنها يةنة: »يأضىنىش حاحنع ؤة تعرعنع يأضةش بعلةن 

ؤذجذدقا حعقعدذ« دئدع.)5) 
ظاظعشة  ظارتعص  لعحةكنع  بعر  نعصعز  هةصسة  قعزع  ظابدذرراهماننعث 
ظذنع  ظةنها  رةزعيةلالهذ  ظاظعشة  كعرضةندة،  قئشعغا  ظةنهانعث  رةزعيةلالهذ 

يعرتعؤئتعص ظذنعثغا قئلعن بعر لعحةكنع ظارتقذزذص قويغان.)6) 
كعيعم، تار بولغانلعقع ياكع باشقا بعر سةؤةب بعلةن تةنضة حاصلعشعص 
ظةؤرةتلعرعنعث  ظذنعث  ظادةم  قارعغان  مذنداق  ظايالغا  ظوقذغان  ناماز  كعيعص  كأينةك  ظذزذن  كةيمةي  ظعشتان  يةنع    (((
يةنة  قارعسعمذ  ظاستعدعن  تذرذص  قعينعلعص  كئلعص  بعرسع  هةتتا  ظةؤرةتلعرعنع  ظايالنعث  ظذ  كأرعدذ.  ظعكةنلعكعنع  يئصعق 

كأرىنمعضعدةك دةرعجعدة يئصعشع شةرت ظةمةس. ت. 
)))  »شرح املنيه«، 64) ـ بةت.

)))  سىرة نذر )) ـ ظايةتنعث بعر قعسمع. 
)))  بذ ظةسةرنع ظعمام بذخارع ؤة ظةبذداؤذد رعؤايةت قعلدع. 

)))  بذ ظةسةرنع ظابدذرراززاق رعؤايةت قعلدع.
)))  بذ ظةسةرنع ظعبنع سةظد رعؤايةت قعلدع. 
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كأرسىتىص  صئتع  ظأز  شةكلعنع  ظةزاسعنعث  كةيضىحعنعث  ظذنع  ؤة  تذرعدعغان 
مةقسةت  ظعبارةت  يئصعشتعن  ظةؤرةتنع  بعلةن  كعيعم  ظذ  بولسا،  بئرعدعغان 
ؤذجذدقا حعققانلعقع ظىحىن ظذنعث بعلةن ناماز ظوقذش حةكلةنمةيدذ. لئكعن، 

)باشقعالرنعث( شذ ظةزاغا قارعشع هارامدذر.)))
ظةضةر بعر ظادةم ظأزعنعث ظةؤرعتعنع ياصقذدةك كعيعم تاصالمعسا، نامازنع 
ظوقذيدذ.  تذرذص  ظعشارةتلةص  بعلةن(  )بئشع  سةجدعنع  ؤة  رذكذ  ظولتذرذص 

حىنكع، ظةؤرةتنع يئصعش نامازنعث صةرزلعرعنع ظادا قعلعشتعن مذهعمدذر.)))
ظةضةر ظذ ظادةم ظأزعنعث تعنعضة تاكع ناماز ظاياغالشقانغا قةدةر حاصلعشعص 
تذرعدعغان، ظعشلةتكعلع بولعدعغان ؤة يئصعنحة بوالاليدعغان هةر قانداق بعر 

نةرسة تاصالعسا، ظذنعث ظذنةرسعنع ظعشلعتعشع الزعم.      
ظةؤرعتعنع ياصقذدةك بعر نةرسة تاصالمعغان ظادةم ظةؤرعتعنع ياصقذدةك بعرةر 
نةرسعنعث حعقعص قئلعشعدعن ظىمعدع بولسا، نامازنع تاكع ظذنعث ظاخعرقع 
ؤاقتعغعحة كئحعكتىرىشع مذستةهةصتذر. ظةضةر ظذ ظادةم ظأتنة سوراص بولسعمذ 
ظةؤرعتعنع ياصقذدةك بعرةر نةرسة تاصااليدعغان بولسا، ظذنعث شذنداق قعلعشع 

الزعم. 
ظةضةر بعر ظادةم ظةؤرعتعنع يئصعش ظىحىن نعجعس كعيعمدعن باشقا كعيعم 
تاصالمعسا، ظذ ظادةم شذ كعيعمنع كعيعص تذرذص ناماز ظوقذيدذ. حىنكع، نعجعس 
كعيعم بعلةن )ناماز ظوقذغانلعق ظىحىن بولعدعغان ضذناه( ظةؤرةتنع ظعحعص 
تذرذص ناماز ظوقذغانغا قارعغانغا يةثضعلدذر. بذ هةقتة مذنداق بعر قاظعدة 
بار. ظذ قاظعدة بولسا، ظعككع قعيعن ظعشقا دذحار بولذص قالغان ظادةم قاراص 
باقعدذ، ظةضةر ظذ ظعككع ظعش )ضذناهعنعث ظئغعرلعقعدا( تةثمذ ـ تةث بولسا، 
ظذ ظادةم ظذ ظعككعسعدعن بعرعنع تالاليدذ. ظةضةر ظذ ظعككع ظعشنعث بعرعنعث 
يةثضعلعنع  ضذناهع  ظادةم  ظذ  بولسا،  يةثضعل  بعرعنعث  يةنة  ظئغعر  ضذناهع 
يارعسعدعن  بارسا  سةجدعضة  ظةضةر  ظادةم  بعر  يارعدار  مةسعلةن:  تالاليدذ. 
بعلةن(  نامازنع ظولتذرذص رذكذ ؤة سةجدعنع )بئشع  بولسا،  ظاقعدعغان  قان 
ظوقذغان  ناماز  كعيعص  كأينةكنع  تذرعدعغان  كأرىنىص  ظةينةن  شةكلع  كأكسعنعث  تارلعقعدعن  ظايال  بعر  مةسعلةن:    (((
بولسا، ظذنعث ظوقذغان نامعزع توغرا بولعدذ. لئكعن باشقعالرنعث ظذنعث كأكسعضة قارعشع هارامدذر. شذنعثدةك ظةركعشعمذ 
يذتعسعنعث شةكلع ظةينةن حعقعص تذرعدعغان تار ظعشتان كعيعص تذرذص ناماز ظوقذغان بولسا، ظذنعث ظوقذغان نامعزع توغرا 

بولعدذ. لئكعن باشقعالرنعث ظذنعث يذتعسعغا قارعشع هارامدذر. ت.  
)))  يةنع رذكذ ؤة سةجدة قعلعش نامازنعث ظعحعدعكع صةرزلعرعدعندذر. 
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ظوقذغانلعقنعث  ناماز  قعلماي  سةجدة  حىنكع،  ظوقذيدذ.  تذرذص  ظعشارةتلةص 
كئتعص  يولدا  يةثضعلدذر. حىنكع،  ظوقذغاندعن  ناماز  تاهارةتسعز  )ضذناهع( 
نةصلة  ظوقذلغان  ظعشارةتلةص(  بعلةن  باش  ظىستعدة )سةجدعنع  ظذالغ  بئرعص 

نامازغا ظوخشاش بةزع نامازالر سةجدة قعلعنماستعن ظوقذلعدذ.
ظةضةر بعر ظادةم ظةؤرةت، دةص قارالغان يةرلعرعنعث بةزع قعسمعنع ياصقذدةك 
بعرةر نةرسة تاصالعغان بولسا، ظذ ظادةمنعث ظذ نةرسة بعلةن ظةؤرعتعنع يئصعشع 
الزعم. ظذ ظادةم ظذ نةرسة بعلةن دةسالص ياصعدعغان يئرع جعنسعي ظةزاسعدذر. ظذ 
يةردعن ظاشقعنعدا ساغرعسعنع ياصعدذ. ظذ يةردعن ظاشقعنعدا جعنسعي ظةزاسعنعث 
ظةتراصعنع ياصعدذ. ظذ يةردعن ظاشقعنعدا يذتعسعنع ياصعدذ. ظذ يةردعن ظاشقعنعدا 

تعزعنع ياصعدذ. 
ظةمما ظايال كعشع ظذ نةرسة بعلةن دةسلةص جعنسعي ظةزاسعنع ياصعدذ. ظذ 
يةردعن ظاشقعنعدا ساغرعسعنع ياصعدذ. ظذ يةردعن ظاشقعنعدا جعنسعي ظةزاسعنعث 
ظةتراصعنع ياصعدذ. ظذ يةردعن ظاشقعنعدا يذتعسعنع ياصعدذ. ظذ يةردعن ظاشقعنعدا 
قذرسعقعنع ؤة كأكسعنع ياصعدذ. ظذ يةردعن ظاشقعنعدا دىمبعسعنع ياصعدذ. ظذ 

يةردعن ظاشقعنعدا تعزعنع ياصعدذ. 
ظةضةر ظةؤرعتعنع ياصقذدةك بعرةر نةرسة تاصالمعغان ظادةم ظةؤرعتع ظوحذق 
ظعلضعرع  كئتعشتعن  حعقعص  ؤاقتع  نامازنعث  ظاندعن  ظوقذغان،  ناماز  هالدا 
)ظةؤرعتعنع ياصقذدةك بعر نةرسة تاصقان( بولسا، ظذنعثغا نامازنع قايتا ظوقذش 
الزعم ظةمةس. ظةضةر بعر ظادةمدة ظةؤرعتعنع ياصقذدةك نةرسة بار بولغان، لئكعن 
باشقعالر ظذ ظادةمنعث ظذ نةرسعنع ظعشلعتعشعنع حةكلعضةن ؤة شذنعث بعلةن 
ظذ ظادةم ظةؤرعتع ظوحذق هالدا ناماز ظوقذغان بولسا، ظذ حةكلعمة كأتىرىلىص 
كةتكةندعن كئيعن ظذ ظادةمنعث، ظةؤرعتع ظوحذق هالدا ظوقذغان نامازلعرعنع 
قايتا ظوقذشع الزعم. بعز بعر ظعشنعث بةندعلةر تةرعصعدعن بولغانلعقع بعلةن 
اهلل تاظاال تةرعصعدعن بولغانلعقعنعث ظارعسعدعكع صةرقنع تاهارةت بابعدا بايان 

قعلعص ظأتتذق. 
قئقعص  قذالق  تذرذص  قادعر  يئصعشقا  ظةزاالرنع  قارعلعدعغان  دةص  ظةؤرةت 
تأتدعن  دئضةندة  ظاز  ظةث  ظةزانعث  بعرةر  ظةزاالردعن  ظذ  كعرضةندة  نامازغا 
كعرضةن  نامازغا  قويذص  ظوحذق  قعسمعنع  كأصرةك  ظذنعثدعن  ياكع  بعرعنع 
كأصلعضةن  حىنكع،  بولعدذ.  بولمعغان  توغرا  كعرعشع  نامازغا  ظذنعث  بولسا، 
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هأكىملةردة )بعر ظةزانعث ياكع بعر نةرسعنعث( تأتدةن بعرع شذ نةرسعنعث 
ظذمذمعي معقدارعنعث هأكمعدة بولعدذ. 

ظةزانعث  بعرةر  ظةزاالردعن  قارعلعدعغان  دةص  ظةؤرةت  ظعحعدة  نامازنعث 
تأتدعن بعرع ظئحعلعص قالغان ؤة بذ ظوحذق قئلعش ؤاقتع ظىح تةسبعه معقدارع 
بولسا،  قعلغان  داؤام  دئضىحعلعك(  قئتعم  ظىح  دئضةننع  سذبهةنالاله  )يةنع 
ظأزعنعث  ظادةمنعث  شذ  قئلعش  ظئحعلعص  ظةضةر  بذ،  كئتعدذ.  بذزذلذص  ناماز 
ظئحعلعص  ظةضةر  بولعدذ.  شذنداق  ظةهؤال  بولسا،  بولمعغان  بعلةن  سةؤةبع 
قةستةن  دةرعجعدة  قالغذدةك  ظئحعلعص  يوتعسع  ظعشتعنع  )مةسعلةن:  قئلعش 
ظذنعث  بولسا،  بولغان  بعلةن  ظادةمنعث سةؤةبع  كأتىرضعنعضة ظوخشاش( شذ 
نامعزع شذ هامان بذزذلذص كئتعدذ. مةسعلةن: نامازدا تذرغان ظادةمنعث ظعشتعنع 
قعستا ـ قعستاثنعث سةؤةبع بعلةن حىشىص كةتكةن ؤة ظادةم، ظعشتعنع حىشىص 
كةتكةن هامانال ظذنع كأتىرؤئلعص باغلعؤالغان بولسا، ظذنعث نامعزع بذزذلذص 
كةتمةيدذ. ظةمما ظذ ظادةم ظعشتعنع حىشىص كةتكةن هامانال كأتىرؤالمعغان ؤة 
)رذكذ  ياكع  قعلغان  داؤام  تذرذص  هالةتتة  نامازنع شذ  معقدارع  تةسبعه  ظىح 
قعلغان  ظادا  تذرذص  هالةتتة  صةرزعنع شذ  بعر  نامازنعث  ظوخشاش(  قعلغانغا 

بولسا، ظذنعث نامعزع بذزذلذص كئتعدذ.
بةدةننعث ظئحعلعص قالغان بعر نةححة ظةزاسع بعرعكتىرىلىص هئساصلعنعدذ. 
ظئحعلعص  معقدارع  بعرعكتىرىلمعسعنعث  ظةزاالرنعث  قالغان  ظئحعلعص  ظةضةر 
قالغان شذ ظةزاالرنعث ظعحعدعكع بعرةر ظةزانعث تأتدعن بعرعضة توغرا كةلسة، 

ظذنعث نامعزع بذزذلذص كئتعدذ.)))

ظةركعشعنعث ظةؤرةت دةص قارعلعدعغان ظةزالعرع سةككعزدذر.

ظذالر: ) ـ ظالدع تةرةت يولع ؤة ظذنعث ظةتراصع. ) ـ ظعككع ظذرذقدان ؤة 
ظذنعث ظةتراصع. )ـ  ظارقا تةرةت يولع ؤة ظذنعث ظةتراصع. 4 ؤة 5ـ  ساغرعسعنعث 
ظوث ؤة سول قعسمع. 6 ؤة 7ـ  ظعككع يذتا ؤة ظعككع تعز. 8ـ  كعندعكتعن باشالص 
تةرةصتعكع  ظالدع  ؤة  ظارقا  يان،  ظعككع  ظارعلعقتعكع  بولغان  تعزغعحة  تاكع 

بارلعق ظورذن قاتارلعقالردذر.
ظئحعلعص  ظازراق  يذتعسعدعن  ؤة  ظازراق  يولعدعن  تةرةت  ظارقا  ظازراق،  ظةزاسعدعن  ظادةمنعث جعنسعي  بعر  )))  مةسعلةن: 
قالغان بولسا، ظئحعلعص قالغان بذ يةرلةرنعث هةممعسع بئرعكتىرىلىص هئساصلعنعدذ. ظةضةر ظذ يةرلةرنعث بعرعكتىرىلمعسعنعث 
معقدارع ظئحعلعص قالغان شذ ظةزاالردعن بولغان ظارقا تةرةت يولعنعث تأتدعن بعرعضة تةث كةلضعدةك بولسا، ظذنعث نامعزع 

بذزذلذص كئتعدذ. ت.  
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ظةمما ظايال كعشعنعث ظةؤرةت دةص قارالغان يةرلعرع ظون سةككعزدذر. 

قعسمع  قالغان  ظةزاالردذر.  قعلعنغان  بايان  يذقعرعدا  سةككعزع 
تأؤةندعكعلةردذر: 

تذرعدعغان  ساثضعالص  ـ   ( صاحاق.  ظعككع  قوشذلذص  بعلةن  ظذشذق  ـ   (
كأكسع. ) ـ قذالقلعرع. 4 ـ بئغعشع بعلةن قوشذلذص ظعككع قول. 5 ـ بولجعث 
ضأش بعلةن جةينةك قعسمع. 6 ـ كأكرةك. 7 ـ باش. 8 ـ حاح. 9 ـ بذيذن. 0) ـ 

ظعككع تاغاق.))) 

ظةضةر  كئلعدذكع،  توغرا  ظأتىشكة  قعلعص  بايان  شذنع  يةردة  بذ  بعز 
ظةزا  بعر  ظايرعم  )ظذ  بولسا،  كعحعك  )ظذشذقدةك(  كأكسع  كعشعنعث  ظايال 
حوث  ظذ  ظةضةر  بولعدذ.  تةؤة  قعسمعغا  كأكرةك  ظايالنعث  هئساصالنماستعن( 

بولسا، ظايرعم بعر ظةزا هئساصلعنعدذ))).)))

4 ـ ناماز ؤاقتعنعث كعرعشع

ؤاقعتنعث كعرعشع بةش ؤاخ نامازنع ظادا قعلعش ظىحىن قويذلغان خذسذسعي 
بعر شةرتتذر. 

)هازعر(  دعلعدا:  تذرغاندا  نامازغا  ظادةم  بولغان  ظوقذماقحع  ناماز 
نامازنعث ؤاقتع كعردع، دةص قارعشع ياكع ؤاقعتنعث كعرضةنلعكعنع كىحلىك 
ظادةم نامازنع، ظذنعث ؤاقتع  ضذمان قعلعشع الزعم. شذنعث ظىحىن ظةضةر ظذ 
تئخع كعرمعدع، دةص قاراص ظوقذغان، ظاندعن ظأزعنعث نامازنع ظذنعث ؤاقتع 
نامعزع  ظوقذغان  ظذنعث  بولسعمذ،  بعلضةن  ظوقذغانلعقعنع  كعرضةندعن كئيعن 

توغرا ظةمةستذر.)4) 

تاظاالنعث:  اهلل  صاكعتع  ـ  دةلعل  قعلعنعشعنعث  شةرت  ؤاقتعنعث  نامازنعث 
)))  »رد احملتار«، ) ـ توم، 74) ـ بةت.

)))  ظعنسان ظةزالعرعنع ظةؤرةت دةص قارعلعدعغان ظةزاالر دةص قعسعمغا ظايرعشنعث صايدعسع بولسا، نامازدا تذرغاندا بعرةر 
ظةزا ظئحعلعص قالغاندا نامازنعث بذزذلذص كةتكةنلعكعنع ياكع بذزذلذص كةتمعضةنلعكعنع بعلعش ظىحىندذر. ظةضةر نامازدا 
تذرغاندا ظةؤرةت دةص قارالغان ظةزاالردعن بعرةرسع ظئحعلعص قالغان، ظئحعلعص قالغان ظذ يةر شذ ظةزانعث ظةث ظاز دئضةندة 
تأتدعن بعرعضة تةث كةلسة، ظذنعث نامعزع بذزذلذص كئتعدذ. ظةضةر ظذنداق بولمعسا، ظذنعث نامعزع بذزذلذص كةتمةيدذ. ت.  

)))  >الفتاوى اهلندية<، ) ـ توم، 59 ـ بةت. 
)))  »اهلدية العالئية«، 44 ـ بةت.
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قعلعندع«)))  صةرز  بةلضعلةنضةن  ؤاقتع  مأمعنلةرضة  ناماز  »شىبهعسعزكع، 
دئضةن سأزعدذر. 

بذ هةقتة صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم مذنداق دئدع: »اهلل تاظاال صةرز قعلغان 
ناماز بةش ؤاخ نامازدذر. كعمكع ظذ نامازالر ظىحىن تاهارةتنع مذكةممةل ظئلعص 
ظذالرنع ظأز ؤاقعتلعرعدا ظوقذسا، ظذالرنعث رذكذ، سةجدعلعرعنع ؤة خذشذلعرعنع 
)يةنع نامازنعث ظعحعدة ظةيمعتعص تذرذشالرنع( تذلذق ظادا قعلسا، اهلل تاظاال 
ؤةدة  بعر  ظذنعثغا  ظىحىن  كةحىرىش  ضذناهعنع  ظادةمنعث  ظذ  دةرضاهعدا  ظأز 
بئرعدذ. كعمكع ظذنداق قعلمعسا، اهلل تاظاال ظذنعثغا دةرضاهعدا ؤةدة بةرمةيدذ. 

ظةضةر اهلل تاظاال خالعسا ظذنعث ضذناهعنع كةحىرعدذ، خالعسا ظازاباليدذ.«)))
بامدات نامعزعنث ؤاقتع راست تاث سىزىلضةندعن كئيعن باشلعنعدذ. راست 
ظاقلعقنعث  تاثنعث سىزىلىشع شةرق تةرةصتعكع ظذصذقتا توغرعسعغا كةتكةن 
بعر  سذزذلعدعغان  تعك  بذرذن  بذنعثدعن  ظذصذقتا  بولعدذ.  بعلةن  كأرىنعشع 
ظاقلعق بولذص بذ ظاقلعق يالغان تاث بولعدذ. تعك سذزذلغان ظاقلعقتعن )يةنع 
بذ  قاصاليدذ.  قاراثغذلذق  ؤاقعت  بعر  قعسقا  ظالةمنع  كئيعن  تاثدعن(  يالغان 
يالغان  ظىحىن  شذنعث  هئساصلعنعدذ.  قاراثغذلذقعدعن  كئحعنعث  قاراثغذلذق 
تاث ظاتقاندا سوهذر يةؤةتقان ظادةمنعث سوهذرلذق يئيعشتعن توختعشع الزعم 
ظةمةس. بذ هةقتة صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم مذنداق دئدع: » تاكع راست تاث 
سىزىلضةنضة قةدةر بعاللنعث ظةزانع ؤة بذ ظاقلعق )يةنع يالغان تاث( سعلةرنع 
مذنداق  رعؤايةتتة  بعر  يةنة  ظةلةيهعسساالم  صةيغةمبةر  قويمعسذن«.  ضولالص 
دئدع: »ؤة بذ ظاقلعق تاكع ظذ ظاقلعق توغرعسعغا سذزذلغانغا قةدةر)))«)4)     
راست تاثنعث سىزىلذشع بعلةن يالغان تاثنعث سىزىلىشعنعث ظارعلعقعدا )) 

معنذت باردذر. بامدات نامعزعنعث ؤاقتع بولسا، كىن حعقعش بعلةن تأضةيدذ. 
صعشعن نامعزعنعث ظةؤؤةلقع ؤاقتع كىن غةرب تةرةصكة ظعضعلضةندعن كئيعنال 
باشلعنعص تاكع ظاخعرقع ؤاقتع هةر قانداق نةرسعنعث سايعسع شذ نةرسعنعث 

ظعككع هةسسعدةك كةلضةنضة قةدةر داؤام قعلعدذ. 
)))  سىرة نعسا )0) ـ ظايةتنعث بعرقعسمع. 

)))  بذ هةدعسنع ظعمام مالعك، ظةبذداؤذد ؤة نةساظعي قاتارلعقالر رعؤايةت قعلدع. 
)))  يةنع راست تاث سىزولضةنضة قةدةر ياكع تعك سذزذلغان ظاقلعق تاكع توغرعسعغا سذزذلغعحة بعاللنعث ظةزانع سعلةرنع 

سوهذرلذق يئيشتعن ياكع كئحعدة ظوقذيدعغان نامازالرنع ظوقذشتعن حةكلةص قويمعسذن. ت. 
)))  ظعمام مذسلعم رعؤايعتع. 
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كةتكةندعن  حعقعص  ؤاقتع  نامعزعنعث  صعشعن  ؤاقتع  نامعزعنعث  ظةسعر 
كئيعن باشلعنعص تاكع كىن كعرعص كةتكةنضة قةدةر داؤام قعلعدذ.

شام نامعزعنعث ظةؤؤةلقع ؤاقتع كىن كعرعص كةتكةندعن كئيعنال باشلعنعص 
قةدةر  كةتكةنضة  كعرعص  قعزعللعق  تةرةصتكع(  )غةرب  تاكع  ؤاقتع  ظاخعرقع 

داؤام قعلعدذ. 
كعرعص  قعزعللعق  تةرةصتكع(  )غةرب  ؤاقتع  ظةؤؤةلقع  نامعزعنعث  خذصتةن 
داؤام  قةدةر  سىزىلضةنضة  تاث  راست  تاكع  باشلعنعص  كئيعن  كةتكةندعن 

قعلعدذ. 
ظعكةنلعكعنعث  قعلعنغعنعدةك  بايان  يذقعرعدا  ؤاقعتلعرعنعث  نامازالرنعث 
بعر  ظذالرنعث  تأؤةندعكعلعرع  كأصتذر.  ناهايعتع  صاكعتلعرع  ـ  دةلعل 

قعسمعدذر:
ظةلةيهعسساالمنعث  صةيغةمبةر  ظةنهذ  رةزعيةلالهذ  ظةمرع  ظعبنع  ظابدذلاله 
بامدات  سعلةر  ؤاقتع  »بامداتنعث  قعلعدذ:  رعؤايةت  دئضةنلعكعنع  مذنداق 
نامعزعنع ظوقذغاندعن باشالص تاكع كىن حعققانغا قةدةردذر. صعشعننعث ؤاقتع 
سعلةر صعشعن نامعزعنع ظوقذغاندعن باشالص تاكع ظةسعرنعث ؤاقتع كعرضةنضة 
كىن  تاكع  باشالص  ظوقذغاندعن  ظةسعرنع  سعلةر  ؤاقتع  ظةسعرنعث  قةدةردذر. 
باشالص  ظوقذغاندعن  شامنع  سعلةر  ؤاقتع  شامنعث  قةدةردذر.  ساغارغانغا 
ؤاقتع  خذصتةننعث  قةدةردذر.  كةتكةنضة  كعرعص  قعزعللعق  )غةربتعكع(  تاكع 
قةدةردذر.«  يئرعمعضة  كئحعنعث  تاكع  باشالص  ظوقذغاندعن  خذصتةننع  سعلةر 
»صعشعننعث  دئدع:  مذنداق  رعؤايةتتة  بعر  يةنة  ظةلةيهعسساالم  صةيغةمبةر 
ؤاقتع كىن ظعضعلضةندعن باشالص ظةسعرنعث ؤاقتع كعرعص قالمعغانال بولسا، 
بعر ظادةمنعث سايعسع ظأز ظعضعزلعكع بعلةن تةث بولغانغا قةدةردذر. ظةسعر 
نامعزعنعث ؤاقتع كىن ساغارمعغانغا قةدةردذر. شام نامعزعنعث ؤاقتع قعزعللعق 
كعرعص كةتمعضةنضة قةدةردذر. خذصتةننعث ؤاقتع كئحعنعث يئرعمعضة قةدةردذر. 

بامداتنعث ؤاقتع راست تاث ظاتقاندعن باشالص كىن حعققانغا قةدةردذر.«)))
ظةمةستذر.  ؤاقتع  ظاخعرقع  ظةث  نامعزعنعث  ظةسعر  ساغعرعشع  كىننعث 
ؤاقتع  نامعزعنعث ظةث ظاخعرقع  يئرعمعمذ خذصتةن  يةنة كئحعنعث  شذنعثدةك 
قةدةر  ساغارغانغا  كىن  ؤاقتعنعث  نامعزعنعث  ظةسعر  هةدعستة  ظةمةستذر. 

)))  ظعمام مذسلعم رعؤايعتع. 
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بايان  دةص  قةدةر،  يئرعمعضة  كئحعنعث  ؤاقتعنعث  نامعزعنعث  خذصتةن  ؤة 
قعلعنعشعنعث سةؤةبع ظةسعرنع كىن ساغارغانقا قةدةر ظوقذشنعث ياخشع ؤة 
خذصتةن نامعزعنعمذ كئحعنعث يئرعمعضة قةدةر ظوقذشنعث ياخشع ظعكةنلعكعنع 
تأؤةندعكع  صاكعتع  ـ  دةلعل  ظعكةنلعكعنعث  شذنداق  ظىحىندذر.  كأرسىتىش 

هةدعستذر: 
مذنداق  ظةلةيهعسساالمنعث  صةيغةمبةر  ظةنهذ  رةزعيةلالهذ  ظةبذهىرةيرة 
بامدات  ظعلضعرع  حعقعشتعن  كىن  »كعمكع  قعلعدذ:  رعؤايةت  دئضةنلعكعنع 
نامعزعنع  بامدات  ظذ  شةكسعز  ظوقذؤالسا،  رةكةتعنع  بعر  نامعزعنعث 
ظةسعر  ظعلضعرع  كئتعشتعن  كعرعص  كىن  كعمكع  هئساصلعنعدذ.  تاصقان 
نامعزعنعث بعر رةكةتعنع ظوقذؤالسا، شةكسعز ظذ ظةسعرنع نامعزعنع تاصقان 

هئساصلعنعدذ.«)))  
ظةلةيهعسساالمنعث  صةيغةمبةر  ظةبذقةتادة  هةدعستة  بعر  ظذزذن 
قالغانلعق  ظذخالص  »بعلعثالركع  قعلعدذ:  رعؤايةت  دئضةنلعكعنع  مذنداق 
بعر  يةنة  تاكع  نامازنع  بةلكع  هئساصالنمايدذ.  قارعغانلعق  سةل  )نامازغا( 
قارعغذحع  سةل  نامازغا  ظادةم  ظوقذمعغان  قةدةر  كعرضةنضة  ؤاقتع  نامازنعث 

هئساصلعنعدذ.)))«))) 
بذ يةردة شذنع بايان قعلعص ظأتىشكة توغرا كئلعدذكع، ظعمام ظةبذهةنعفة 
)اهلل تاظاال ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!( هةر قانداق نةرسعنعث سايعسع تاكع 
شذ نةرسعنعث ظىح هةسسعدةك كةلضةنضة قةدةر ظةسعرنعث ؤاقتع كعرمةيدذ، 
تةرةصتعكع(  )غةرب  تاكع  ؤاقتعمذ  خذصتةننعث  يةنة  شذنعثدةك  قارايدذ.  دةص 
هةقتة  بذ  لئكعن  قارايدذ.  دةص  كعرمةيدذ،  قةدةر  كةتكةنضة  كعرعص  ظاقلعق 
قعلعش  ظةمةل  كأزقارعشعغا  مذهةممةدلةرنعث  ظعمام  ؤة  ظةبذيىسىف  ظعمام 

ياخشعدذر.)4)  
بعر نامازنعث ؤاقتعنعث كعرعشع صةقةتال ظذ نامازنع ظادا قعلعشنعث شةرتع 

)))  ظعمام بذخارع رعؤايعتع. 
)))  بذ هةدعستعن بعر نامازنعث ؤاقتعنعث يةنة بعر نامازنعث ؤاقتع كعرضةنضة قةدةر داؤام قعلعدعغانلعقع حعقعدذ. توغرعسعنع 

اهلل تاظاال بعلضىحعدذر. ت.
)))  ظعمام مذسلعم رعؤايعتع.

)))  ظذالرنعث كأزقارعشعحة: ظةسعرنعث ؤاقتع هةر قانداق نةرسعنعث سايعسع شذ نةرسعنعث ظعككع هةسسعدةك كةلضةندعن 
كئيعن كعرعدذ. خذصتةننعث ؤاقتع غةرب تةرةصتعكع قعزعللعق كعرعص كةتكةندعن كئيعن كعرعدذ. ت.

نامازنىڭ شەرتلىرىنىڭ بايانىنامازنىڭ شەرتلىرىنىڭ بايانى



بولماستعن بةلكع ظذ نامازنع ظوقذشنعثمذ صةرز بولعشعنعث شةرتعدذر.)))
بذنعثغا ظاساسةن ظالعمالر شعمالعي قذتذص ياكع جةنذبعي قذتذصنعث )غةرب 
يةرلعرعدة  ظاتعدعغان  تاث  ظعلضعرع  كئتعشتعن  كعرعص  قعزعللعق  تةرةصتكع( 
قعلعشعص  ظعختعالص  هةققعدة  ؤاقعتلعرع  ناماز  ظادةملةرنعث  ياشايدعغان 

قالدع:    
بةزع فعقهعشذناسالر: »ظذالرغا ؤاقتع كعرمةيدعغان نامازنع ظوقذش صةرز 

بولمايدذ. مةسعلةن: ظذالر خذصتةن نامعزعنع ظوقذشقا بذيرذلمايدذ« دئدع. 
يةنة بعر قعسعم فعقهعشذناسالر: »ظذالرغا خذصتةن نامعزعنع ظوقذش صةرز 
بولعدذ« دئدع. ظذالر ظأزلعرعنعث بذ قاراشلعرعغا دةججالنعث ؤةقةسعنع بايان 
بعز  كةلتىردع:  قعلعص  صاكعت  ـ  دةلعل  هةدعسنع  تأؤةندعكع  كةلضةن  قعلعص 
زئمعندا  دةججال(  )يةنع  ظذ  صةيغةمبعرع!  نعث  اهلل  ظع  )يةنع  ساهابعلةر(: 
قانحعلعك تذرعدذ؟ دئدذق. صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم: »40 كىن تذرعدذ، ظذ 
كىنع  بعر  يةنة  ظايدةك  بعر  كىنع  بعر  يعلدةك،  بعر  كىنع  بعر  كىننعث   40
بعر هةصتعدةك، قالغان كىنلعرع سعلةرنعث مذشذ كىنلعرعثالردةك بولعدذ«، 
ظذزذن  بولعدعغان  يعلدةك  بعر  صةيغةمبعرع! هئلعقع  نعث  ظع اهلل  بعز:  دئدع. 
كىندة بعر كىنلىكنعث نامعزعنع ظوقذساق بوالمدذ؟ دةص سورعدذق. صةيغةمبةر 
ظةلةيهعسساالم: »ياق، سعلةر ظذ كىننع ظألحةص هةر بعر كىندة )4) ساظةتتة( 

بعر كىننعث نامعزعنع ظوقذثالر« دئدع.)))  
هةنةفعي مةزهةصعدعمذ بذ مةسعلعدة )ظذالرغا خذصتةن نامعزعضة ؤة ؤئتعرضة 
ظوخشاش ؤاقتع كعرمةيدعغان نامازالرنع ظوقذش صةرز بولمايدذ ؤة ظذالرغا بذ 
نامازالرنع ظوقذش صةرز بولعدذ، دئضةندعن ظعبارةت( ظعككع خعل كأز قاراش 
باردذر. لعكعن ظذالرغا بذ نامازالرنع ظوقذش صةرز بولعدذ، دةيدعغانالرنعث كأز 
قارعشع ظعمام شافعظعنعثمذ بذ قاراشقا قوشذلغانلعق سةؤةبع بعلةن كىحلىك 

هئساصلعنعدذ.)))
قةدةر  يورعغانغا  ظوبدان  خئلع  ظالةم  تاكع  نامعزعنع  بامدات  ظةرلةرنعث 
ظةلةيهعسساالم  صةيغةمبةر  هةقتة  بذ  مذستةهةصتذر.  ظوقذشع  كئحعكتىرىص 
)))  بذنعثدعن بعر نامازنعث صةرز بولذشع ظىحىن ظذنعث ؤاقتعنعث كعرعشعنعث الزعم ظعكةنلعكع، ظةضةر نامازنعث ؤاقتع 

كعرمعسعضة ظذ نامازنعث صةرز بولمايدعغانلعقع حعقعدذ. ت. 
)))  ظعمام مذسلعم رعؤايعتع. 
)))  »شرح املنيه«، ))) ـ بةت.
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مذنداق دئدع: »سعلةر بامداتنع )تاثنع( ظاقارتعص ظوقذثالر. حىنكع، بذنداق 
قعلعشتا كاتتا ساؤاص باردذر.«)))

قذربان هئيت كىنع مذزدةلعفعدة ظوقذلعدعغان بامدات نامعزع بذ قاظعدعنعث 
تذرذدعغان  مذزدةلعفعدة  كئيعن(  نامعزعدعن  )بامدات  كعرمةيدذ.  ظعحعضة 
ؤاقعتنعث ظازادة بولذشع ظىحىن قذربان هئيت كىنع مذزدةلعفعدة بامدات نامعزعنع 
ظةؤؤةلقع ؤاقعتتا ظوقذش مذستةهةصتذر. حىنكع، صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث 
رعؤايةت  ظوقذغانلعقع  بعلةنال  ظئتعشع  تاثنعث  نامعزعنع  بامدات  مذزدةلعفعدة 

قعلعندع.
قعش ؤاقتعدا صعشعننع ظةؤؤةلقع ؤاقتعدا ظوقذش مذستةهةصتذر. ظةمما ياز 
ؤاقتعدا ظذنع ظةؤؤةلقع ؤاقتعدعن ظازراق كئحعكتىرىص ظوقذش مذستةهةصتذر. 
مذنداق  ظةلةيهعسساالمنعث  صةيغةمبةر  ظةلخذدرعي  ظةبذسةظعد  هةقتة  بذ 
دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ: »)ياز ؤاقتعدا( صعشعننع )هاؤانع( سذؤذتذص 
بةك  جةهةننةمنعث  بولذشع  ظعسسعق  قاتتعق  هاؤانعث  حىنكع،  ظوقذثالر. 

قعزعغانلعقعدعندذر.«)))     
)صعشعن نامعزعدعن كئيعن( نةصلة ناماز ظوقذش ظىحىن ظازادة ؤاقعتنعث 
حعقعشع ظىحىن ظةسعر نامعزعنع تاكع كىن، )كعرعص كئتعش ظىحىن ساغعرعص( 
ظةسعر  مذستةهةصتذر.)))  ظوقذش  كئحعكتىرىص  قةدةر  كةتمعضةنضة  ظأزضىرىص 
نامعزعنع تاكع كىن، )كعرعص كئتعش ظىحىن( ظأزضةرضةنضة قةدةر كئحعكتىرىص 
ظوقذش مةكرذهتذر. بذ نامازنع كىن ظأزضةرضةنضة قةدةر كئحعكتىرؤةتمةسلعك 
هةققعدة ظةنةس رةزعيةلالهذ ظةنهذ مذنداق دةيدذ: »صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم 
ظةسعر نامعزعنع كىن كأتىرىلىص تذرغان ؤة )تئخع كىننعث هارارعتع( كىحلىك 

تذرغان هالعتعدة ظوقذيتتع.«)4)
شام نامعزعنع بالدذر ظوقذش مذستةهةصتذر. بذ هةقتة رافعظ ظعبنع خذدةيج 
رةزعيةلالهذ ظةنهذ مذنداق دةيدذ: »بعز صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم بعلةن شام 
نامعزعنع ظوقذص قايتقاندا، ظئتعلغان ظوق ـ يالعرعمعزنعث حىشكةن ظورنعنع 

)))  بذ هةدعسنع تعرمعزعي رعؤايةت قعلدع ؤة بذ، ياخشعلعق ؤة توغرذلذق دةرعجعسعضة يةتكةن هةدعستذر، دئدع. 
)))  ظعمام بذخارع رعؤايعتع. 

)))  يةنع ظةسعر نامعزعدعن كئيعن نةصلة ناماز ظوقذش مةكرذهتذر. ظةضةر ظةسعر نامعزع كئحعكتىرىص ظوقذلسا، صعشعن 
بعلةن ظةسعرنعث ظارعلعقعدا نةصلة ناماز ظوقذش ظىحىن كأصرةك ؤاقعت حعقعدذ. ت. 

)))  ظعمام بذخارع رعؤايعتع. 
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كأرةلةيتتذق.«)))
سةلعمة مذنداق دةيدذ: »بعز صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم بعلةن شام نامعزعنع 

)كىن كأزدعن( غايعب بولغان هامانال ظوقذدذق.«)))
ظةبذظةييذبعل ظةنسارعي صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث مذنداق دئضةنلعكعنع 
بعرعضة  ـ  بعر  يذلتذزالر  تاكع  نامعزعنع  شام  »ظىممعتعم  قعلعدذ:  رعؤايةت 
كعرعشعص كةتكةنضة قةدةر كئحعكتىرمعسعال ياخشعلعق ظىستعدة بولعدذ.«)))

كعرضةنضة  بعرع  دةسلةصكع  ظىحعنعث  كئحعنعث  تاكع  نامعزعنع  خذصتةن 
قةدةر كئحعكتىرىش مذستةهةصتذر. بذ هةقتة ظاظعشة رةزعيةلالهذ ظةنها مذنداق 
دةيدذ: )بعر كىنع( صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم خذصتةن نامعزعنع تاكع ظأمةر 
بالعالر  كعحعك  ؤة  ظايالالر  ظةلةيهعسساالمنع،  صةيغةمبةر  ظةنهذ  رةزعيةلالهذ 
كئحعكتىردع.  قةدةر  حاقعرغانغا  دةص  ظوقذساقكةن  نامازنع  كةتتع،  ظوخالص 
يىزعدة  يةر  »)هازعر(  حعقعص:  ظةلةيهعسساالم  صةيغةمبةر  بعلةن  شذنعث 
بذ  دئدع.  نامازنع كىتىص تذرمعغاندذر«  بذ  ظادةم  باشقا هئحبعر  سعلةردعن 
هةدعسنع رعؤايةت قعلغان راؤعي مذنداق دئدع: »ظذ كىنلةردة مةدعنعدعن باشقا 
تةرةصتعكع  غةرب  نامعزعنع  خوصتةن  ظذالر  ؤة  ظوقذلمايتتع  ناماز  تئخع  يةردة 
قعزعللعق كعرعص كئتعشتعن باشالص تاكع كئحعنعث ظىح قعسمعنعث دةسلةصكع 

بعرع كعرضةنضة قةدةر بولغان ظارعلعقتا ظوقذيتتع.«)4)   
ظعبنع ظابباس رةزعيةلالهذ ظةنهذما مذنداق دةيدذ: بعر كئحعسع صةيغةمبةر 
ظويغذنذص  بعر  ظوخالص  بعر  كعشعلةر  تاكع  نامعزعنع  خوصتةن  ظةلةيهعسساالم 
ظأمةر  بعلةن  شذنعث  كئحعكتىردع.  قةدةر  ظويغانغا  بعر  ظوخالص  بعر  يةنة 
ظةلةيهعسساالمنع  صةيغةمبةر  دةص  ظوقذيلع،  ناماز  قوصذص  رةزعيةلالهذظةنهذ 
قعيعن  ظىممعتعمضة  »ظةضةر  حعقعص:  ظةلةيهعسساالم  صةيغةمبةر  حاقعردع. 
كئلعص قالمايدعغان بولسا، ظةلؤةتتة مةن ظذالرنع خوصتةن نامعزعنع مذشذنداق 

ؤاقعتتا ظوقذشقا بذيرذيتتعم«)5) دئدع. 
مذنداق  ظةلةيهعسساالمنعث  صةيغةمبةر  ظةنهذ  رةزعيةلالهذ  ظةبذهىرةيرة 

)))  ظعمام بذخارع رعؤايعتع. 
)))  ظعمام بذخارع رعؤايعتع. 

)))  بذ هةدعسنع ظةبذداؤذد ؤة هاكعم قاتارلعقالر رعؤايةت قعلدع. 
)))  ظعمام بذخارع رعؤايعتع. 

)))  بذ هةدعسنع ظعمام بذخارع رعؤايةت قعلدع.
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دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ: »ظةضةر ظىممعتعمضة قعيعن كئلعص قالمايدعغان 
بولسا، ظةلؤةتتة مةن ظذالرنع خذصتةن نامعزعنع كئحعنعث ظىحنعث بعرعضة ياكع 

ظذنعث يئرعمعضة قةدةر كئحعكتىرىشكة بذيرذيتتعم.«)))

ناماز ظوقذش مةكرذه بولعدعغان ؤاقعتالر 

ناماز ظوقذش مةكرذه بولعدعغان ؤاقعتالر مذنداق ظعككع قعسعم بولعدذ:
ـ كىن حعقعص تاكع ظاقعرعص هارارعتع تازا كىحلةنضةنضة قةدةر بولغان   (
ظارعلعقتا، كىن تعك حىش بولذص تاكع غةرب  تةرةصكة ظعضعلضةنضة قةدةر بولغان 
ظارعلعقتا ؤة كىن كعرعص كئتعش ظىحىن ساغعرعص كئيعن قعزعرعص ظأزضىرىشكة 
ناماز  ظارعلعقتا  بولغان  قةدةر  كةتكةنضة  كعرعص  تاكع  تارتعص  باشلعغاندعن 

ظوقذش مةكرذهتذر. 
ظوقذشقا  نامعزعنع  ظةسعر  كىننعث  شذ  حاغدا،  كئتعؤاتقان  كعرعص  كىن 
بولعدذ. ظذنعثدعن باشقا هئحبعر صةرز نامازنع مذشذ ظىح ؤاقعتتا ظوقذش توغرا 

ظةمةس.  
بذ هةقتة ظذقبة ظعبنع ظامعر رةزعيةلالهذ ظةنهذ مذنداق دةيدذ: »ظىح ؤاقعت 
ظوقذشعمعزدعن  ناماز  ؤاقعتتا  ظىح  ظذ  بعزنع  ظةلةيهعسساالم  صةيغةمبةر  بولذص 
ياكع ظألىكلعرعمعزنع قةبرعدة قويذشعمعزدعن توستع. ظذ ظىح ؤاقعت بولسا، كىن 
حعقعص تاكع ياخشع كأتىرىلضةنضة قةدةر بولغان ظارعلعقتعكع، كىن تعك حىش 
بولذص تاكع ظعضعلضةنضة قةدةر بولغان ظارعلعقتعكع ؤة كىن )كعرعص كئتعشكة( 
ظارعلعقتعكع  بولغان  قةدةر  كةتكةنضة  كعرعص  تاكع  باشالص  ظعضعلضةندعن 

ؤاقعتالردذر.«)))
ظذقبة ظعبنع ظامعرنعث: >ظألىكلعرعمعزنع قةبرعدة قويذشعمعزدعن توستع< 
دئضةن سأزعدعن جعنازة نامعزعنع ظوقذشتعن توسقانلعق كأزدة تذتذلعدذ. حىنكع، 
ظألىكلةرنع  سأزعدعن  بذ  ظذنعث  قارعشعحة،  كةلضةن  بعرلعككة  ظالعمالرنعث 

يةرلعككة قويذش كأزدة تذتذلمايدذ.))) 
يةنع بذ ؤاقعتالردا جعنازة نامعزع حىشىرىلمةيدذ. شذنعثدةك نامازالرنعث 
قازاسعمذ قعلعنمايدذ. حىنكع، )نامازنعث قازاسعنع قعلماقحع بولغان ظادةمضة( 

)))  بذ هةدعسنع تعرمعزعي رعؤايةت قعلدع ؤة بذ، ياخشعلعق ؤة توغرولذق دةرعجعسعضة يةتكةن هةدعستذر، دئدع.
)))  ظعمام مذسلعم رعؤايعتع. 
)))  »شرح املنيه«، 6)) ـ بةت.
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كامعل  نامازنعث  ظذ  )يةنع  سةؤةب  بعر  كامعل  قعلعش  قازاسعنع  نامازنعث 
ؤاقتعنعث كعرعشع( بعلةن الزعم بولعدذ. شذنعث ظىحىن ظذ نامازنعث قازاسعمذ 
كامعل بولمعغان بعر ؤاقعتتا قعلعنمايدذ.))) بذ ؤاقعتالردا تعالؤةت سةجدعسعمذ 
قعلعنمايدذ. ظةمما بعر ظادةم سةجدة ظايعتع شذ ؤاقعتالردا ظوقذغان بولسا، تعالؤةت 
قعلماي  ؤاقعتالردا  بذ  تعالؤةت سةجدعسعنع  لئكعن  بولعدذ.  قعلسا  سةجدعسعنع 
كئحعكتىرىص باشقا ؤاقعتتا قعلعش ياخشعدذر. بذ ؤاقعتالردا نةصلة ناماز ظوقذش 

هارامغا يئقعن مةكرذهتذر.)))   
) ـ بامدات نامعزعنع ظوقذص بولغاندعن كئيعن تاكع كىن حعققانغا قةدةر ؤة 
ظةسعر نامعزعنع ظوقذص بولغاندعن كئيعن تاكع كىن )كعرعص كئتعش ظىحىن( 
يئقعن  هارامغا  ظوقذش  ناماز  نةصلة  ظارعلعقتا  بولغان  قةدةر  ساغارغانغا))) 

مةكرذهتذر.
بذ هةقتة مذنداق هةدعس رعؤايةت قعلعندع: صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم بامدات 
نامعزعنع ظوقذص بولغاندعن كئيعن تاكع كىن حعققانغا قةدةر ؤة ظةسعر نامعزعنع 
ظوقذشتعن  ناماز  قةدةر  كةتكةنضة  كعرعص  كىن  تاكع  كئيعن  بولغاندعن  ظوقذص 

توسقان.)4)
ظوقذشتعن  ناماز  ؤاقعتالردا  بذ  ظةلةيهعسساالمنعث  صةيغةمبةر  هةدعستة  بذ 
ظوخشاش  ؤاقعتالردعكعضة  قعلعنغان  بايان  قعسعمدا  بعرعنحع  خذددع  حةكلعشع 
ظالعمالر:  ظىحىن  ظةمةستذر. شذنعث  بعرةر سةؤةصتعن  بولغان  ظأزعدة  ؤاقعتنعث 
مةكرذهتذر)5)«)6)  يئقعن  هارامغا  ظوقذش  نامازال  نةصلة  صةقةت  ؤاقعتتا  »بذ 
)))  يةنع نامازنع ظذنعث ؤاقتعنعث تولذق يةنع كامعل ؤاقتعنعث كعرعشع بعلةن ظوقذش صةرز بولعدذ. شذنعث ظىحىن نامازنعث 
قازاسعنعمذ ناماز ظوقذش مةكرذه قعلعنمعغان بعر ؤاقعتتا قعلعش الزعم. ناماز ظوقذش مةكرذه قعلعنغان ؤاقعتالر بولسا، 

نامازنعث كامعل بولمعغان ؤاقعتلعرع هئساصلعنعدذ. ت.   
)))  »شرح املنيه«، 7)) ـ بةت.

)))  بعرعنحع قعسعمدا كىن ساغارغاندعن كئيعن تاكع كىن كعرعص كةتكةنضة قةدةر ناماز ظوقذش هارامغا يئقعن مةكرذهتذر 
دةص بايان قعلعندع. ظةمما بذ قعسعمدا ظةسعر نامعزعدعن كئيعن تاكع كىن ساغارغانغا قةدةر بولغان ظارعلعقتا ناماز ظوقذش 
كىن  قعسعمدا  بعرعنحع  صةرق  بولغان  ظارعلعقعدا  قعسعمنعث  ظعككع  بذ  قعلعندع.  بايان  دةص  مةكرذهتذر،  يئقعن  هارامغا 
ساغارغاندعن كئيعن تاكع كىن كعرعص كةتكةنضة قةدةر بولغان ظارعلعقتا شى كىننعث ظةسعر نامعزعدعن باشقا ناماز ظوقذش 
ساغارغانغا  كىن  كئيعن  بولغاندعن  ظوقذص  نامعزعنع  ظةسعر  قعسعمدا  بذ  ظةمما  دئمةكحعدذر.  مةكرذهتذر،  يئقعن  هارامغا 
قةدةر نةصلة ناماز ظوقذش هارامغا يئقعن مةكرذهتذر، دئمةكحعدذر. بذنعثدعن ظةضةر ظةسعر نامعزعنع ظوقذماي تذرذص كىن 
ساغارغانغا قةدةر نةصلة ناماز ظوقذغان بولسا، بذنعث مةكرذه بولمايدعغانلعقع حعقعدذ. ظةمما كىن ساغارغاندعن كئيعن نةصلة 

ناماز ظوقذش هةر ظعككع قعسعمدا هارامغا يئقعن مةكرذهتذر. ت.        
)))  ظعمام بذخارع رعؤايعتع. 

)))  ظةمما بذ ؤاقعتتا جعنازة نامعزعنع ؤة تعالؤةت سةجدعسعنع قعلعشقا بولعدذ. ت.
)))  »شرح املنيه«، 40) ـ بةت.
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دئدع. 
يةنة تاث سىزىلضةندعن كئيعن بامدات نامعزعنعث ظعككع رةكةت سىننعتعدعن 
باشقا نةصلة ناماز ظوقذش مةكرذهتذر. بذ هةقتة هةفسة رةزعيةلالهذ ظةنها مذنداق 
دةيدذ: »صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم تاث سىزىلضةندعن كئيعن يةثضعل ظعككع 

رةكةت ناماز ظوقذغاندعن باشقا ناماز ظوقذمايتتع.«)))
مذنداق  ظةلةيهعسساالمنعث  صةيغةمبةر  ظةنهذما  رةزعيةلالهذ  ظأمةر  ظعبنع 
ظعككع سةجدة  صةقةت  كئيعن  ظاتقاندعن  قعلعدذ: »تاث  رعؤايةت  دئضةنلعكعنع 
قعلعنعدذ )يةنع صةقةت بامداتنعث ظعككع رةكةت سىننعتع ظوقذلعدذ(.«))) يةنة 
بعر رعؤايةتتة صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم مذنداق دئدع: »تاث ظاتقاندعن كئيعن 

صةقةت بامدات نامعزعنعث ظعككع رةكةت سىننعتعال ظوقذلعدذ.«))) 
ظةضةر بعر ظادةم تئخع تاث سىزىلمعدع، دةص ضذمان قعلعص ظعككع رةكةت 
ناماز ظوقذغان ؤة كئيعن ظذنعث ظذ نامازنع تاث سىزىلضةندعن كئيعن ظوقذغانلعقع 
رةكةت  ظعككع  بامداتنعث  ناماز  رةكةت  ظعككع  ظذ  بولسا،  بولغان  ظاشكارا 
قعلعنغان  ظوقذشقا  ناماز  ناماز،  سىننةت  حىنكع  بولعدذ.  هئساص  سىننعتعضة 
هةرقانداق بعر نعيةت بعلةن ظادا بولعدذ ؤة سىننةت نامازدا )صاالنع نامازنعث 
سىننعتع، صذكذنع نامازنعث سىننعتع( دةص تةيعن قعلعش الزعم ظةمةس. ظةمما شذ 
ظعككع رةكةت نامازنع ظوقذغاندا تاثنعث ظاتقان ياكع ظاتمعغانلعقعدا شةكلعنعص 
سىننعتعضة  رةكةت  ظعككع  بامداتنعث  ناماز  رةكةت  ظعككع  ظذ  بولسا،  قالغان 
ؤاقتعنعث(  ظوقذلغان  نامازنعث  ظذ  رةكةت  ظعككع  حىنكع،  بولمايدذ.  هئساص 
بعلةن  ظاتقانلعقع شةكلعكتذر. شةكلعك  تاثنعث   ظعكةنلعكع حذقذمدذر.  كئحة 
ظوقذلغان  كئحعدة  ناماز  ظوقذلغان  )شذثا  كةتمةيدذ.)4)  كأتىرىلىص  حذقذملذق 

بولعدذ ؤة بامداتنعث ظعككع رةكةت سىننعتعضة هئساص بولمايدذ(. 
ظةضةر بعر ظادةم بامدات نامعزعنع ظوقذؤاتقاندا كىن حعقعص قالغان بولسا، ظذ 
ظادةم نامازنع باشالشتا كامعل ؤاقعتتا باشالص ظاخعردا كامعل ظةمةس ؤاقعتقا 
كعرعص قالغانلعقع ظىحىن ظذنعث نامعزع بذزذلذص كئتعدذ. ظةمما ظةسعر نامعزعنع 
بذزذلذص  نامعزع  ظذنعث  هالةتتة  بذ  بولسا،  كةتكةن  كعرعص  كىن  ظوقذؤاتقاندا 

)))  ظعمام مذسلعم رعؤايعتع. 
)))  بذ هةدعسنع ظةبذداؤذد، تعرمعزعي ؤة ظعبنع ماجة قاتارلعقالر رعؤايةت قعلدع. 

)))  بذ رعؤايةتنع ظابدذرراززاق ؤة دارع قذتنعي رعؤايةت قعلدع.  
)))  »شرح املنيه«، 46) ـ بةت.
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كةتمةيدذ. حىنكع ظذ ظادةم ظةسعر نامعزعنع ظةسلع باشلعغان ؤاقعتتا، ظذنعث 
كامعل ظةمةس ؤاقتعدا يةنع كىن ساغارغان ؤاقتعدا باشلعغان ظعدع. كىن كعرعص 
ظةمةسلعكتعن(  كامعل   ( ؤاقعت  بذ  بعلةن  كعرعش(  ؤاقتع  )شامنعث  كئتعص 
كامعللعققا حعقعدذ. )شذنعث ظىحىن ظذنعث ظةسعر نامعزع بذزذلذص كةتمةيدذ(.    
صةيغةمبةر  قعلغان  رعؤايةت  رةزعيةلالهذظةنهذ  ظةبذهىرةيرة  ظةمما 
نامعزعنعث  بامدات  ظعلضعرع  حعقعشتعن  كىن  »كعمكع  ظةلةيهعسساالمنعث: 
تاصقان هئساصلعنعدذ.  نامعزعنع  بامدات  ظذ  ظوقذؤالسا، شةكسعز  رةكةتعنع  بعر 
رةكةتعنع  بعر  نامعزعنعث  ظةسعر  ظعلضعرع  كئتعشتعن  كعرعص  كىن  كعمكع 
دئضةن  هئساصلعنعدذ.«)))  تاصقان  نامعزعنع  ظةسعرنع  ظذ  شةكسعز  ظوقذؤالسا، 
نامعزعنعث  بامدات  بولسعمذ  حعققان  كىن  ظوقذؤاتقاندا  نامعزع  بامدات  سأزع 
بذزذلذص كةتمةيدعغانلعقعنع كأرسىتىص بئرعدذ، دئيعلسة. ظذنعثغا تأؤةندعكع 

جاؤاص بئرعلعدذ: 
توغرذلذق  كةلضةن  حةكلةص  ظوقذشنع  ناماز  ؤاقعتالردا  مةزكذر  هةدعس،  بذ 
دةرعجعسعضة يةتكةن هةدعسلةرضة مةزمذن جةهةتتعن زعت كةلضةن ظعدع. شذثا 

بعز بذ هةدعسكة ظةمةل قعلعشنع تاشالص قعياسقا قايتتذق.))) 
ظةسعر نامعزعنعث ؤاقتعنعث تاكع كىن كعرعص كةتكعحة بولذشع، كىن كعرعص 
كئتعؤاتقان حاغدا مذسذلمان بولغان ظادةمضة، ياكع شذ حاغدا باالغةتكة يةتكةن 
بالعغا ظةسعر نامعزعنعث صةرز بولعشعغا سةؤةبحع بولذشع ظةقعلغا سعغمايدذ 

ؤة نامازنع شذ حاغدا ظوقذش ظذالرغا الزعم بولمايدذ. 

5 ـ قعبلعضة يىز كةلتىرىش

اهلل  صاكعتع  ـ  دةلعل  ظعكةنلعكعنعث  صةرز  كةلتىرىشنعث  يىز  قعبلعضة 
تاظاالنعث: »بعز سئنعث )كةبة قعبلةث بولذشعنع تعلةص( قايتا-قايتا ظاسمانغا 
قارعغانلعقعثنع كأرىص تذرذؤاتعمعز. سئنع حوقذم سةن ياقتذرعدعغان قعبلعضة 
)ظع  قعلغعن.  تةرةصكة  هةرام  مةسجعدع  يىزىثنع  )نامازدا(  يىزلةندىرعمعز. 

)))  ظعمام بذخارع رعؤايعتع. 
)))  قعياس، ظةسعر نامعزعغا قارعتا »كعمكع كىن كعرعص كئتعشتعن ظعلضعرع ظةسعر نامعزعنعث بعر رةكةتعنع ظوقذؤالسا، 
شةكسعز ظذ ظةسعرنع نامعزعنع تاصقان هئساصلعنعدذ.« دئضةن هةدعسنع ؤة بامدات نامعزعغا قارعتا »ظىح ؤاقعت بولذص 
صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم بعزنع ظذ ظىح ؤاقعتتا ناماز ظوقذشعمعزدعن ياكع ظألىكلعرعمعزنع قةبرعدة قويذشعمعزدعن توسقان. 
)ظذ ظىح ؤاقعت( كىن حعقعص تاكع ياخشع كأتىرىلضةنضة قةدةر بولغان ظارعلعقتعكع . . .« دئضةن هةدعسنع كىحالندذرذشتذر. 

بذ مةسعلة ظىحىن تةهتاؤعينعث >مراقي الفالح< دئضةن كعتابعغا قعلعنغان شةرهعضة قارالسذن. ت. 
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مأمعنلةر!( قةيةردة بولماثالر )نامازدا( يىزىثالرنع مةسجعدع هةرام تةرةصكة 
قعلعثالر«))) دئضةن ظايعتعدذر.  

ظذدذل  ـ  ظذدذلمذ  ظأزعضة  كةبعنعث  يىزلعرع  ظادةملةرنعث  مةككعدعكع   
ظذالر  هةتتا  صةرزدذر.  كةلتىرىشع  يىز  ظأزعضة  كةبعنعث  دةرعجعدة  كعلعدعغان 
ظأزلعرعنعث ظأيلعرعدة ناماز ظوقذسعمذ ظةضةر كةبة بعلةن )ظذالر ناماز ظوقذص 
تذرغان يةرضعحة بولغان ظارعلعقتعكع( تامالر ظئلعؤئتعلضةن تةقدعردة ظذالرنعث 
يىزلعرع ظاددعيسع كةبعنعث بعر تةرعصعضة ظذدذلمذـ  ظذدذل كئلعدعغان دةرعجعدة 

)كةبعضة ظذدذل تذرذص ناماز ظوقذشع الزعم(. 
مةككعنعث سعرتعدا ياشايدعغان ظادةملةرنعث )كةبعنعث ظأزعضة ظةمةس( 

كةبة بار تةرةصكة قاراص ناماز ظوقذسعمذ بولعدذ.))) 
كةبة )كةبعنعث تئمعنعث ظةمةس( كةبة سئلعنغان يةرنعث ظعسمعدذر. شذنعث 
ظىحىن ظةضةر كةبعنعث تئمع قذمذرذلذص باشقا يةرضة سئلعنسا ؤة ظذ يةرضة قاراص 
ناماز ظوقذلغان بولسا، بذ ناماز توغرا بولمايدذ. ظةضةر ناماز صةقةت )كةبعنعث 
بذ  بولسا،  ظوقذلغان  قاراص  تامغعال  ظعضعزلعكتعكع(  بذيع  ظادةم  قئشعدعكع 
ناماز توغرا بولمايدذ. حىنكع ظذ تامنعث كةبعنعث بعر قعسمع ظعكةنلعكع بعر 
ظعسصاتالنغاندذر.  ظارقعلعق  هةدعس  قعلعنغان  رعؤايةت  بعلةن  يولع  ظادةمنعث 
قذرظان  هئساصلعنعدعغان  دةلعل  كىحلىك  كةلتىرىش  يىز  كةبعضة  )نامازدا( 
يىزعسعدعن  ظعهتعيات  ظىحىن  شذنعث  قعلعنغاندذر.  صةرز  بعلةن  ظايةتلعرع 
كىحلىك دةلعل بعلةن صةرز قعلعنغان بعر ظعش بعر ظادةمنعث يولع بعلةن رعؤايةت 

قعلعنغان هةدعس ظارقعلعق ظعسصاتالنغان يةرضة قاراص ظادا قعلعنمايدذ.))) 
كةبعضة يىز كةلتىرىشكة قادعر بواللمعغان ظادةم )قايسع تةرةص بولسذن( 
حىنكع  ظوقذيدذ.  ناماز  قاراص  تةرةصكة  بوالاليدعغان  قادعر  كةلتىرىشكة  يىز 
قذدرعتعضة  ظادةمنعث  بذيرذق  كةلضةن  بذيرذص  قعلعشقا  ظادا  ظعشلعرعنع  دعن 
ظةمةل  هأكمع  نةرسعنعث  بولعدعغان  سةؤةبحع  قعيعنحعلعققا  باغلعقتذر. 
يىز  قعبلعضة  بعلةن  سةؤةبع  كئسةل  مةسعلةن:  قالدذرعلعدذ.)4)  قعلعنعشتعن 

)))  سىرة بةقةرةنعث 44) ـ ظايةتنعث بعر قعسمع. 
)))  يةنع مةككعنعث سعرتعدا ياشايدعغان ظادةملةر ظةضةر كةبعنعث ظأزعضة قاراص ناماز ظوقذسا، بذ بةك ياخشع ظعشتذر. 

ظةضةر كةبعنعث ظأزعضة قارالمعسعمذ كةبة بار تةرةصكة قاراص ناماز ظوقذسا يةنة صةرز ظادا بولعدذ. ت. 
)))  »رد احملتار«، ) ـ توم، 86) ـ بةت.

)))  »شرح املنيه«، 9)) ـ بةت.
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تةرةصكة  قعبلة  ظذنع  قئشعدا  ظذنعث  ؤة  بواللمايدعغان  قادعر  كةلتىرىشكة 
يىز  تةرةصكة  قعبلة  ياكع  ظادةمضة  يوق  ظادةم  بعرةر  قويعدعغان  يىزلةندىرىص 
كةلتىرسة،  يىز  تةرةصكة  قعبلة  ظةضةر  لئكعن  بوالاليدعغان  قادعر  كةلتىرىشكة 
باشقا بعر تةرةصتعن دىشمةن ياكع يعرعتقذح هايؤاننعث كئلعشعدعن قورقذدعغان 
ساق ظادةمضة قعبلعضة، يىز كةلتىرىش الزعم بولمايدذ. قورقذنحلذق هالةتتة 
نامازنعث قانداق ظوقذلعدعغانلعقع هةققعدة ظابدذلاله ظعبنع ظأمةر رةزعيةلالهذ 
ظةنهذ مذنداق دئدع: »ظةضةر قورقذنح بةك قاتتعق بولسا، قعبلة تةرةصكة يىز 
كةلتىرضةن هالةتتة بولسذن ياكع باشقا تةرةصكة يىز كةلتىرضةن هالةتتة بولسذن 

صعيادة ياكع ظذالغلعق كئتعص بئرعص ناماز ظوقذيدذ.«)))  
مةهةللة ظأيلعرعنعث سعرتعدا ظذالغقا مئنعص كئتعص بئرعص نةصلة ناماز 
كةلتىرمةي  يىز  تةرةصكة  قعبلة  نامازنع  نةصلة  ظادةم،  بولغان  ظوقذماقحع 
دةيدذ:  مذنداق  ظةنهذ  رةزعيةلالهذ  ظأمةر  ظعبنع  هةقتة  بذ  بولعدذ.  ظوقذسعمذ 
نةصلة  بئرعص(  كئتعص  ظىستعدة  )تأضعسعنعث  ظةلةيهعسساالم  »صةيغةمبةر 
نامازنع تأضعسع قاراص كئتعص بارغان تةرةصكة قاراص ظوقذيتتع«. ظعبنع ظأمةر 
رةزعيةلالهذ ظةنهذ يةنة بعر رعؤايةتتة مذنداق دئدع: »صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم 
ظذلذغعنعث ظىستعدة تذرذص ظذلذغع قايسع تةرةصكة قاراص كئتعص بارغان بولسا، 
شذ تةرةصكة قاراص نةصلة ناماز ؤة ؤئتعر نامعزعنع ظوقذيتتع. لئكعن ظذالغنعث 

ظىستعدة تذرذص صةرز ناماز ظوقذمايتتع.«)))
)بعر يةرضة تىنجع قئتعم كةلضةن ظادةم ظذ يةردة قعبلعنعث قايسع تةرةصكة 
قارايدعغانلعقعنع(  تةرةصكة  قايسع  قعبلعنعث  بعلمعسة،  قارايدعغانلعقعنع 
قاراص ظأضعنعدذ. ظةضةر مةسحعت  يةردعكع مةسحعتلةرنعث معهرابلعرعغا  شذ 
تئصعلمعسا قعبلعنعث قايسع تةرةصكة قارايدعغانلعقعنع بعلعدعغان ؤة شذ يةردة 
ضذؤاهلعقع قوبذل قعلعنعدعغان ظادةمدعن سوراش ظارقعلعق ظأضعنعدذ. كاصعرالر، 
صاسعقالر ؤة كعحعك بالعالرنعث دعن ظعشلعرعدعن خةؤئرع بولمعغانلعقع ظىحىن 
ظذالرنعث قعبلعنعث قايسع تةرةصتة ظعكةنلعكع هةققعدة بةرضةن خةؤةرلعرع قوبذل 
سأزلعضةنلعكع  راست  بذالرنعث  ضذمانعغا  سورعغذحعنعث  ظةضةر  قعلعنمايدذ. 
قعلسا  قوبذل  خةؤةرلعرعنع  توغرعسعدعكع  قعبلة  بذالرنعث  كةلسة،  كىحلىك 

بولعدذ. 
)))  بذ ظةسةرنع ظعمام بذخارع رعؤايةت قعلدع. 

)))  ظعمام مذسلعم رعؤايعتع. 
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حألدة ياكع دئثعزدا سةصةر قعلعص كئتعص بارغان ظادةم قعبلعنعث قايسع 
تاظاال  اهلل  صايدعلعنعدذ.  يولتذزالردعن  ظىحىن  بئلعش  ظعكةنلعكعنع  تةرةصتة 
يولتوزالرنع شذنداق ظعشالر ظىحىن ياراتقانلعقعنع بايان قعلعص مذنداق دئدع: 
»قذرذقلذق ؤة دئثعزنعث قاراثغذلذقلعرعدا )يةنع كئحعلعك يول يىرضعنعثالردا( 
نعث  )اهلل  بةردع.  يارعتعص  يذلتذزالرنع  اهلل سعلةرضة  ظىحىن  تئصعشعثالر  يول 
دةلعللعرعنع  قذدرعتعنعث(  نعث  )اهلل  ظىحىن،  قةؤم  بعلعدعغان  ظذلذغلذقعنع( 
هةقعقةتةن ظوحذق بايان قعلدذق«))) ظةضةر يولتذزالردعن صايدعالنمعسا، شذنداق 

ظعشالر ظىحىن تةييارالنغان سايمانالردعن ؤة ظىسكىنعلةردعن صايدعلعنعدذ. 
ظةضةر ظذ ظادةم قعبلعنعث قايسع تةرةصتة ظعكةنلعكعنع كأرسىتىص بئرعدعغان 
هئحقانداق بعر نةرسة تاصالمعسا، قعبلعنعث قايسع تةرةصتة ظعكةنلعكع هةققعدة 
ياخشع ظويلعنعدذ ؤة ياخشع ظويالنغاندعن كئيعن قعبلة بذ تةرةصتة ظعكةن، دةص 
ظوقذص  نامازنع  ظادةم  ظذ  ظةضةر  ظوقذيدذ.  ناماز  قاراص  تةرةصكة  بةرضةن  قارار 
ظعكةنلعكعنع  خاتا  قارارعنعث  هةققعدعكع  قعبلة  ظأزعنعث  كئيعن  بولغاندعن 
ظذ  حىنكع  ظةمةس.  الزعم  ظوقذش  قايتا  نامازنع  ظذنعثغا  بولسعمذ،  بعلضةن 
بارلعق  بار  ظأزعدة  ظىحىن(  بعلعش  ظعكةنلعكعنع  تةرةصتة  قايسع  )قعبلعنعث 
ظامالالرنع قعلغاندعن كئيعن ناماز ظوقذغان.))) بذ هةقتة مذظاز ظعبنع جةبةل 
رةزعيةلالهذ ظةنهذ مذنداق دةيدذ: بعز سةصةر ظىستعدة هاؤا تذتذق بعر كىنع 
تةرةصكة  بعر  باشقا  ظةمةس  قعبلعضة  بعللة  بعلةن  ظةلةيهعسساالم  صةيغةمبةر 
قاراص ناماز ظوقذغان ظعكةنمعز. صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم نامازنع ظادا قعلعص 
ساالم بةرضةندعن كئيعن )هاؤا ظئحعلعص( كىن حعقتع. شذنعث بعلةن بعز ظع 
ناماز  قاراص  تةرةصكة  بعر  باشقا  ظةمةس  قعبلعضة  بعز  صةيغةمبعرع!  نعث  اهلل 
ظوقذصتعمعز، دئدذق. صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم: »شةكسعز نامازلعرعثالر ظأز 

هةققع بعلةن اهلل تاظاالنعث دةرضاهعغا كأتىرىلىص كئتعص بولدع«))) دئدع.  
قعبلعنعث قايسع تةرةصتة ظعكةنلعكعنع ياخشع ظويلعغاندعن كئيعن قارارع 
توختعغان تةرةصكة قاراص ناماز ظوقذغان ظادةم نامازنعث ظعحعدة تذرذص ظأزعنعث 
خاتا قارار بةرضةنلعكعنع بعلضةن بولسا، نامعزعنع بذزماستعن نامازنعث ظعحعدة 
تذرذص قعبلة تةرةصكة يىزلعنعدذ. بذنداق قعلعشنعث توغرا بولعدعغانلعقعنعث 

)))  سىرة ظةنظام 97 ـ ظايةت. 
)))  »شرح املنيه«، ))) ـ بةت.

)))  بذ هةدعسنع تةبرانعي رعؤايةت قعلدع. 
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دةلعل ـ صاكعتع تأؤةندعكع بذ ؤةقةلعكتذر: 
ظعبنع ظأمةر رةزعيةلالهذ ظةنهذ مذنداق دةيدذ: »كعشعلةر قذبا مةسحعتعدة 
صةيغةمبةر  كئحة  بذ  كئلعص:  بعرسع  ظعدع.  ظوقذؤاتقان  نامعزعنع  بامدات 
ظةلةيهعسساالمنع كةبة تةرةصكة قاراشقا بذيرذص ظايةت حىشىصتذ، سعلةرمذ كةبة 
تةرةصكة قاراثالر، دئدع. ظذالر ظةسلعدة شام تةرةصكة )يةنع ظةقسا مةسحعتعضة( 
قاراص تذرعؤاتقان )يةنع ناماز ظوقذؤاتقان( ظعدع. شذنعث بعلةن ظذالر دةرهالال 

كةبة تةرةصكة بىرىلدع.«)))
تةرةص  بذ  ؤة:  ظويلعغان  ياخشع  ظعكةنلعكعنع  تةرةصتة  قايسع  قعبلعنعث 
توختعغان  قارارع  ظادةم  توختعغان  تةرةصكة  بعر  قارارع  دةص  ظعكةن،  قعبلة 
نامازنع  بولسا،  ظوقذغان  ناماز  قاراص  تةرةصكة  بعر  باشقا  تاشالص  تةرةصنع 
ظوقذص بولغاندعن كئيعن قاراص ناماز ظوقذغان تةرةصنعث قعبلة ظعكةنلعكعنع 
بعلضةن بولسعمذ ظذنعث ظوقذغان نامعزع توغرا بولمايدذ. حىنكع ظذنعث ظىحىن 
ظذ  ظادةم  ظذ  لئكعن  صةرزدذر.  ظوقذش  ناماز  قاراص  تةرةصكة  توختعغان  قارارع 
تةرةصكة قارعمعدع. شذثا ظذنعث ظوقذغان نامعزع توغرا بولمايدذ. نامازدا يىز 
كةلتىرضةن ؤة كئيعن ظذ يةرنعث قعبلة ظعكةنلعكع بعلعنضةن تةرةص بولسا، ظذ 
ظادةم ظىحىن يىز كةلتىرىش كئيعن صةرز بولغان بعر ظعش هئساصلعنعدذ. ظذ، 
خذددع كةبعضة يىز كةلتىرىشكة بذيرذلذشتعن ظعلضعرع ضةبعضة قاراص ناماز 
ظوقذغان، ظاندعن كةبعضة قاراص ناماز ظوقذشقا بذيرذلغان ظادةمضة ظوخشاش. 
كةبعضة يىز كةلتىرىشكة بذيرذلذشتعن ظعلضعرع كةبعضة قاراص ناماز ظوقذغان 
ظادةم ظأزع ظىحىن قاراش صةرز بولغان يةرنع )يةنع ظةقسا مةسحعتعنع( تاشالص 
باشقا يةرضة )يةنع كةبعضة( قاراص ناماز ظوقذغانلعقع ظىحىن ظذنعثغا كةبعضة 

قاراص ظوقذغان نامازنع قايتا ظوقذش الزعم بولعدذ.
قعبلعنعث قايعسع تةرةصتة ظعكةنلعكع ظأزعضة ظئنعق بولمعغان بعر ظادةم، 
قعبلعنعث قايسع تةرةصتة ظعكةنلعكعنع ياخشع ظويالنماي تذرذصال نامازنع باشالص 
ظوقذغان بولسا، ظذنعث ظوقذغان نامعزع توغرا ظةمةس. حىنكع بذ هالةتتة ظذ 
ظادةمنعث قعبلعنعث قايسع تةرةصتة ظعكةنلعكع هةققعدة ظويلعنعشع صةرزدذر. 
نامازنع  هئلعقع  ظذنعثغا  ظىحىن  قعلمعغانلعقع  صةرزنع  بذ  ظادةم  ظذ  لئكعن 
تةرةص  قعبلة  تةرةصنعث  ظوقذغان  ناماز  قاراص  ظذ،  ظةضةر  الزعم.  ظوقذش  قايتا 

)))  بذ ظةسةرنع ظعمام بذخارع رعؤايةت قعلدع. 
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ظعكةنلعكعنع بعلضةن بولسا، ظذنعثغا ظذ نامازنع قايتا ظوقذش الزعم ظةمةس. 
حىنكع قعبلعنعث قايسع تةرةصتة ظعكةنلعكعنع ظويالشتعكع مةقسةت قعبلعنعث 
قايسع تةرةصتة ظعكةنلعكعنع ظئنعقالص، ظاندعن شذ تةرةصكة قاراص ناماز ظوقذش 
ظىحىندذر. دئمةك بذ ظعش ؤذجذدقا حعقتع. )شذنعث ظىحىن ظذنعثغا ظذ نامازنع 
قايتا ظوقذش الزعم ظةمةس(. بذ مةسعلة يذقعرعدا بايان قعلعنغان مةسعلعضة 
تةرةصتة  قايسع  قعبلعنعث  ظادةم  مةسعلعدعكع  )يذقعرعدعكع  ظوخشعمايدذ. 
ظعكةنلعكعنع ياخشع ظويالص ؤة بذ تةرةص قعبلة ظعكةن دةص قارارع بعر تةرةصكة 
ظادةمنعث  بعر  حىنكع  ظوقذغان(.  ناماز  قاراص  يةرضة  باشقا  بولذص  توختاص 
قارارع توختعغان تةرةصكة ظةمةس باشقا تةرةصكة قاراص ناماز ظوقذشع ظذنع ظذ 
تةرةصكة قاراص ظوقذغان نامعزعم توغرا بولمعدع، دئضةن ظئتعقادقا كةلتىرعدذ. 
ظذ ظادةم خذددع كعيعمع صاكعز بولسعمذ كعيعمعم نعجعس، دةص ظئتعقاد قعلعص 
تذرذص ناماز ظوقذغان ؤة نامازنعث ؤاقتع كعرضةن ياكع تاهارعتع بار تذرسعمذ 
تذرذص  قعلعص  ظئتعقاد  تاهارعتعم يوق، دةص  ياكع  ؤاقتع كعرمعدع  نامازنعث 
ناماز ظوقذغان ظادةمضة ظوخشاش. بذ خعلدعكع ظادةملةر )ظأزلعرعنعث ظئتعقاد 
قعلغعنعغا قارشع هالةتتة تذرذص ناماز ظوقذغانلعقع ظىحىن ظذالرنعث( ظوقذغان 
دةص  ظعكةن،  تةرةصتة  بذ  قعبلة  ظوخشاش  بولمايدذ. )شذنعثغا  توغرا  نامعزع 
قارارع توختعغان تةرةصنع تاشالص باشقا تةرةصكة قاراص ناماز ظوقذغان ظادةممذ 
ظأزعنعث ظئتعقاد قعلغعنعغا قارشع هالةتتة تذرذص ناماز ظوقذغانلعقع ظىحىن 

ظذنعث ظوقذغان نامعزعمذ توغرا بولمايدذ(.)))
يةرضة  بعر  قارارع  قعبلة توغرعسعدا ياخشع ظويلذنذص  بعر توص كعشعلةر 
توختعغاندعن كئيعن هةر بعر ظادةم ظأزعنعث قارارع توختعغان تةرةصكة قاراص 
ظأز  هةممعسع  ظةمةس(  قعلعص  ظعقتعدا  ظعمامغا  )بعر  ظذالر  ظوقذغان،  ناماز 
توغرا  نامعزع  ظوقذغان  ظادةمنعث  بعر  هةر  بولسا،  ظوقذغان  ناماز  ظالدعغا 
بولعدذ. ظةضةر ظذالر بعر ظعمامغا ظعقتعدا قعلعص جاماظةت بولذص ناماز ظوقذغان 
بولسا، نامازدا تذرذص ظأزعنعث ظعمام قارعغان تةرةصكة ظةمةس باشقا تةرةصكة 
بذ  بولمايدذ.  توغرا  نامعزع  ظادةمنعث  بعلضةن  ظوقذغانلعقعنع  ناماز  قاراص 
هةقتة جابعر رةزعيةلالهذ ظةنهذ مذنداق دةيدذ: »بعز سةصةر ظىستعدة نامازنع 
جاماظةت بولذص صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم بعلةن بعللة ظوقذيتتذق. )بعر كىنع( 
بعزنع بذلذت قاصالص كئتعص قاراثغذ ظعحعدة قعلعص )قعبلعنعث قايسع تةرةصتة 

)))  »شرح املنيه«، ))) ـ بةت.
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تةرةصتة  قايسع  قعبلعنعث  هةم  قالدذق،  ضاثضعراص  بعلةلمةي(  ظعكةنلعكعنع 
ظعكةنلعكعدة بعر صعكعرضة كئلةلمعدذق. شذنعث بعلةن ظعحعمعزدعكع هةر بعر 
ظادةم نامازنع ظأز ظالدعغا )ظأزعنعث قارارع توختعغان تةرةصكة قاراص( ظوقذدع 
ؤة ظأزعنعث قايسع تةرةصكة قاراص ناماز ظوقذغانلعقعنع بعلعش ظىحىن ظالدعغا 
ظةلةيهعسساالمغا  صةيغةمبةر  ظعشنع  بذ  بعز  كئيعن  قويدع.  سئزعص  سئزعق 
ظوقذشقا  قايتا  نامازنع  بعزنع  ظةلةيهعسساالم  صةيغةمبةر  بةردذق.  سأزلةص 

بذيرعمعدع.«))) 
قعبلة  بواللعسا  قادعر  ظادةم  ظوقذغان  ناماز  ظىستعدة  باراخذت  ؤة  كئمة 
تةرةصكة قاراص ناماز ظوقذشع الزعم. قعبلعضة يىز كةلتىرىشكة قادعر تذرذص كئمة 
قةيةرضة يىزلةنسة شذ يةرضة قاراص ناماز ظوقذشع توغرا بولمايدذ. ظةضةر كئمة 
باشقا تةرةصكة بذرذلسا، ظذ ظادةمنعث )ناماز ظعحعدة تذرذص( قعبلة تةرةصكة 
بذنعثدا هئحقانداق  ؤة  قعلعش مذمكعندذر  بذنداق  بذرذلذشع الزعم. حىنكع 
قعيعنحعلعق يوقتذر. دعننعث ظعشلعرعنع ظادا قعلعشقا بذيرذص كةلضةن بذيرذق 

ظعمكانعيةتنعث يئتعشعضة قارعتا بولعدذ.))) 
ياخشع  ظعكةنلعكعنع  تةرةصتة  قايسع  قعبلعنعث  ظادةم  بعر  كأر  ظةضةر 
تةرةصكة  قارارع توختعغان  دةص  ظعكةن،  قعبلة  تةرةص  بذ  ظويالنغاندعن كئيعن 
قاراص نامازغا تذرغان، ظاندعن بعر كعشع كئلعص ظذنع قعبلة تةرةصكة قارعتعص 
قويغان بولسا، ظذ كعشعنعث ظذ كأر ظادةمضة )ظذ نامازدا( ظعقتعدا قعلعشع 
توغرا بولمايدذ. حىنكع، ظذ كعشع ظأزعنعث ظعمامعنعث )يةنع كأر ظادةمنعث( 
نامازنعث بئشعنع )قعبلعضة قارعماي( خاتا ظوقذغانلعقعنع ؤة نامازنعث بئشع 
خاتا بولسعمذ داؤامعنع شذ يةردعن باشالص ظوقذغانلعقعنع ظئتعقاد قعلعدذ.)))       

6 ـ نعيةت قعلعش

نامازغا نعيةت قعلعش دئضةنلعك >نامازغا كعرعش ظىحىن كةسكعن ظعرادة 
باغالش< دئضةنلعك بولعدذ. 

نامازغا قعلعنغان نعيةتنعث توغرا بولذشع ظىحىن تأؤةندعكعدةك شةرتلةر 
بار: 

)))  بذ ظةسةرنع هاكعم رعؤايةت قعلدع. لئكعن، بذ ظةسةرنعث رعؤايةت قعلعنعش يوللعرعدا ظاجعرلعق باردذق. 
)))  »شرح املنيه«، 5)) ـ بةت.

)))  »رد احملتار«، ) ـ توم، )9) ـ بةت
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) ـ ظعسالمغا كعرضةن )يةنع مذسذلمان( بولذش. شذنعث ظىحىن كاصعرنعث 
بعرةر ظعبادةتنع قعلعش ظىحىن قعلغان نعيعتع توغرا ظةمةستذر. 

) ـ نئمعضة نعيةت قعلغانلعقعنع بعلعش. يةنع ظذ ظادةمدعن قايسع نامازنع 
ظوقذيدعغانلعقعدعن سذظال سورالسا، ظذنعث ظويلعنعص تذرماستعنال ظأزعنعث 
ظأزعنعث  دةرعجعدة  بعرةلةيدعغان  جاؤاب  ظوقذيدعغانلعقعنع  نامازنع  قايسع 

قايسع نامازنع ظوقذيدعغانلعقعنع بعلعشع الزعم. 
) ـ نامازغا قعلعنغان نعيةت بعلةن نامازغا كعرعش ظىحىن ظئيتعلعدعغان 
ياكع  يئضةنضة  نةرسة  بعر  ظارعلعقعنع  تةكبعرنعث  دئضةن  ظةكبةر<  >اهلل 
ظئحكةنضة ياكع سأزلعضةنضة ظوخشاش نامازغا تةؤة بولمعغان ظعشالر بعلةن 
ظايرعماسلعق الزعم. حىنكع، بذ ظعشالر نامازنعث ظعحعدة قعلعنسا، نامازنع 
بذزعدذ. شذنعث ظىحىن ناماز ظوقذش ظىحىن قعلغان نعيةتنعمذ بذزعدذ))). ظةمما 
ناماز ظوقذش ظىحىن مئثعش ؤة تاهارةت ظئلعش نامازغا تةؤة بولمعغان بعر ظعش 
هئساصالنمايدذ. شذنعث ظىحىن بعر ظادةم جاماظةت بعلةن ناماز ظوقذشنع نعيةت 
قعلعص ظأيعدعن حعقعص ناماز ظوقذيدعغان يةرضة كةلضةندة )ظأيعدة قعلغان( 
نعيعتعنع قايتا بعر يعثعلعؤةتمةيال >اهلل ظةكبةر!< دةص نامازغا تذرغان بولسا، 

نامعزع توغرا بولعدذ.))) 
بعر ظادةم ناماز ظوقذش ظىحىن قعلعنعدعغان نعيةتنع >اهلل ظةكبةر!< دةص 
قذالق قئقعص نامازنع باشالص بولغاندعن كئيعن قعلغان بولسا، ظذنعث قعلغان 
شذنعث  ظعبادةتتذر.  صارحعالنمايدعغان  ناماز  حىنكع  بولمايدذ.  توغرا  نعيعتع 
ظعبادةت  قعسمع  ظوقذلغان  نامازنعث  ظعلضعرع  قعلعنعشتعن  نعيةت  ظىحىن 
هئساصالنمايدذ. مةزهةصلةر ظارعسعدا ظعختعالص بار بعرةر ظعشنع قعلعص قئلعشتعن 
ياخشعسع>اهلل  ظةث  نعيةتنع  قعلعنعدعغان  ظوقذشقا  ناماز  ظىحىن  ساقلعنعش 
ظةكبةر< دةص قذالق قئقعص نامازغا تذرغاندا قعلعش الزعم. بذ هةم شافعظعي 

مةزهةصعدعكعلةرنعث كأز قارعشعدذر.))) 
يئتةرلعكتذر.  قعلعش  نعيةت  ظوقذشنعال  ناماز  صةقةت  نامازالردا)4)  نةصلة 
)))  يةنع بعر ظادةم ناماز ظوقذش ظىحىن نعيةت قعلعص بولغاندعن كئيعن بعر نةرسة يعضةن ياكع ظعحكةن بولسا، ظذ ظادةمنعث 

ظذ نعيعتع بذزذلذص كةتكةن هئساصلعنعدذ. ظذنعث ناماز ظوقذش ظىحىن قايتا نعيةت قعلعشع الزعم. ت.   
)))  »رد احملتار«، ) ـ توم، 79) ـ بةت

)))  »شرح املنيه«، 55) ـ بةت.
)))  نةصلة نامازالرنعث ظعحعضة نةصلة ناماز ؤة نامازنعث سىننةتلعرعمذ كئرعدذ. ت.
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نامعزعنعث  بامدات  مةسعلةن:  ظادةم،  بولغان  ظوقذماقحع  ناماز  نةصلة  يةنع 
قايسع  نامازنعث  ظذ  قعلدعم، دةص  نعيةت  نامعزعنع  تةراؤعه  ياكع  سىننعتعنع 
صةيغةمبةر  حىنكع  بولعدذ.  مذظةييةنلةشتىرمعسعمذ  ظعكةنلعكعنع  ناماز 
ظةلةيهعسساالمنعث قعلعشع ظارقعلعق سابعت بولغان سىننةت نامازالر بولسا، 
صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم قانداق شةكعلدة ظادا قعلغان بولسا، شذ شةكعلدة 
ظةلةيهعسساالمنعث:  صةيغةمبةر  يةنة  حعقعدذ.  ؤذجذدقا  بعلةن  قعلعش  ظادا 
»قانداق بعر مذسذلمان اهلل ظىحىن هةر كىنع صةرزدعن باشقا )) رةكةت نةصلة 
ناماز ظوقذسا، اهلل ظذ كعشع ظىحىن جةننةتتة بعر ظأي بعنا قعلعدذ«))) دئضةن 
سابعت  ظارقعلعق  سأزع  ظةلةيهعسساالمنعث  صةيغةمبةر  ظوخشاش،  سأزعضة 
بولغان نامازالرمذ شذنعثغا ظوخشايدذ. حىنكع صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم بذ 
سأزع بعلةن )صاالنع ـ صاالنع نامازنع ظوقذسا دئمةستعن( >هةر كىنع صةرزدعن 
باشقا )) رةكةت نةصلة ناماز ظوقذسا< دةص مذتالق بعر ناماز ظوقذغان ظادةمضة، 

اهلل تاظاالنعث جةننةت بئرعدعغانلعقعنع بايان قعلدع.))) 
نامعزعنع  بولغان  ظوقذماقحع  نامازالردا،  باشقا  نامازالردعن  نةصلة  ظةمما 
ؤئتعر  بولسا،  ظوقذماقحع  نامعزعنع  ؤئتعر  مةسعلةن:  الزعم.  قعلعش  تةيعن 
هئيت  نامعزعنع،  جىمة  يةنة  شذنعثدةك  الزعم.  قعلعش  نعيةت  دةص  نامعزع، 
قعلعش  نةزعر  ظأزعضة  ظوقذشنع  نامازالرنع،  صةرز  ؤاخ  بةش  نامازلعرعنع، 
بذزذؤةتكةنلعكع سةؤةبع  بولذص  باشالص  ؤة  نامازالرنع  بولغان  ؤاجعص  بعلةن 
بعلةن قازاسعنع قعلعش الزعم بولغان نامازالرنع))) ظوقذماقحع بولغان ظادةم، 
قعلعشع  تةيعن  ظعكةنلعكعنع  ناماز  قايسع  نامازنعث  بولغان  ظوقذماقحع 

الزعم)4). 
ناماز، دئضةن نةصلة نامازنع ؤة ظذنعثدعن باشقا نامازالرنعمذ ظأز ظعحعضة 
ظالعدذ. نةصلة نامازالرنع ظوقذشمذ نةصلة نامازالردعن باشقا نامازالرنع ظوقذش 
بعرةر  ظوقذلغان  ظىحىن  شذنعث  قويذلغاندذر.  يولغا  ؤاقعتتا  قويذلغان  يولغا 
نامازنعث نةصلة ناماز ظةمةس باشقا ناماز ظعكةنلعكعنع ظايرعش الزعم. نةصلة 
جىمة  )مةسعلةن:  تىرلعرعمذ  نامازالرنعث  كعرمةيدعغان  ظعحعضة  نامازنعث 

)))  ظعمام مذسلعم رعؤايعتع. 
)))  »شرح املنيه«، 48) ـ بةت.

)))  هةر قانداق بعر نةصلة نامازنع باشالص بولغاندعن كئيعن بذزذؤةتكةن بولسا، ظذنعث قازاسعنع قعلعش صةرز بولعدذ. ت.  
)))  مةسعلةن: ظوقذماقحع بولغان نامعزع جىمة نامعزع بولسا، جىمة نامعزع دةص تةيعن قعلعشع، هئيت نامعزع بولسا، 

هئيت نامعزع، دةص تةيعن قعلعش الزعم. ت. 
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نامعزع، هئيت نامعزع ؤة بةش ؤاخ نامازالرغا ظوخشاش( كأصتذر. شذثا بذ 
نامازالرنعث بعرةرسعنع ظوقذماقحع بولغاندا، ظوقذماقحع بولغان ظذ نامازنع 
تةيعن  ظئنعق  دةرعجعدة  قويمايدعغان  كةلتىرىص  ظعهتعمال  نامازالرغا  باشقا 
قعلعش الزعم. هةتتا بةش ؤاخ صةزر نامازالردعن بعرةرسعنع ظوقذماقحع بولغان 
تةيعن قعلعشع الزعم. حىنكع  صةرز نامعزعنع  ظادةممذ ظوقذماقحع بولغان ظذ 
صةرز ناماز دئمةكلعك بةش ؤاخ صةرز نامازنعث هةممعسعنع ظأز ظعحعضة ظالعدذ. 
ظىحىن،  ظايرعش  نامازالردعن  صةرز  باشقا  نامازنع  صةرز  بولغان  ظوقذماقحع 
مةسعلةن صعشعن نامعزع ياكع ظةسعر نامعزع، دةص ظوقذماقحع بولغان نامازنع 
تةيعن قعلمعغعحة ظذنعث ناماز ظوقذشقا قعلغان نعيعتع توغرا بولمايدذ. ظةضةر 
دةص  ظوقذيمةن،  نامعزعنع  ؤاقعتنعث  مذشذ  ظادةم  بولغان  ظوقذماقحع  ناماز 
كةتمعضةن  حعقعص  تئخع  ؤاقتع  نامازنعث  بولغان  ظوقذماقحع  قعلسا،  نعيةت 
قازا  ظىستعدة  ظذنعث  ظةضةر  بولعدذ.  يئتةرلعك  نعيعتع  قعلغان  ظذنعث  بولسا، 
ناماز بولسعمذ )ظذنعث قعلغان نعيعتع شذ ؤاقعتنعث نامعزعنع ظوقذش ظىحىن 
يئتةرلعكتذر(. حىنكع ؤاقتع بار نامازغا قعلعنغان نعيةت ظذنعث ظىستعدة قازا 

ناماز بولسعمذ قازا نامازغا قارعتعلماي ؤاقتع بار نامازغا قارعتعلعدذ.))) 
جعنازة نامازعدا، ناماز اهلل تاظاال ظىحىن، دذظا ظألىك ظىحىن دةص، نعيةت 
باشقا  بعلةن  قعلعنعش  نعيةت  مذشذنداق  نامعزع  جعنازة  حىنكع  قعلعدذ. 

نامازالردعن صةرقلعنعدذ.))) 
نعيةتنعث، نامازنعث بئشعدعال قعلعنعشع يئتةرلعكتذر. ظذنعث نامازنعث هةر 
بعر هةركعتعدة قعلعنعشع شةرت ظةمةس. حىنكع بذنداق قعلعش قعيعنحعلعق 
ظئلعص كئلعدذ. مةسعلةن: بعر ظادةم بعر صةرز ناماز ظوقذشنع نعيةت قعلعص 
نامازنع باشلعغاندعن كئيعن ظوقذؤاتقان ظذ نامازنع نةصلة ناماز، دةص ضذمان 
بذ  ظوقذلغان  بولسا،  ظاياغالشتذرغان  بعلةن  نعيعتع  نةصلة  نامازنع  ظذ  قعلعص 

ناماز بئشعدا نعيةت قعلعنغان هئلعقع صةرز نامازغا هئساص بولعدذ. 
بعر نامازنع نعيةت قعلعص باشالص بولغاندعن كئيعن قايتا يةنة بعر قئتععم 
ظالماشتذرذشقا  ظىحىن  ظوقذش  ناماز  بعر  باشقا  نعيةتنع  ظذ  ظئيتعص،  تةكبعر 
)))  مةسعلةن: بعر ظادةم صعشعن نامعزعنعث ؤاقتعدا مةن مذشذ ؤاقتعنعث نامعزعنع نعيةت قعلدعم، دةص نامازغا تذرغان 
بولسا، ظذنعث ظىستعدة ظالدعنقع كىنلةردعن بعرعنعث صعشعن نامعزعنعث قازاسع بولسعمذ ظذ نعيةت قازا صعشعن نامعزعغا 

ظةمةس شذ ؤاقعتنعث ظأزعدعكع صعشعن نامعزعغا قارعتعلعدذ. ت. 
)))  »شرح املنيه«، 49) ـ بةت.
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قعلعص >اهلل  نعيةت  ناماز ظوقذش ظىحىن  نةصلة  ظادةم  بعر  بولعدذ. مةسعلةن: 
ظةكبةر< دةص تةكبعر ظئيتعص نامازغا تذرغاندعن كئيعن يةنة >اهلل ظةكبةر< 
دةص تةكبعر ظئيتعص صةرز ناماز ظوقذشنع نعيةت قعلغان بولسا، ظذ ظادةم صةرز 
ناماز ظوقذغذحع هئساصلعنعدذ. بعر ظادةم صعشعن نامعزعدعن بعر رةكةت ظوقذص 
نةصلة  بعر  باشقا  ياكع  نامعزعنع  ظةسعر  ظئيتعص  تةكبعر  كئيعن  بولغاندعن 
ناماز ظوقذشنع باشلعغان بولسا، ظذ ظادةم صعشعن نامعزعنع بذزغان ؤة تةكبعر 

ظئيتعص ظوقذماقحع بولغان نامعزعنع باشلعغان هئساصلعنعدذ. 
بعر ظادةم بعر صةرز نامازنع ظأزع يالغذز ظوقذشنع باشالص بولغاندعن كئيعن 
>اهلل ظةكبةر< دةص تةكبعر ظئيتعص نامازنع ظعمامغا ظعقتعدا قعلعص ظوقذشنع 
نعيةت قعلغان بولسا، ظذ ظادةم ظأزع يالغذز ظوقذشنع باشلعغان نامازنع بذزذص 
نامازنع ظعمام بعلةن بعللة ظوقذشنع باشلعغان هئساصلعنعدذ. حىنكع ظعمامغا 
ظعقتعدا قعلعص ظوقذغان نامازدا ظعمامغا ظةضعشعش ؤة ساؤاصع كأص بولغانلعقع 
ظىحىن ظعمامغا ظعقتعدا قعلعص ظوقذغان ناماز يالغذز ظوقذغان نامازغا هأكمةن 

ظوخشعمايدذ.)))
ظادةم  بعر  ظةمةس. مةسعلةن:  قعلعش شةرت  نعيةت  رةكةتلةرنعث سانعنع 
صعشعن نامعزعنع بةش رةكةت، دةص نعيةت قعلعص تأت رةكةتنع ظوقذص بولغاندعن 
كئيعن تةشةههذدتا ظولتذرغان بولسا، بذ ناماز توغرا بولعدذ. بةش رةكةت، دةص 
يىز  تةرةصكة  كةبة  يةنة  شذنعثدةك  كئتعدذ.  قعلعنعص  بعكار  نعيعتع  قعلغان 

كةلتىرىشنعمذ نعيةت قعلعش شةرت ظةمةس. 
نامازالرنعث قازاسعنع قعلغاندعمذ قازاسعنع قعلماقحع بولغان نامازنعث قايسع 
كأص  ناماز  كةتكةن  بولذص  قازا  ظةضةر  الزعم.  قعلعش  تةيعن  ظعكةنلعكعنع  ناماز 
بولسا، ظذالرنعث قازاسعنع قعلماقحع بولغاندا قازاسعنع قعلماقحع بولغان نامازنع 
تةيعن قعلعش كئرةك. مةسعلةن: )نامازالرنعث قازاسعنع قعلعش ظىحىن( نعيةتنع 
صاالنع كىنعنعث صعشعن نامعزعنع ؤة صوكذنع كىنعنعث ظةسعر نامعزعنع ظوقذيمةن، 
صعشعن  ظوقذيالمعغان  لئكعن  بولغان،  ؤاجعص  قئتعم  ظاخعر  ظةث  ماثا  ياكع  دةص 
نامعزعنع ؤة ماثا ظةث ظاخعر قئتعم ؤاجعص بولغان، لئكعن ظوقذيالمعغان ظةسعر 

نامعزعنع ظوقذيمةن، دةص قعلعدذ.)))
)))  »شرح املنيه«، 50) ـ بةت.

)))  >الفتاوى اهلندية<.  

314315

نامازنىڭ شەرتلىرىنىڭ بايانىنامازنىڭ شەرتلىرىنىڭ بايانى



314315

يالغذز ناماز ظوقذغان ظادةم قانداق نعيةت قعلسا، ظعماممذ نعيةتنع شذنداق 
قعلعدذ. ظعمامغا كعشعلةرضة ظعمام بولذص بئرعشنع نعيةت  قعلعش الزعم ظةمةس. 
شذنعث ظىحىن ظعمام: مةن صوالنعغا ظعمام بولذص بةرمةيمةن، دةص نعيةت قعلغان، 
ظاندعن ظذ كعشع كئلعص ظذ ظعمامغا ظعقتعدا قعلغان بولسا، ظذ كعشعنعث ظعمامغا 

ظعقتعدا قعلعص ظوقذغان نامعزع توغرا بولعدذ.)))
ظةمما ظايالالرغا ظعمام بولذش ظىحىن ظعمامنعث نامازنعث بئشعدعن باشالص ظذالرغا 
ظعمام بولذص بئرعشنع نعيةت قعلعشع الزعم. شذنعث ظىحىن ظعمام ظةضةر ظايالالرغا 
ظعمام بولذص بئرعشنع ياكع ظأزعضة ظعقتعدا قعلغان هةممة كعشعضة ظعمام بولذص 
بئرعشنع نعيةت قعلمعسا، ظايالالرنعث ظذ ظعمامغا ظعقتعدا قعلعشع توغرا بولمايدذ. 
حىنكع ظايال كعشع ظعمامنعث قئشعدا ظعمام بعلةن تةث تذرذش ظارقعلعق ظعمامنعث 
شذنعث  زعياندذر.  بعر  ظىحىن  ظعمام  بذ،  باردذر.  ظعهتعمالع  بذزذؤئتعش  نامعزعنع 
ظىحىن ظعمام )ظايالالرغا ظعمام بذلذص بئرعشنع نعيةت قعلعش ظارقعلعق ظذالرنعث 
سةؤةبع بعلةن ظأزعضة كئلعدعغان( ظذ زعياننع قوبذل قعلعدعغانلعقعنع ظعصادعلةشتعن 
ظعقتعدا  ظعمامغا  ظةمما  بولمايدذ.  توغرا  كئلعشع  ظعمامغا  زعياننعث  ظذ  ظعلضعرع 
قعلعص ناماز ظوقذماقحع بولغان ظادةم ظأزعنعث ظعمامغا ظعقتعدا قعلعدعغانلعقعنع 
نعيةت قعلعشع الزعم. هةتتا ظذنعث ظعمامغا قعلغان ظعقتعداسعنعث توغرا بولذشع 
ظىحىن ظذنعث ظوقذماقحع بولغان صةرز نامازغا قعلغان نعيعتعال يئتةرلعك بولمايدذ. 
ظذ ظأزعنعث ظوقذماقحع بولغان صةرز نامعزعنع نعيةت قعلعشع بعلةن بعرلعكتة يةنة 
ظعمامغا ظةضعشعشنعمذ نعيةت قعلعشع الزعم. حىنكع ظعمامنعث نامعزعنعث بذزذلذص 
كئتعشع بعلةن ظذنعثغا ظعقتعدا قعلغان ظادةمنعث نامعزعمذ بذزذلذص كئتعدذ. شذنعث 
ظىحىن ظعمامغا ظعقتعدا قعلغان ظادةم )ظعمامنعث نامعزعنعث بذزذلذص كئتعشع بعلةن 
ظأزعنعث نامعزعنعثمذ بذزذلذص كةتسة بولعدعغانلعقعنع ظعمامغا ظةضعشعشنع نعيةت 

قعلعش ظارقعلعق( ظعصادعلعشع الزعمدذر.))) 

7 ـ تةكبعر ظئيتعص نامازغا كئرعش

بولغان  ظوقذماقحع  ناماز  دئضةنلعك،  كعرعش  نامازغا  ظئيتعص  تةكبعر 
ظادةمنعث >اهلل ظةكبةر!< دةص قذالق قئقعص نامازغا كعرعشع دئمةكتذر. بذ هةقتة 
ظاحقذسعدذر.  نامازنعث  دةيدذ: »تاهارةت  ظةلةيهعسساالم مذنداق  صةيغةمبةر 

)))  >الفتاوى اهلندية<. 
)))  »شرح املنيه«، )5) ـ بةت.
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نامازغا كعرعش >اهلل ظةكبةر!< دةص تةكبعر ظئيتعص )قذالق قئقعش بعلةن( ؤة 
نامازدعن حعقعش ساالم بئرعش بعلةن بولعدذ.«))) 

نامازغا كعرعش صةقةت >اهلل ظةكبةر )يةنع اهلل تاظاال بىيىكتذر(< دئضةن 
تةكبعرنع ظئيتعش بعلةن ياكع >اهلل ظةجةللذ )يةنع اهلل تاظاال ظذلذغدذر(< ؤة 
>اهلل  ظةظزةم )يةنع اهلل تاظاال كاتتعدذر(< دئضةنضة ظوخشاش >اهلل ظةكبةر> 
ظئيتعش  تةكبعرلةرنع  هئساصلعنعدعغان  ظورذنباسارلعرع  تةكبعرنعث  دئضةن 
بعلةن بولعدذ. لئكعن >اهلل ظةكبةر )يةنع اهلل تاظاال بىيىكتذر(< دئضةن تةكبعرنع 
ظأضةتكةندعن  ظةلةيهعسساالم  صةيغةمبةر  تةكبعر  بذ  حىنكع  ؤاجعصتذر.  دئيعش 
تارتعص تاكع هازعرغعحة نامازغا كعرعش ظىحىن دئيعلعص كةلضةن تةكبعردذر. 
تةكبعرضة  دئضةن  ظةظزةم<  >اهلل  )مةسعلةن:  باشقا  تةكبعردعن  بذ  كعمكع 
ظذنعثدعن  بولسا،  كعرضةن  نامازغا  بعلةن  دئيعش  تةكبعرلةرنع  ظوخشاش( 
)تةكبعر ظئيتعص نامازغا كعرعشتعن ظعبارةت( نامازنعث بعر صةرزع ظادا بولغان 
بولعدذ. لئكعن >اهلل ظةكبةر!< دئضةندعن ظعبارةت دئيعش ؤاجعص بولغان بعر 
تةكبعرنع دئمعضةنلعكع ظىحىن، ظذ ظادةم هارامغا يئقعن مةكرذه بعر ظعشنع 

قعلغان بولعدذ. 
دئضةن  >ظةكبةر<  تةكبعردعكع  دئضةن  ظةكبةر!<  >اهلل  نامازغا  ظادةم  بعر 
سأزنعث >بة< هةرصعنع سوزذص >ظةكبار< دةص كعرضةن بولسا، ظذ ظادةم نامازغا 
كعرضةن هئساصالنمايدذ. ظةضةر ظذ ظادةم )رذكذدعن سةجدعضة، سةجدعدعن رذكذغا 
ظذنعث  بولسا،  قعلغان  تةكبعرلةردعمذ شذنداق  ظئيتعلعدعغان(  بئرعش ظىحىن 
نامعزع بوزذلذص كئتعدذ. حىنكع >ظةكبةر!< دئضةن سأزنعث >بة< هةرصعنع 
ظأزضىرىص  قاتتعق  مةنعسع  سأزنعث  بذ  ؤاقتعدا،  دئضةن  >ظةكبار<  سوزذص 

كئتعدذ. 
يةنة اهلل تاظاالنعث ظعسمع بولغان >اهلل< دئضةن سأزنعث بئشعدعكع ظةلعف 
حىنكع  ظوخشاشتذر.  هأكىمضة  يذقعرعدعكع  هأكمعمذ  سوزذشنعث  هةرصعنع 
اهلل تاظاالنعث ظعسمع بولغان >اهلل< دئضةن سأزنعث بئشعدعكع ظةلعف هةرصع 
مةنعسع:  تةكبعرنعث  دئضةن  ظةكبةر!<  >اهلل  ظئيتعلغاندا،  تةكبعر  سوزذلذص 
>اهلل تاظاال بىيىكتىر< دئضةن مةنادعن >اهلل تاظاال بىيىكمذ؟< دئضةن سذظال 

مةناسعغا ظأزضعرعص كئتعدذ. 
)))  بذ هةدعسنع ظعمام ظةهمةد، ظةبذداؤذد ؤة تعرمعزعي قاتارلعقالر رعؤايةت قعلدع. 
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ظةضةر ظعمامغا ظعقتعدا قعلعص ناماز ظوقذماقحع بولغان ظادةم نامازغا كعرعش 
ظىحىن >اهلل ظةكبةر!< دئضةن تةكبعرنع ظعمام بعلةن بعللة باشلعغان، لئكعن 
ظادةم نامازغا كعرضةن هئساصالنمايدذ.  ظذ  ظعمامدعن بذرذن تىضةتكةن بولسا، 
حىنكع ظذ ظادةم ظئيتعش صةرز بولغان بعر تةكبعرنع ظعمامدعن بذرذن ظئيتعص 

بولغان.))) 
بعر  بولعشعنعث  توغرا  تةكبعرنعث  ظئيتعلعدعغان  ظىحىن  كعرعش  نامازغا 
شةرتع بولسا >اهلل ظةكبةر!< دئضةن تةكبعرنع ظأرة تذرغان هالعتعدة ظئيتعشنعث 
كةلضةن  دةص  ظوقاي،  ناماز  بعلةن  جاماظةت  مةسعلةن:  ظعكةنلعكعدذر.  الزعم 
ظادةم نامازغا كةلضةندة ظعمام رذكذدا بولسا، ظذ ظادةم >اهلل ظةكبةر< دئضةن 
ظأرة  سأزنع  دئضةن  >اهلل<  صةقةت  بولغان  ظعسمع  تاظاالنعث  اهلل  تةكبعردعن 
بولغعحة  حىشىرىص  ظايعغعغا  سأزنع  دئضةن  >ظةكبةر<  دةص  هالةتتة  تذرغان 
رذكذغا ظئضعلعص بولغان بولسا، ظذ ظادةم نامازغا كعرضةن هئساصالنمايدذ.)))       

8 ـ قعيامدا تذرذش, يةنع نامازنعث ظعحعدة ظأرة تذرذش

نامازنعث  نامازالردا  ؤاجعص  ظوخشاش(  )ؤئتعرضة  ؤة  نامازالردا  صةرز 
بذ  صةرزدذر.  تذرذش  ظأرة  معقداردا  بولغعحعلعك  ظوقذص  ظايةتلةرنع  ظعحعدة 
بذؤاسعر  مئنعث  دةيدذ:  مذنداق  ظةنهذ  رةزعيةلالهذ  هأسةين  ظعمران  هةقتة 
كئسعلعم بار ظعدع. شذنعث بعلةن مةن صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمدعن نامازنع 
قانداق ظوقذيدعغانلعقعم هةققعدة سورعدعم. صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم ماثا: 
»نامازنع ظأرة تذرذص ظوقذغعن. ظةضةر ظذنعثغا قادعر بواللمعساث ظولتذرذص 
ظوقذغعن. ظةضةر ظذنعثغا قادعر بواللمعساث يئنعثحة يئتعص ظوقذغعن« دئدع.))) 
صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم يةنة بعر رعؤايةتتة مذنداق دئدع: »ظةضةر ظذنعثغا 
كىحع  هئحكعمنع  تاظاال  اهلل  ظوقذغعن.  يئتعص  ظوثدعسعغا  بواللمعساث  قادعر 

يةتمةيدعغان ظعشنع قعلعشقا بذيرعمايدذ.«)4)
نةصلة نامازالردا ظأرة تذرذش صةرز ظةمةستذر. نةصلة نامازالردا هئحقانداق 
ظعبنع  ظعمران  هةقتة  بذ  بولعدذ.  ظوقذسا  ناماز  ظولتذرذص  بولمعسعمذ  سةؤةص 

)))  »شرح املنيه«، 60) ـ بةت.

)))  »شرح املنيه«، 60) ـ بةت.
)))  ظعمام بذخارع رعؤايعتع. 

)))  بذ رعؤايةتنع نةساظعي رعؤايةت قعلدع. 
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ناماز  ظولتذرذص  ظةلةيهعسساالمدعن  صةيغةمبةر  مةن  دةيدذ:  مذنداق  هأسةين 
ظوقذشنعث هأكمعنعث قانداق بولعدعغانلعقع توغرعسعدا سورعدذم. صةيغةمبةر 
ظةلةيهعسساالم: »كعمكع ظأرة تذرذص ناماز ظوقذسا، ظذ ظةث ياخشع ظعشنع 
قعلغان بولعدذ. كعمكع ظولتذرذص ناماز ظوقذسا، ظذنعثغا ظأرة تذرذص ناماز 
ناماز  يئتعص  يئنعحة  كعمكع  بولعدذ.  يئرعمع  ساؤابعنعث  ظادةمنعث  ظوقذغان 
يئرعمع  ساؤابعنعث  ظادةمنعث  ظوقذغان  ناماز  ظولتذرذص  ظذنعثغا  ظوقذسا، 
شذنداق  نامازالردا  نةصلة  ظعشالر  »بذ  نةؤةؤعي:  ظعمام  دئدع.)))  بولعدذ« 
بولعدذ« دئدع. ظةمما صةرز نامازالردا بارلعق ظالعمالرنعث بعرلعككة كةلضةن 
صعكعرلعرعضة ظاساسةن ظأرة تذرااليدعغان تذرذقلذق نامازنع ظولتذرذص ظوقذش 
ظولتذرذص  ظةهؤالدا  بواللمعغان  قادعر  تذرذشقا  ظأرة  ظةضةر  بولمايدذ.  توغرا 
ناماز ظوقذسا، بذنعث ساؤابع كئمعيعص كةتمةيدذ.))) تأؤةندعكع هةدعس بذنعث 

دةلعلعدذر:
رعؤايةت  دئضةنلعكعنع  مذنداق  ظةلةيهعسساالمنعث  صةيغةمبةر  مذسا  ظةبذ 
قعلعدذ: »بعر بةندة كئسةل بولغان ياكع سةصةرضة حعققان بولسا، ظذنعثغا ظذ 
سةصةرضة حعقمعغان ياكع كئسةل بولمعغان ؤاقتعدا قعلغان ظةمةل ظعبادةتلعرعضة 

)يئزعلغان( ساؤاصقا ظوخشاش ساؤاص يئزعلعص تذرعدذ.«))) 
ظأرة تذرذشقا قادعر تذرذص ظولتذرذص ظوقذسعمذ بولعدعغان نةصلة نامازالرنعث 
ظعحعضة بامدات نامعزعنعث سىننعتع كعرمةيدذ. بامدات نامعزعنعث سىننعتع 
ظولتذرذص  ظذنع  ظىحىن هئحبعر سةؤةبسعز  بولغانلعقع  تةكعتلةنضةن سىننةت 
هةققعدة  ظعكةنلعكع  سىننةت  تةكعتلةنضةن  بذنعث  بولمايدذ.  توغرا  ظوقذش 
ظاظعشة رةزعيةلالهذ ظةنها مذنداق دةيدذ: »صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم هئحبعر 
ظةهمعيةت  سىننةتكة  رةكةت  ظعككع  ظالدعدعكع  بامداتنعث  نامعزعغا  نةصلة 
بةرضةندةك ظةهمعيةت بةرمعضةن ظعدع«)4) بذ هةقتة يةنة ظاظعشة رةزعيةلالهذ 
قعلعدذ:  رعؤايةت  دئضةنلعكعنع  مذنداق  ظةلةيهعسساالمنعث  صةيغةمبةر  ظةنها 
»بامداتنعث ظعككع رةكةت سىننعتع دذنيا ؤة ظذنعث ظعحعدعكع نةرسعلةردعن 

ياخشعدذر.«)5)
)))  ظعمام بذخارع رعؤايعتع. 

)))  نةسبذرراية. 
)))  ظعمام بذخارع رعؤايعتع. 

)))  بذ ظةسةرنع ظعمام مذسلعم رعؤايةت قعلدع. 
)))  ظعمام مذسلعم رعؤايعتع. 
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صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم بامداتنعث ظعككع رةكةت سىننعتع هةققعدة يةنة 
مذنداق دئدع: »سعلةر بامداتنعث ظعككع رةكةت سىننعتعنع ظاتلعق قوشذنالر 

سعلةرنع قوغالص تذرغان هالةتتعمذ ظوقذثالر.«)))
كامعل ظأرة تذرذش نورمال هالةتتة بةلنع رذسالص تذرذش بعلةن بولعدذ. 
قوللعرع  ظئضعلعش  لئكعن  تذرغان،  ظئضعلعص  ظازراق  ظالدعغا  ظادةم  بعر 
تعزلعرعغا تئضعص قالمعغعدةك دةرعجعدة بولغان بولسا، ظذ ظادةم ظأرة تذرغان 
هئساصلعنعدذ. نامازدا ظأرة تذرغاندا سةؤةبسعز ظئغعرلعقعنع ظعككع صذتعنعث 

بعرعضة حىشىرىص تذرذش مةكرذهتذر.))) 
بعر ظادةم ظأرة تذرذشقا قادعر بوالاليدعغان، ظةمما سةجدة قعلعشقا قادعر 
ياخشعدذر.  ظوقذشع  ظولتذرذص  نامازنع  ظادةمنعث  ظذ  بولسا،  بواللمايدعغان 
هئساصالنماستعن  ظعبادةت  بعر  ظالدعغا  ظأز  تذرذش  ظأرة  نامازدا  حىنكع 
شذنعث  هئساصلعنعدذ.  ؤاسعتة  بعر  قويذلغان  يولغا  ظىحىن  سةجدة  ظةكسعحة 
ظذنعث  بذاللمعسا،  قادعر  قعلعشقا(  سةجدة  )يةنع  قعلعشقا  ظةسلعنع  ظىحىن 
هأكمع  تذرذشنعث(  ظأرة  بولغان  ؤاستعسع  سةجدعنعث  )يةنع  ؤاستعسعنعث 
حىشىص كئتعدذ. ظةضةر سةجدة قعلسا جاراهعتعدعن قان يئرعث ظاقعدعغان ظادةم 
بولسا، نامازنع سةجدة قعلماي ظعشارةت بعلةن ظوقذيدذ. حىنكع ظذنعث تاهارعتع 
بعلةن(  سةؤةبع  يئرعثنعث  قان  حعققان  )جاراهعتعدعن  بعلةن  قعلعش  سةجدة 
بذزذلذص كةتسة، )نامازنعث ظعحعدة( ظذنعث تاهارعتعضة ظذرذنباسار قالمايدذ. 
ظةمما سةجدة قعلمعسا، نامازدا ظذنعث ظذرذنباسارع بولغان ظعشارةت قعلعش 
باردذر.))) ظةضةر بعر ظادةمنعث جاماظةت بعلةن ناماز ظوقذش ظىحىن مةسحعتكة 
كئلعشع ظذنع ظأرة تذرذص ناماز ظوقذيالمايدعغان هالةتكة كةلتىرىص قويذش 
ظعهتعمالع بولسا، ظذ ظادةم نامازنع )مةسحعتكة حعقماي( ظأيعدة ظأرة تذرذص 
ظوقذيدذ. حىنكع نامازنع ظأرة تذرذص ظوقذش صةرزدذر. نامازنع جاماظةت بعلةن 
ظوقذشتعن ظعبارةت كىحلىك بعر سىننةتنع قعلعمةن، دةص ظذ صةرزنع تاشالص 

قويذشقا بولمايدذ.)4) 
ياكع  قئلعشعغا  ظئغعرلعشعص  كئسةلنعث  ياكع  ظاغرعققا  بعرةر  قاتتعق 

)))  بذ هةدعسنع ظةبذداؤذد رعؤايةت قعلدع. 
)))  »رد احملتار«، ) ـ توم، 99) ـ بةت.
)))  »رد احملتار«، ) ـ توم، 99) ـ بةت.
)))  »رد احملتار«، ) ـ توم، 99) ـ بةت.
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ظازراق  بولسا،  ظعش  بولمايدعغان  سةؤةب  ساقعيعشعغا  كئحعكعص  كئسةلنعث 
تذرماي  ظأرة  نامازدا  ظادةمنعث  تذرااليدعغان  ظأرة  بولسعمذ  قعيعنعلعص 
)ظولتذرذشع( توغرا ظةمةس. شذنعثدةك يةنة ظةضةر ظذ بعر نةرسعضة يألىنعص 
بولسعمذ ظأرة تذرااليدعغان بولسا، ظذنعث ظأرة تذرماسلعقع توغرا ظةمةستذر. 
ظادةم بولسا، شذ مذددةتتة ظأرة  ظةضةر ظذ ظازراق مذددةت ظأرة تذرااليدعغان 
تذرذشع الزعمدذر. مةسعلةن: ظذ صةقةت تةكبعر ظئيتعص قذالق قئقعص نامازغا 
كعرعؤالغعدةك مذددةتال ظأرة تذرذشقا قادعر بوالاليدعغان بولسا، ظذنعث ظأرة 
تذرذص تةكبعر ظئيتعص قذالق قئقعص نامازغا كعرعؤالغاندعن كئيعن ظولتذرذشع 

الزعم.))) 
ظةضةر بعر ظادةم ظأرة تذرذص ناماز ظوقذسا، ظايةتلةرنع ظوقذيالمايدعغان، 
ظولتذرذص ناماز ظوقذسا، ظايةتلةرنع ظوقذيااليدعغان بعر هالةتتة بولسا، ظذنعث 
ظأرة تذرماي ظولتذرذص ظايةتلةرنع ظوقذص ناماز ظوقذشع الزعم. ظةضةر ظذ ظادةم 
قادعر  ظذنعث  بواللعسا،  قادعر  ظأرة تذرذص ظوقذشقا  ظايةتلةرنع  مةلذم معقدار 

بولغان معقدارغا قةدةر ظايةتلةرنع ظأرة تذرذص ظوقذشع الزعم.))) 
ظةضةر بعر ظادةم نةصلة نامازنع ظأرة هالةتتة باشلعغان، ظاندعن ظذنعثغا 
تامغا  ياكع  هاسعغا  نامازنع  ظذنعث  بولسا،  يةتكةن  ظئغعرلعق  ؤة  هاردذق 
ظوخشاش نةرسعلةرضة تايعنعص ياكع ظولتذرذص ظوقذشعغا بولعدذ. سةؤةصسعز 
بعر نةرسعضة تايعنعص نةصلة ناماز ظوقذش مةكرذهتذر. حىنكع بذنداق قعلعش 

ظةدةصسعزلعك قعلعش هئساصلعنعدذ.
نةصلة نامازنع ظأرة تذرذص باشلعغان، ظاندعن هئحقانداق ظأزرة بولمعسعمذ 
بئشعدعن  نامازنعث  نةصلة  حىنكع  بولعدذ.  داؤامالشتذرذشقا  ظولتذرذص  ظذنع 
تارتعص ظذ نامازنع ظوقذماقحع بولغان ظادةمضة، ظذنع ظولتذرذص ظوقذش بعلةن 
ظأرة تذرذص ظوقذش ظارعسعنع تالالش هةققع بئرعلضةندذر. شذنداق ظعكةن ظذ 
تذرذص  ظأرة  بئشعنع  نامازنعث  )ظذ  هوقذقع  ظعشلعتعش  هةقنع  بذ  ظادةمنعث 

باشالص بولغاندعن كئيعنمذ( نامازنعث قالغان قعسعملعرعدا داؤام قعلعدذ.)))
ظةضةر بعر ظادةم نةصلة نامازنع ظولتذرذص باشلعغان، ظاندعن نامازنع ظأرة 
تذرذص ظاياغالشتذرغان بولسا، ظذنعث ظوقذغان نامعزع توغرا بولعدذ. حىنكع 

)))  »شرح املنيه«، )6) ـ بةت.

)))  »شرح املنيه«، )6) ـ بةت.

)))  »شرح املنيه«، )7) ـ بةت.
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صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالممذ شونداق قعلغان ظعدع. بذ هةقتة ظاظعشة رةزعيةلالهذ 
ظةنها مذنداق دةيدذ: صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم )نةصلة( نامازالرنع ظولتذرذص 
بولغان(  ظوقذماقحع  )نامازدا  ظوقذيتتع.  ظولتذرذص  ظايةتلةرنعمذ  باشالص 
قالغان ظذ  ؤاقتعدا،  قالغان  ظايةتكعحة  ظايةتتعن قعرعق  ظايةتلعرعدعن ظوتتذز 
ظايةتلةرنع ظأرة تذرذص ظوقذيتتع. ظاندعن رذكذ ؤة سةجدة قعالتتع. صةيغةمبةر 

ظةلةيهعسساالم ظعككعنحع رةكةتتعمذ يةنة شذنداق قعالتتع.))) 

9 ـ نامازدا قعراظةت قعلعش 

اهلل تاظاال: »قذرظاندعن سعلةرضة قوالي بولغاننع ظوقذثالر«))) دئضةنلعكع 
ظوقذش  ظايةت  نامازدا  بويعحة  قارعشع  كأز  ظالعمالرنعث  قعسعم  كأص  ظىحىن، 
صةرزدذر. صةرز نامازنعث هةر ظعككع رةكةتعدة، نةصلة ؤة ؤئتعر نامازلعرعنعث 
هةر بعر رةكةتعدة، ظأرة تذرغاندا ياكع ظأرة تذرذشنعث ظورذنباسارعدا ظايةت 
قوالي  سعلةرضة  »قذرظاندعن  تاظاالنعث:  اهلل  حىنكع  بولعدذ.)))  صةرز  ظوقذش 
)بعرعنحع  نامازنعث  بذيرذق  ظايعتعدعكع  دئضةن  ظوقذثالر«)4)  بولغاننع 
لئكعن  بةرمةيدذ.  كأرسىتىص  ظوقذشنع  ظايةت  رةكةتلةردة  باشقا(  رةكعتعدعن 
نامازنعث ظعككعنحع رةكعتعدة ظايةت ظوقذشنعث الزعملعقع ظذ ظايةتنعث دااللةت 

يولع ظعصادعلةص بةرضةن مةزمذنغا ظاساسةن حعقعرعلعدذ.
ظوقذش  ظايةت  رةكةتعدة  بعر  هةر  نامازنعث  نةصلة  رةكةتلعك(  )تأت 
صةرزدذر. حىنكع نةصلة نامازالرنعث هةر ظعككع رةكعتع ظأز ظالدعغا بعر ناماز 
هئساصلعنعدذ. بذ هةقتة ؤئتعر نامعزعغعمذ ظعهتعيات يىزعسعدعن نةصلة نامازنعث 
هأكمع بئرعلعدذ. حىنكع ؤئتعر نامعزع بةزع بعر تةرةصلةردعن نةصلة نامعزعغا 

ظوخشاص كئتعدذ.)5)
ظذنعث  ظىحىن،  هئساصلعنعشع  ظوقذغان  ظىنلىك  ظايةتنع  ظادةمنعث  بعر 
)قذالق  حةكلةيدعغان  ظاثالشتعن  ظايةتنع  ظوقذلغان  ظذنعثدا  ظاددعيسع  ظةث 
هةرةصلعرعنع  ظايةتلةرنعث  بولمعسا،  سةؤةب  بعرةر  ظوخشاش(  ظئغعرلعقعغا 

)))  ظعمام بذخارع رعؤايعتع. 
)))  سىرة مذززةممعل 0) ـ ظايةتنعث بعر قعسمع.  

يئتعص  ظايةتنع  ظادةم  ظوقذيدعغان  ناماز  يئتعص  ظوقذيدذ.  ظولتذرذص  ظايةتنع  ظادةم  ظوقذيدعغان  ناماز  ظولتذرذص  يةنع    (((
ظوقذيدذ. ت.  

)))  سىرة مذززةممعل 0) ـ ظايةتنعث بعر قعسمع.  
)))  »شرح املنيه«، 75) ـ بةت.
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ظوقذش  ظىنلىك  حىنكع  الزعم.  حعقعرعشع  توغرا  قعلعص  ظاثلعغعدةك  ظأزع 
دئضةنلعك ظاثلعنعدعغان بعر سأز ظىحىن قويذلغان ظعسعمدذر. ظةضةر ظذنعثدا 
ظوقذلغان ظايةتنع ظاثالشتعن حةكلةيدعغان بعرةر سةؤةص يوق تذرذص ظأزعنعث 
ظوقذغان  ظىنلىك  ظايةتنع  ظادةم  ظذ  ظاثلعيالمعسا،  ظأزع  ظايعتعنع  ظوقذغان 

هئساصالنمايدذ.)))
 ظايةتتعن ظوقذش صةرز قعلعنغان معقدار بولسا، هةر بعر رةكةتتة قعسقا 
ظايةت  بعر  ظذزذن  كةلضعدةك  باراؤةر  ظايةتكة  ظىح  قعسقا  ياكع  ظايةت  ظىح 
ظوقذشتذر. حىنكع بعر ظادةم بذ معقداردعن ظاز ظايةت ظوقذسا، ظورص ـ ظادةت 
قعسقا سىرعسع  ظةث  ظأزعنعث  قذرظان  هئساصالنمايدذ.  ظوقذغان  ظايةت  بويعحة 
بعلةن )كاصعرالرغا( مةيدان ظعالن قعلدع. قذرظاننعث ظةث قعسقا سىرعسع ظىح 
ظايةتتذر. مانا بذ قذرظاننعث ظةث ظاز بذنحعلعك معقدار بعلةن باشقا سأزلةردعن 

صةرقلعق بولعدعغانلعقعنع كأرسىتىص بئرعدذ.))) 
نامازدا  حىنكع  شةرتتذر.  ظوقذلعشع  تعلعدا  ظةرةب  ظايةتلةر  نامازدا 
ظوقذلذشقا بذيرذلغان نةرسة قذرظاندذر. قذرظان ظةرةبحعدذر. باشقا تعل بعلةن 
ظةرةب  ظايةتلةرنع  ظةضةر  هئساصالنمايدذ.  قذرظان  هةقعقعي  ظايةتلةر  ظوقذلغان 
تعلعدا ظوقذشتعن ظاجعز كةلسة، )تاكع نامازدا ظوقذغذحعلعك سىرة ظىضعنعص 

بولغعحة( ظايةتلةرنع باشقا تعلدا ظوقذسعمذ بولعدذ.)))
ظوقذص  تعلعدا  ظةرةب  ظايةتنع  معقداردعكع  بولغان  الزعم  ظوقذش  نامازدا 
قالغان معقداردعكع ظايةتلةرنع)4) ؤة نامازدا ظوقذلعغان تةشةههذد ؤة دذرذتقا 

ظوخشاش دذظاالرنع باشقا تعل بعلةن ظوقذسعمذ ناماز توغرا بولعدذ.)5) 

10 ـ رذكذ قعلعش 

رذكذ  ظىحىن  ظئرعشعشعثالر  بةختكة  مأمعنلةر!  »ظع  تاظاال:  اهلل   
)))  »شرح املنيه«، 75) ـ بةت.
)))  »شرح املنيه«، 79) ـ بةت.

)))  »رد احملتار«، ) ـ توم، 5)) ـ بةت.
بذ  يةنع  ظايةتتذر.  بعر  ظذزذن  ياكع  ظايةت  ظىح  قعسقا  ؤة  فاتعهة  سىرة  بولسا،  معقدار  بولغان  الزعم  ظوقذش  نامازدا    (((
معقداردعكع ظايةتلةرنع ظةرةب تعلع بعلةن ظوقذص ظةضةر نامازدا بذنعثدعن كأص ظايةت ظوقذماقحع بولسا، قالغانلعرعنع باشقا 

تعلدا ظوقذسعمذ بولعدذ، دئمةكحعدذر. ت. 
)))  نامازدا ظوقذش الزعم بولغان معقداردعن باشقا معقداردعكع ظايةتلةرنع ؤة دذظاالرنع باشقا تعل بعلةن ظوقذسا توغرا 

بولسعمذ لئكعن، شذنداق قعلعش مةكرذهتذر. بةزع ظالعمالر بذنداق قعلعش هارامغا يئقعن مةكرذهتذر، دةيدذ. ت. 
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قعلعش  رذكذ  نامازدا  ظىحىن  بذيرعغانلعقع  قعلعشقا  رذكذ  دةص  قعلعثالر«))) 
صةرزدذر. هةم صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم نامازنع ظذنعث رذكذ ؤة سةجدعلعرعنع 
بعر  رذكذدا  هةتتا  قعلغعن  ظادةمضة: »رذكذ  ظوقذمعغان  قعلعص  ظادا  ياخشع 

مذددةت تذرغعن« دئضةن.)))  
رذكذ، قوللعرعنع ظذزارتسا تعزلعرعغا يئتعدعغان دةرعجعدة دىمبعنع )يةنع 
رذكذ،  كامعل  حعقعدذ.  ؤذجذدقا  بعلةن  ظئضعش  تةرةصنع(  ظىست  ظادةمنعث 
بعلةن  ظئضعش  دىمبعنع  قةدةر  بولغانغا  تةصتةكشة  بعلةن  هةتتا ساغرع  باش 

بولعدذ.))) 
خذددع رذكذ قعلغاندةك ظئضعلعص تذرعدعغان دأمحةك ظادةم ظأزعنعث ظأرة 
تذرغان هالعتعدعن رذكذ قعلغان هالعتعضة يأتكةلضةنلعكعنع ظعصادعلةش ظىحىن 

رذكذنع بئشعنع ظئضعش بعلةن قعلعدذ.)4) 

11 ـ سةجدة قعلعش

بعللة  بعلةن  صذت  ظعككع  ؤة  تعز  ظعككع  قول،  ظعككع  قعلعش  سةجدة 
صعشاننع ؤة بذرذننع يةرضة قذيذش بعلةن ظادا بولعدعغان بعر صةرزدذر. بذ هةقتة 
مذنداق  ظةلةيهعسساالمنعث  صةيغةمبةر  ظةنهذما  رةزعيةلالهذ  ظابباس  ظعبنع 
دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ: »مةن صعشانة )صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم قولع 
صذتنعث  ظعككع  ؤة  تعز  ظعككع  قول،  ظعككع  كأرسةتتع(،  بذرنعنعمذ  بعلةن 
بارماقلعرعدعن ظعبارةت يةتتة ظةزا بعلةن سةجدة قعلعشقا ؤة كعيعم ـ كعحةكنع 

تىرمةسلعككة ؤة حاحنع )بعر يةرضة( توصلعماسلعققا بذيرذلدذم.)5)«)6)
ظةضةر بعر ظادةم سةجدعنع بذرنعنع يةرضةن تةككىزمةي صعشانعسع بعلةنال 
قعلسا، ظذنعث قعلغان سةجدعسع توغرا بولعدذ. لئكعن صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم 
داؤاملعق قعلعص كةلضةن ظعشقا قارشع بعر ظعش قعلغانلعقع ظىحىن ظذنداق 

)))  سىرة هةج 77 ـ ظايةتنعث بعر قعسمع.  
)))  ظعمام بذخارع رعؤايعتع. 

)))  »رد احملتار«، ) ـ توم، 00) ـ بةت.
)))  »شرح املنيه«، 80) ـ بةت.

ـ  كعيعم  ظالعمالر  بةزع  حةكلةنضةندذر.  تىرىش  كعحةكنع  ـ  كعيعم  بولسذن  سعرتعدا  نامازنعث  ياكع  بولسذن  نامازدا    (((
كعحةكنع تىرىص قويذص ناماز ظوقذش مةكرذه دئسة، بةزعلعرع ظذ نامازنع قايتا ظوقذش الزعم، دةيدذ. شذنعثدةك حئحع ظذزذن 

ظادةممذ نامازغا كعرضةندة حئحعنع بئشعنعث بعر يعرعضة يعغعص بذغذص قويذص ناماز ظوقذش حةكلةنضةندذر. ت.  
)))  ظعمام بذخارع رعؤايعتع. 
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بذرنعنع  قعلغاندا  ظةلةيهعسساالم سةجدة  صةيغةمبةر  بولعدذ.  مةكرذه  قعلعش 
ظةسساظعدعي  ظةبذهةمعد  هةققعدة  تةككىزىدعغانلعقع  يةرضة  صعشانعسعنع  ؤة 
رةزعيةلالهذ ظةنهذ مذنداق دئدع: »صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم سةجدة قعلغاندا 
بذرنعنع ؤة صعشانعسعنع يةرضة تةككىزةتتع. قوللعرعنع بئقعنلعرعدعن يعراق 

قعالتتع ؤة ظالقعنعنع دولعسعنعث ظذدذلعدا قعلعص )يةرضة( قوياتتع.«))) 
توغرا  قعلعش  بعلةنال  بذرنع  صةقةت  سةجدعنع  بولمعسا،  ظأزرع  بعرةر 
ظةمةس. ظةضةر صعشانعسعنع )يةرضة تةككىزمةسلعككة( بعرةر ظأزرعسع بولسا، 
سةجدعنع  ظادةم  بعر  ظةضةر  بولعدذ.  قعلسعمذ  بعلةنال  بذرنع  صةقةت  سةجدعنع 
ياكع  مةثزع  قعاللماي(  بعلةن  صعشانعسع  ؤة  )بذرنع  بعلةن  سةؤةص  بعرةر 
زاثعقع بعلةن قعلغان بولسا، ظذنعث قعلغان سةجدعسع توغرا بولمايدذ. حىنكع 
سةجدعنع بذرذن ؤة صعشانعسع بعلةن قعاللمعغاندا مةثزع ياكع زاثاق بعلةن 
قعلعش هةققعدة هئحقانداق ظايةت ياكع هةدعس كةلمعضةن. بعرةر سةؤةص بعلةن 
ظعشارةت  سةجدعنع  ظادةم  قعاللمايدعغان  سةجدة  بعلةن  صعشانعسع  ؤة  بذرنع 
بعلةن قعلعص ناماز ظوقذيدذ.))) سةجدة قعلعؤاتقاندا صذتعنع يةردعن كأتىرىش 

هارامغا يئقعن مةكرذهتذر.
قارعتعش  تةرةصكة  قعبلة  بارماقلعرعنع  صذتلعرعنعث  قعلغاندا(  )سةجدة 
سىننةتتذر. صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث نامازنع قانداق ظوقذيدعغانلعقعنع 
دئدع:  مذنداق  رةزعيةلالهذظةنهذ  ظةسساظعدعي  ظةبذهةمعد  سىصةتلةص 
ظةلةيهعسساالم سةجدة قعلسا، قوللعرعنع بةكمذ ظئحعؤالماي ؤة  »صةيغةمبةر 
بةكمذ يئغعؤالماي )يةرضة( قوياتتع ؤة صذتعنعث بارماقلعرعنعث ظذححعللعرعنع 

قعبلة تةرةصكة قارعتاتتع.«)))
ظةضةر قعستاـ  قعستاثحعلعق سةؤةبع بعلةن بعر ظادةم ظأزع بعلةن ظوخشاش 
نامازنع ظوقذغان يةنة بعر ظادةمنعث ظأشنعضة سةجدة قعلعشقا توغرا كئلعص 
قئلعص ظذنعث ظأشنعضة سةجدة قعلغان بولسا، ظذنعث قعلغان سةجدعسع توغرا 
بولسا،  ظادةم  ظوقذيدعغان  ناماز  باشقا  ـ  باشقا  ظعككعسع  ظذ  ظةمما  بولعدذ. 
باشقا بعر ظادةمنعث ظأشنعسعضة سةجدة قعلغان ظادةمنعث سةجدعسع توغرا 
بولمايدذ. بعر ظادةمنعث باشقا بعرسعنعث ظأشنعسعضة سةجدة قعلعشع صةقةت 

)))  بذ هةدعسنع تعرمعزعي رعؤايةت قعلدع ؤة بذ: توغرذلذق دةرعجعسعضة يةتكةن هةدعستذر، دةيتتع. 
)))  »شرح املنيه«، 84) ـ بةت.
)))  ظعمام بذخارع رعؤايعتع. 
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قعستا ـ قعستاثحعلعق ظةهؤالدعال توغرا بولعدذ. ظةمما باشقا هالةتلةردة بعر 
ظادةمنعث يةنة بعر ظادةمنعث ظأشنعسعضة سةجدة قعلعشع توغرا بولمايدذ.)))

قعلغان سةجدعنعث توغرا بولذشع ظىحىن سةجدة قعلماقحع بولغان يةرنعث 
صذت تذرغان يةردعن يئرعم ضةزدعن كأصرةك ظعضعز بولماسلعقع شةرتتذر. ظةضةر 
ظعضعزرةك  ضةزدعن  يئرعم  يةردعن  تذرغان  صذت  يةر  بولغان  قعلماقحع  سةجدة 
بولسا، ظذنعث قعلغان سةجدعسع توغرا بولمايدذ. ظةضةر شذنداق ظئضعز يةرضة 
سةجدة قعلعص بولغاندعن كئيعن، سةجدة قعلسا توغرا بولمايدعغان دةرعجعدعكع 
بولغان  ظادا  سةجدعسع  ظذنعث  قعلسا،  قايتا  سةجدعنع  يةرضة  ظةمةس  ظعضعز 

بولعدذ.)))
ظىستىضة  نةرسعنعث  بعر  توقذلغان  صاختعدعن  ياكع  يذث  ظادةم  بعر  ظةضةر 
سةجدة قعلغان، صعشانعسع ظذ نةرسعنعث ظعحعضة صئتعص كةتمةي قويغان يةردة 
تذرغان ؤة زئمعننعث قاتتعقلعقعنع هئس قعلغان بولسا، ظذنعث ظذ نةرسعنعث 
نةرسعنعث  ظذ  صعشانعسع  ظةمما  بولعدذ.  توغرا  سةجدعسع  قعلغان  ظىستىضة 
ظعحعضة صئتعص كةتكةن ؤة زئمعننعث قاتتعلعقعنع هئس قعلمعغان بولسا، ظذنعث 

ظذ نةرسعنعث ظىستىضة قعلغان سةجدعسع توغرا بولمايدذ. 

12 ـ ظةث ظاخعرقع ظولتذرذشتا ظولتذرذش: 

ظةتتةهةيياتذنع(  )يةنع  تةشةههذدنع  ظولتذرذشنع  ظاخعرقع  ظةث  نامازدا 
ظولتذرذشنعث  ظاخعرقع  ظةث  صةرزدذر.  ظولتذرذش  معقدار  بولغعحعلعك  ظوقذص 
ظةلةيهعسساالمنعث  صةيغةمبةر  بولسا،  صاكعتع  ـ  دةلعل  ظعكةنلعكعنعث  صةرز 
ظعبنع مةسظذد رةزعيةلالهذ ظةنهذغا دئضةن تذؤةندعكع سأزعدذر: »سةن بذنع 
قعلساث  ظعشنع  بذ  ياكع  ظوقذساث(  تةشةههذدنع  سةن  )يةنع  قعلساث  ظادا 
ظادا  نامعزعث  هةقعقةتةن  ظولتذرساث(،  ظولتذرذشتا  ظاخعرقع  ظةث  )يةنع 
بولغان بولعدذ.«))) مانا صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم بذ هةدعستة نامازنعث ظادا 
بولعشعنع تةشةههذدنع ظوقذشقا ياكع ظةث ظاخعرقع ظولتذرذشنع ظولتذرذشقا 
باغلعدع. ظولتذرماستعن تةشةههذد ظوقذلمايدذ. شذنعث ظىحىن نامازنعث ظادا 

)))   »شرح املنيه«، 86) ـ بةت.
)))  »اهلدية العالئية«.

)))  بذ هةدعسنع ظةبذداؤذد رعؤايةت قعلدع. 
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بولذشع ظةمةلعيةتتتة ظةث ظاخعرقع ظولتذرذشقا باغالنغان بولعدذ))).)))
نامازدا  يةنة  صةرزلةرضة  بذ  صةرزلعرعدذر.  ظاساسلعق  نامازنعث  بذالر  مانا 
ظأرة تذرذشنع رذكذ قعلعشتعن ؤة رذكذ قعلعشنع سةجدة قعلعشتعن ظعلضعرع 
قعلغانغا ظوخشاش ظعلضعرع قعلعنعدعغان هةر بعر ظعشنع ظذ ظعشنعث كةينعدعن 

كئلعدعغان ظعشتعن ظعلضعرع قعلعش صةرزع قئتعلعدذ.

نامازنعث ؤاجعصلعرع

ؤاجعص بولسا، دةرعجعسع صةرزدعن تىؤةن ؤة سىننةتتعن يذقعرع تذرعدعغان بعر 
هأكىمدذر. ؤاجعصنع قعلماسلعق بعلةن ناماز بذزذلذص كةتمةيدذ. ظةمما نامازنعث 
ؤاجعصلعرعنعث بعرةرسعنع قةستةن قعلماسلعق بعلةن نامازنع قايتا ظوقذش الزعم 
بولعدذ. ظةضةر بعر ظادةم نامازنعث ؤاجعصلعرعنعث بعرةرسعنع سةؤةنلعك بعلةن 
قعلماي قئلعص ظذنعث ظىحىن سةهؤة سةجدعسعنع قعلمعغان بولسا، ظذنعثغا ظذ 
نامازنع قايتا ظوقذش الزعم. ظذ نامازنعث ؤاقتع مةيلع حعقعص كةتمعضةن بولسذن 
قايتا ظوقذشع الزعم. ظةضةر  نامازنع  ظذ  مةيلع حعقعص كةتكةن بولسذن ظذنعث 
ظذ ظادةم نامازنع قايتا ظوقذمعغان ؤة نامازنعث ؤاجعصلعرعنع ظادا قعلماسلعقتا 

داؤامالشقان بولسا، ظذ صاسعق هئساصلعنعدذ ؤة ضذناهكار بولعدذ.)))

نامازنعث ؤاجعصلعرع ظون سةككعزدذر. ظذالر تأؤةندعكعلةردذر: 

1 ـ سىرة فاتعهةنع ظوقذش

سىرة فاتعهةنع ظوقذشنعث ؤاجعصلعقعنعث دةلعل ـ صاكعتع بولسا، صةيغةمبةر 
ظادةمنعث  ظوقذغان(  )ناماز  ظوقذماي  فاتعهةنع  »سىرة  ظةلةيهعسساالمنعث: 

نامعزع ناماز بولمايدذ« دئضةن هةدعسعدذر.)4)
ظذنعثدا  ظةمما  صةرزدذر.  ظولتذرذش  معقدار  بولغعحعلعك  ظوقذص  ظةتتةهةيياتذنع  ظولتذرذشتا  ظاخعرقع  ظةث  يةنع    (((
ظذنعثدا  ظةمما  ظولتذرغان،  ظولتذرذشعدا  ظاخعرقع  ظةث  نامازنعث  ظادةم  بعر  شذثا  ؤاجعصتذر.  ظوقذش  ظةتتةهةيياتذنع 
ظةتتةهةيياتذنع ظوقذمعغان بولسا، صةرزنع ظادا قعلغان، لئكعن بعر ؤاجعصنع قعلمعغان بولعدذ. ظذنعثغا سةهؤة سةجدعسعنع 

قعلعش الزعم. ت.   
)))  >ظةلظعناية ظةاللهعداية<. 

)))  >الدر املختار<، ) ـ توم، 06) ـ بةت. 
)))  ظعمام بذخارع رعؤايعتع. 
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ظوقذش  فاتعهةنع  سىرة  نامازدا  ظأزلعرعنعث  ظالعملعرع  مةزهةص  باشقا 
كةلتىردع.  قعلعص  صاكعت  هةدعسنع  مةزكذر  قارعشعغا  كأز  دئضةن  صةرزدذر، 
فاتعهة  هةدعستعن )سىرة  بولسا: »مةزكذر  مةزهةصعدعكعلةر  هةنةفعي  ظةمما 
ظذ  ظةمةس  بولمايدعغانلعق مةناسع  توغرا  صىتىنلةي  نامازنعث  ظوقذلمعغان( 
نامازنعث كامعل ناماز هئساصالنمايدعغانلعق مةناسع حعقعدذ، حىنكع مةزكذر 
هةدعس مةنا هةجةتتعن توغرعلعق دةرعجعسعضة يةتكةن هةدعس بولسعمذ، لئكعن 
هةدعستذر. شذثا  بار  مةسعلة  ظاز  بعر  جةهةتتعن  يوللعرع  قعلعنعش  رعؤايةت 
بولعدعغانلعق  صةرز  ظوقذشنعث(  فاتعهةنع  )نامازدا سىرة  هةدعستعن  مةزكذر 
هأكىمع حعقعرعلمايدذ« دئدع. شذنعث ظىحىن هةنةفعي مةزهةصعدعكعلةر سىرة 
فاتعهةنع نامازدا ظوقذشنعث ؤاجعص بولعدعغانلعقع ؤة سىرة فاتعهةنع نامازدا 
بذزذلذص  نامعزعنعث  لئكعن  بولعدعغانلعقع،  ضذناهكار  ظادةمنعث  ظوقذمعغان 

كةتمةيدعغانلعقع كأز قارعشعغا كةلدع.)))
يةنة بعر دةلعلع  صةرز ظةمةسلعكعنعث  فاتعهةنع نامازدا ظوقذشنعث  سىرة 

بولسا تأؤةندعكع هةدعسلةردذر: 
● ـ صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث نامازنع ظذنعث رذكذ ؤة سةجدعلعرعنع 
ظوقذشقا  فاتعهةنع  سىرة  )نامازدا(  ظادةمنع  ظوقذغان  قعلماي  ظادا  ياخشع 
بذيرعماستعن ظةكسعحة ظذنعثغا: »سةن ناماز ظوقذماقحع بولساث، )نامازغا 
كعرعش ظىحىن( تةكبعر ظئيتعص قذالق قاققعن، ظاندعن قذرظاندعن ساثا قوالي 
بولغاننع ظوقذغعن« دئيعشعدذر.))) ظةضةر نامازدا سىرة فاتعهةنع ظوقذش الزعم 
بولعدعغان بولسا، ظةلؤةتتة صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم ظذ ظادةمنع ظذنع ظوقذشقا 

بذيرعغان بذالتتع.
● ـ ظةبذهىرةيرة رةزعيةلالهذ ظةنهذ مذنداق دةيدذ: صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم 
ماثا: »سةن حعقعص مةدعنة )كذحعلعرعدا( سىرة فاتعهة ؤة ظذنعثدعن كأصرةك ظايةت 

)ظوقذلماي ظوقذلغان ناماز( ناماز بولمايدذ، دةص حاكارلعغعن«))) دئضةن.

2 ـ صةرز نامازدا ظوقذلعدعغان ظايةتلةرنع ظذنعث دةسلةصكع ظعككع رةكةتعدة 
ظوقذش

)))  »شرح املنيه«، 95) ـ بةت.
)))  ظعمام بذخارع رعؤايعتع. 

)))  بذ هةدعسنع ظةبذداؤذد رعؤايةت قعلدع. 
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 بذنداق قعلعشنعث ؤاجعص بولذشعنعث دةلعل ـ صاكعتع بولسا، صةيغةمبةر 
ظةلةيهعسساالمنعث شذنداق قعلعشنع تاشلعماي قعلغانلعقعدذر.

3 ـ سىرة فاتعهةضة بعر سىرة قوشذش

صةرز نامازالرنعث دةسلةصكع ظعككع رةكةتعدة، ؤئتعر ؤة نةصلة نامازالرعنعث 
هةممة رةكةتعدة سىرة فاتعهةدعن كئيعن بعر سىرة ياكع بعر سىرعضة باراؤةر 
بولذشعنعث  ؤاجعص  قعلعشنعث  بذنداق  ؤاحعصتذر.  ظوقذش  ظايةت  كةلضعدةك 
شذنداق  داؤاملعق  ظةلةيهعسساالمنعث  صةيغةمبةر  بولسا،  صاكعتع  ـ  دةلعل 
دةيدذ:  مذنداق  ظةنهذ  رةزعيةلالهذ  ظةبذقةتادة  هةقتة  بذ  قعلغانلعقعدذر. 
رةكةتعدة  ظعككع  دةسلةصكع  نامعزعنعث  صعشعن  ظةلةيهعسساالم  »صةيغةمبةر 
بعرعنحع  نامازنعث  ظوقذص  ظعككع سىرعنع  باشقا  ظذندعن  ؤة  فاتعهةنع  سىرة 
رةكةتعنع ظذزذن ؤة ظعككعنحع رةكةتعنع قعسقا قعلعص ظوقذيتتع. ظايةتلةرنع 
بةزعدة ظاثلعغعدةك قعلعص ظوقذيتتع. ظةسعر نامعزعدعمذ سىرة فاتعهة بعلةن 
ظعككع سىرة ظوقذيتتع. بامدات نامعزعنعث بعرعنحع رةكعتعنع ظذزذن، ظعككعنحع 

رةكعتعنع قعسقا قعلعص ظوقذيتتع.«)))
ظةلةيهعسساالمنعث  صةيغةمبةر  ظةنهذ  رةزعيةلالهذ  سامعت  ظبعنع  ظذبادة 
ؤة  فاتعهة  نامازدا سىرة  ظادةم  قعلعدذ: »بعر  رعؤايةت  دئضةنلعكعنع  مذنداق 
نامعزع  ظذنعث  بولسا،  ظوقذغان(  ناماز  )ظوقذماي  ظايةت  كأصرةك  ظذنعثدعن 

ناماز بولمايدذ.«))) 
ظةلةيهعسساالمنعث  صةيغةمبةر  ظةنهذ  رةزعيةلالهذ  سامعت  ظبعنع  ظذبادة 
بعلةن  ظذنعث  ؤة  فاتعهة  »سىرة  قعلعدذ:  رعؤايةت  دئضةنلعكعنع  مذنداق 
ناماز  ناماز،  ظوقذلغان  ظوقذلماي  سىرة(  ظعككع  )يةنع  ظايةت  ظعككع  بعللة 

بولمايدذ.«))) 
مذنداق  ظةلةيهعسساالمنعث  صةيغةمبةر  ظةنهذ  رةزعيةلالهذ  ظةبذسةظعد 
نامازغا  ظاحقذسعدذر،  نامازنعث  »تاهارةت  قعلعدذ:  رعؤايةت  دئضةنلعكعنع 
كعرعش >اهلل ظةكبةر!< دةص تةكبعر ظئيتعص )قذالق قئقعش بعلةن( ؤة نامازدعن 
حعقعش ساالم بئرعش بعلةن بولعدذ. مةيلع صةرز نامازدا بولسذن ياكع باشقا 

)))  ظعمام بذخارع رعؤايعتع. 
)))  ظعمام مذسلعم رعؤايعتع. 

)))  بذ هةدعسنع تةبرانعي رعؤايةت قعلدع.
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نامازالردا بولسذن نامازدا سىرة فاتعهة ظوقذمعغان ظادةمنعث نامعزع، ناماز 
بولمايدذ.«)))

كةينعدعن(  فاتعهةنعث  )سىرة  رةكةتعدة  ظعككع  ظاخعرقع  نامازنعث  صةرز 
سىرة ظوقذش مةكرذهتذر. حىنكع بذ سىننةتكة زعت بعر ظعشتذر.)))

خذصتةن  ياكع  رةكةتعدة  بعر  نامعزعنعث  شام  ظادةم  بعر  ظةضةر  مةسعلةن: 
نامعزعنعث دةسلةصكع ظعككع رةكةتعدة سىرة فاتعهةدعن كئيعن سىرة ظوقذمعغان 
بولسا، ظذ ظادةم ظذ سىرعنع ظاخعرقع ظعككع رةكةتعدة ظىنلىك قعلعص سىرة 
سىرة  رةكةتتة  ظعككع  دةسلةصكع  مةن  )ظذ:  ظوقذيدذ.  بعللة  بعلةن  فاتعهة 
ؤة  ظوقاي  ظىنلىك  صةقةت سىرعنعال  ظةمدع  ظعدعم،  ظوقذغان  ظىنلىك  فاتعهةنع 
سىرة فاتعهةنع مةخصع ظوقاي دئمةيدذ. حىنكع ظايةتلةرنعث بةزعسعنع ظىنلىك 
ؤة بةزعسعنع مةخصع ظوقذش بعلةن بعر رةكةتنعث ظعحعدة ظايةتنع هةم ظىنلىك 
رةكةتتة  دةسلةصكع  ظذ  ظةضةر  ظعشتذر.  يامان  ناهايعتع  ظوقذش  مةخصع  هةم 
سىرة فاتعهةنع ظوقذمعغان بولسا، ظذنع ظاخعرقع ظعككع رةكةتتة ظوقذمايدذ ؤة 

سةهؤة سةجدعسع قعلعدذ.)))

4 ـ سىرة فاتعهةنع ظذنعث كةينعدعن ظوقذلعدعغان سىرة ياكع ظايةتلةردعن 
ظعلضعرع ظوقذش

سىرة فاتعهةنع ظعلضعرع ظوقذشنعث ؤاجعص ظعكةنلعكعنعث دةلعل ـ صاكعتع 
بولسا، صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث داؤاملعق شذنداق قعلغانلعقعدذر.

5 ـ سىرة فاتعهةنع تةكرارلعماسلعق

ظوقذش  سىرعنع  بولغان  ؤاجعص  ظوقذش  كةينعدعن  فاتعهةنعث  سىرة 
قايتا  ـ  قايتا  فاتعهة  سىرة  ظىحىن  دئيعلضةنلعكع  قالمعسذن،  كئحعكتىرىلىص 

تةكرارالنمايدذ.

6 ـ ظعككع سةجدعنعث ظارعلعقعدعكع تةرتعصكة رعظاية قعلعش:

)))  تعرمعزعي رعؤايعتع.
)))  »رد احملتار«، ) ـ توم، 08) ـ بةت.

)))  »اهلدية العالئية«، 9) ـ بةت.
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باشقا  نامازنعث  بولذص  قعلعص  سةجدعنع  بعرعنحع  رةكةتتة  هةر  يةنع   
صاظالعيةتلعرعضة يأتكةلمةستعن ظعككعنحع سةجدعنع قعلعش.

7ـ  سةجدعنع صعشانعسعنع، بذرنعنع، قوللعرعنع ؤة تعزلعرعنع يةرضة تةككىزىص 
تذرذص قعلعش

بعز بذ هةقتة سةجدعنعث بألىمعدة توختالغان ظعدذق.

8 ـ رذكذدعن باشنع كأتىرضةندة بةلنع رذسالص بعر ظاز تذرذش ؤة ظعككع 
سةجدعنعث ظارعلعقعدعمذ ظازراق ظولتذرذش

بذنداق قعلعشنعث ؤاجعص بولعشعنعث دةلعلع، صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث 
ؤة سةجدعلعرعنع  رذكذ  ظذنعث  نامازنع  ؤة  قعلغانلعقعدذر  داؤاملعق شذنداق 
ظادا  ياخشع  سةجدعلعرعنع  ؤة  رذكذ  ظادةمنع  ظوقذغان  قعلماي  ظادا  ياخشع 
قعلعشقا بذيرذص: »ظاندعن بئشعثنع رذكذدعن رذسلذنذص هةتتا ظأرة تذرغانغا 
قةدةر كأتىرضعن، ظاندعن )بئشعثنع سةجدعدعن( هةتتا رذسلذنذص ظولتذرغانغا 
قةدةر كأتىرضعن«))) دئضةنلعكع ظىحىندذر. ظعمام ظةبذيىسىف: »)رذكذدعن ؤة 
ظةمةس(  ؤاجعص  تذرذش  ظاز  بعر  رذسالص  بةلنع  كأتىرضةندة  باش  سةجدعدعن 

صةرزدذر« دةيدذ.))) بعز بذ هةقتة تأؤةندة توختذلعمعز.
ظعككع سةجدعنعث  ؤة  كأتىرضةندة  باش  رذكذدعن  رذكذدا، سةجدعدة،  ـ   9
ظارعلعقعدا )بعر قئتعم سذبهانة رةببعيةل ظةزعم دئضىحعلعك معقدار( تذرذش: 

(((

صةيغةمبةر  دةيدذ:  مذنداق  ظةنهذ  رةزعيةلالهذ  هىرةيرة  ظةبذ  هةقتة  بذ 
ظةلةيهعسساالم مةسحعتكة كعرضةندعن كئيعن بعر كعشع )مةسحعتكة( كعرعص 
ساالم  ظةلةيهعسساالمغا  صةيغةمبةر  كئلعص  ظادةم  ظذ  ظاندعن  ظوقذدع.  ناماز 

)))  ظعمام بذخارع رعؤايعتع. 
)))  »رد احملتار«، ) ـ توم، ))) ـ بةت.

)))   رذكذدا، سةجدعدة، رذكذدعن باش كأتىرضةندة ؤة ظعككع سةجدعنعث ظارعلعقعدا بعر قئتعم سذبهانة رةببعيةل ظةزعم 
ظةبذيىسىف،  ظعمام  ؤاجعصتذر.  بويعحة  كأزقارعشع  مذهةممةدنعث  ظعمام  ؤة  هةنعفة  ظةبذ  ظعمام  تذرذش  معقدار  دئضىحعلعك 
ظعمام مالعك، ظعمام شافعظع ؤة ظعمام ظةهمةد قاتارلعق ظعمامالرنعث كأزقارعشع بويعحة صةرزدذر. ظةمما رذكذدا ؤة سةجدعدة 
ظئيتعلعدعغان >سذبهانة رةببعيةل ظةزعم ؤة سذبهانة رةببيةل ظةظال< غا ظوخشاش تةسبعهالرنع رذكذدا ـ سةجدعدة ظةث ظاز ظىح 
قئتعم ظئيتعش سىننةتتذر. شذنعثغا ظاساسةن بعر ظادةم رذكذدا يا سةجدعدة بعر قئتعم سذبهانة رةببعيةل ظةزعم دئضىحعلعك 
معقدار تذرغان، لئكعن ظذنعثدا ظئيتعلعدعغان تةسبعهالرنع ظئيتمعغان بولسا، ظذ ظادةمنعث ظوقذغان نامعزع توغرا بولعدذ. 

لئكعن بعر سىننةتنع قعلمعغان هئساصلعنعدذ. ت.   
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بةردع. صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم ساالم قايتذرذص بولذص ظذنعثغا: »قايتعص 
بئرعص نامازنع قايتعدعن ظوقعغعن، سةن ناماز ظوقذمعدعث« دئدع. ظذ ظادةم 
قايتعص بئرعص نامازنع بذرذنقعدةك ظوقذص كئلعص صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمغا 
نامازنع  بئرعص  ظذنعثغا: »قايتعص  ظةلةيهعسساالم  صةيغةمبةر  بةردع.  ساالم 
ظىح  ظعش  بذ  هةتتا  دئدع.  ظوقذمعدعث«  ناماز  سةن  ظوقعغعن،  قايتعدعن 
قئتعم تةكرارالندع. ظاندعن ظذ ظادةم سئنع صةيغةمبةر قعلعص هةقعقةت بعلةن 
بذنعثدعن  نامازنع  مةن  قعلعمةنكع،  قةسةم  بعلةن  نامع  نعث  اهلل  ظةؤةتكةن 
ظأضعتعص  ظوقذيدعغانلعقنع(  قانداق  )نامازنع  ماثا  ظوقذيالمايمةن،  ياخشع 
قويغعن، دئدع. صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم ظذنعثغا: »سةن ناماز ظوقذماقحع 
بولساث، )قذالق قئقعص نامازغا كعرعش ظىحىن >اهلل ظةكبةر!< دةص( تةكبعر 
رذكذ  ظاندعن  ظوقذغعن،  بولغاننع  ظاسان  ساثا  قذرظاندعن  ظاندعن  ظئيتقعن، 
معقداردا(  دئضىحعلعك  ظةزعم  رةببعيةل  سذبهانة  قئتعم  )بعر  رذكذدا  قعلعص 
قةدةر  تذرغانغا  ظأرة  هةتتا  رذسلذنذص  رذكذدعن  بئشعثنع  ظاندعن  تذرغعن، 
كأتىرضعن، ظاندعن سةجدة قعلعص سةجدعدة )بعر قئتعم سذبهانة رةببعيةل ظةظال 
دئضىحعلعك معقدار( تذرغعن، ظاندعن )بئشعثنع سةجدعدعن( هةتتا ظولتذرذص 
رذسالنغانغا قةدةر كأتىرضعن، سةن هةممة نامازلعرعثدا شذنداق قعلغعن«))) 
دئدع: »ظةضةر  مذنداق  ظةلةيهعسساالم  صةيغةمبةر  رعؤايةتتة  بعر  يةنة  دئدع. 
سةن شذنداق قعلساث، سئنعث نامعزعث تولذق ظادا بولغان بولعدذ. ظةضةر سةن 
بةزعسعنع كةم قعلساث، شذنعثغا حذشلذق نامعزعثدعن كةم  شذ ظعشالرنعث 

قعلغان هئساصلعنعسةن.«)))
مذنداق  ظةلةيهعسساالمنعث  صةيغةمبةر  ظةنهذ  رةزعيةلالهذ  مةسظذد  ظعبنع 
دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ: »رذكذ ؤة سةجدعدة مأرعسعنع تىز تذرغذزمعغان 
دئضىحعلعك  ظةزعم  رةببعيةل  سذبهانة  قئتعم  بعر  سةجدعدة  ؤة  رذكذد  )يةنع 

معقدار تذرمعغان( ظادةمنعث نامعزع توغرا بولمايدذ.«)))
رذكذدا،  كئلعدذكع،  توغرا  ظأتىشكة  قعلعص  بايان  شذنع  يةردة  بذ  بعز 
بعر  ظارعلعقعدا  سةجدعنعث  ظعككع  ؤة  كأتىرضةندة  باش  رذكذدعن  سةجدعدة، 
قئتعم سذبهانة رةببعيةل ظةزعم دئضىحعلعك معقدار تذرذش ظعمام مالعك، ظعمام 

)))  ظعمام بذخارع رعؤايعتع. 
)))  بذ رعؤايةتنع ظةبذداؤذد ؤة تعرمعزعي رعؤايةت قعلدع. 

توغرذلذق  بذ  تعرمعزعي:  ؤة  قعلدع  رعؤايةت  قاتارلعقالر  ظعبنع ماجة  ؤة  نةساظعي  تعرمعزعي،  ظةبذداؤذد،  بذ هةدعسنع    (((
دةرعجعسعضة يةتكةن هةدعستذر، دئدع. 
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شافعظع ؤة ظعمام ظةهمةد قاتارلعق ظعمامالرنعث ؤة هةنةفعي مةزهةصعدعكعلةرنعث 
ظعحعدعن ظعمام ظةبذيىسىفنعث كأز قارعشع بويعحة صةرزدذر. 

معقدار  بولغعحعلعك  ظوقذص  ظةتتةهةيياتذنع  ظولتذرذشعدا  بعرعنحع  ـ   10
ظولتذرذش

ظولتذرذشعدا  بعرعنحع  نامازنعث  رةكةتلعك  ظىح  ؤة  رةكةتلعك  تأت 
ظةتتةهةيياتذنع ظوقذص بولغعحعلعك معقدار ظولتذرذش. ظةضةر سةهؤة سةجدعسعنع 
ظولتذرذشتا  كئيعنكع  بولغاندعن  قعلعص  سةجدعسعنع  سةهؤة  بولسا،  قعلغان 

ظولتذرذش. 

11 ـ هةر ظولتذرذشتا ظةتتةهةيياتذنع ظوقذش

ظعبنع مةسظذد رةزعيةلالهذ ظةنهذدعن رعؤايةت قعلعنغان هةدعستة كأرسىتىلضةن 
ظةتتةهةيياتذنع ظوقذش ظةث ياخشعدذر. حىنكع ظذ هةدعس تعرمعزعينعث دئضعنعضة 
توغرذلذق  ظةث  ظعحعدة  هةدعسلةرنعث  قعلعنغان  رعؤايةت  هةقتة  بذ  ظوخشاش 
تأؤةندعكعدعن  بولسا،  هةدعس  ظذ  هئساصلعنعدذ.  هةدعس  يةتكةن  دةرعجعسعضة 

ظعبارةتتذر:

صةيغةمبةر  بعز  دةيدذ:  مذنداق  ظةنهذ  رةزعيةلالهذ  مةسظذد  ظعبنع 
ظةلةيهعسساالمنعث ظارقعسعدا ناماز ظوقذغان ؤاقتعمعزدا: جعبرعظعلغا، معكاظعلغا، 
غا  رعؤايةتتة: اهلل  ظعدذق. )بةزع  دةيدعغان  بولسذن،  صوالنعغا ساالم  ؤة  صوالنع 
ساالم بولسذن دةيدعغان ظعدذق، دةص بايان قعلعندع(. شذنعث بعلةن صةيغةمبةر 
ظةلةيهعسساالم بعزضة قاراص مذنداق دئدع: »هةقعقةتةن اهلل تاظاال ساالمةتتذر. 
ظاصةتلةر كةلمةيدذ. شذنعث  بااليع  ظعنسانالرغا كئلعدعغان  تاظاالغا،  )يةنع اهلل 
ظىحىن( بعرعثالر ناماز ظوقذسا، بارلعق ظذلذغلذق، هةممة ظعبادةتلةر ؤة ساناالر 
اهلل تاظاالغا بولسذن، ظع صةيغةمبةر! ساالم، اهلل تاظاالنعث رةهمعتع ؤة بةرعكعتع 
ساثا بولسذن، بعزضة ؤة اهلل تاظاالنعث ياخشع بةندعلعرعضة ساالم بولسذن! دئسذن. 
)ظةضةر سعلةر شذنداق دئسةثالر، ظذ ساالم ظاسمان ـ زئمعندعكع اهلل تاظاالنعث 
بعر  باشقا  تاظاالدعن  اهلل  مةن  ظذ(  يةنة  تئضعدذ.  بةندعلعرعضة  ياخشع  بارلعق 
ؤة  بةندعسع  تاظاالنعث  اهلل  ظةلةيهعسساالمنعث  يوقلعقعغا، مةهةممةد  ظعالهنعث 
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ظذنعث صةيغةمبعرع ظعكةنلعكعضة ضذؤاهلعق ظئيتعمةن، دئسذن.)))«)))

12 ـ ظةتتةهةيياتذنع ظوقذص بولذصال ظىحىنحع رةكةتكة قوصذش

 بذ هةقتة ظعبنع مةسظذد: صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم ماثا نامازنعث ظوتتذرعسعدا 
ؤة ظاخعرعدا ظةتتةهةيياتذنع ظوقذشنع ظأضةتتع، دةص بولذص سأزعنعث ظاخعرعدا 
بولسا،  ظوتتذرعدا  نامازنعث  ظةلةيهعسساالم  صةيغةمبةر  دئدع: »ظةضةر  مذنداق 
)يةنع تأت رةكةتلعك ياكع ظىح رةكةتلعك نامازنعث ظوتتذرعدعكع تةشةههذددا 
رةكةتكة(  )ظىحىنحع  بولذصال  ظوقذص  ظةتتةهةيياتذنع  بولسا(،  ظولتذرغان 
بولسا،  ظاخعرعدا  نامازنعث  ظةلةيهعسساالم  صةيغةمبةر  ظةضةر  كئتةتتع.  قوصذص 

ظةتتةهةيياتذدعن كئيعن خالعغان دذظاالرنع ظوقذص ظاندعن ساالم بئرةتتع.«)))
ظعبنع  »دادام  دةيدذ:  مذنداق  ظةبذظذبةيدة  بالعسع  مةسظذدنعث  ظعبنع 
بعرعنحع  بولذص  )ظوقذص  رةكةتنع  ظعككع  ظةلةيهعسساالم  صةيغةمبةر  مةسظذد، 
ظىستعدة  تاشنعث  قعزعتعلغان  خذددع  ؤاقتعدا(  ظولتذرغان  ظولتذرذشتا 
هةتتا  ظةلةيهعسساالم  صةيغةمبةر  مةن:  دئدع.  )ظولتذراتتع(  ظولتذرغاندةك 
دادام:  دئدعم.  ظولتذراتتعمذ؟  شذنداق  ظىحىن(  قوصذش  رةكةتكة  )ظىحىنحع 
شذنداق  ظىحىن(  قوصذش  رةكةتكة  )ظىحىنحع  ظةلةيهعسساالم  صةيغةمبةر  هةظة! 

ظولتذراتتع، دئدع.«)4) 
ظةضةر بعر ظادةم ظةتتةهةيياتذنع ظوقذص بولذص ظىح قئتعم >سذبهانةلاله< 
ظالع  ظةال  ؤة  مذهةممةدعن  ظةال  سةللع  >ظةلالهذممة  ياكع  معقدار  دئضىحعلعك 
مذهةممةدعن< دئضةنضة قةدةر )ظىحىنحع رةكةتضة( قوصماي ظولتذرغان بولسا، 
ظىحىن  سالغانلعقع  كئحعكتىرىص  صةرزعنع  قوصذش  رةكةتكة  ظىحىنحع  ظذنعثغا 

سةهؤة سةجدعسعنع قعلعش الزعم بولعدذ. 

13ـ  ؤئتعر ؤاجعصنعث ظىحىنحع رةكعتعدة رذكذغا بئرعشتعن ظعلضعرع دذظايع 
قذنذتنع ظوقذش

)))  ظذنعث ظةرةبحة ظوقذلعشع: ظةتتةهةيياتذ لعلالهع، ؤةسسةالؤاتذ ؤةتتةييعباتذ، ظةسساالمذ ظةلةيكة ظةييذهةننةبعيذ ؤة 
رةهمةتةلالهع ؤة بةراكاتذهذ، ظةسساالمذ ظةلةينا ؤة ظةال ظعبادعلالهعسسالعهعنة، ظةشهةدذ ظةلال ظعالهة ظعللةلالهذ ؤة ظةشهةدذ 

ظةننة مذهةممةدةن ظةبدذهذ ؤة رةسذلذهذ.  
)))  ظعمام بذخارع رعؤايعتع. 

)))  بذ هةدعسنع ظعمام ظةهمةد ؤة ظعبنع خذزةيمة قاتارلعقالر رعؤايةت قعلدع. 
)))  بذ هةدعسنع نةساظعي رعؤايةت قعلدع. 
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ظوقذغان  ساهابعلةر  ؤة  ظةلةيهعسساالم  صةيغةمبةر  ظىحىن  قذنذت  دذظايع 
دذظاالرنع ظوقذش ياخشعدذر.)))

14 ـ ظعككع هئيت نامازلعرعنعث تةكبعرلعرعنع ظئيتعش

ظذ هةر بعر رةكةتتة ظىح تةكبعر بولذص جةمع ظالتة تةكبعردذر. هةر بعر 
هئيت  ظعككع  يةنة  ؤاجعصتذر.  بعر  ظايرعم  ظالدعغا  ظأز  ظئيتعش  تةكبعرنع 
ظئيتعلعدعغان  ظىحىن  بئرعش  رذكذسعغا  رةكةتعنعث  ظعككعنحع  نامعزعنعث 

تةكبعرنع ظئيتعشمذ ؤاجعصتذر.

15 ـ ظايةتلةرنع ظىنلىك ظوقذش

خذصتةن  ؤة  نامعزعنعث  شام  نامعزعدا،  بامدات  بولسعمذ  ظوقذغان  قازاسعنع   
نامعزنعث دةسلةصكع ظعككع رةكةتعدة، جىمة نامعزعدا، ظعككع هئيت نامازلعرعدا، 
تةراؤعه نامازلعرعدا ؤة رامعزان ظئيعدا ظوقذلغان ؤئتعر نامعزعدا ظعمامنعث ظايةتلةرنع 
ظىنلىك ظوقذشع ؤاجعصتذر. نامازنع يالغذز ظوقذغان ظادةم بذ نامازالردا ظايةتلةرنع 
ظىنلىك ظوقذسعمذ ياكع ظعحعدة ظوقذسعمذ بولعدذ، لئكعن ظذنعث ظوقذغان نامعزعنعث 
ظذ  ظذنعث  ظىحىن  هئساصلعنعشع  شةكلعدة  نامازنعث  ظوقذلغان  بعلةن  جاماظةت 
نامازالردا ظايةتلةرنع ظىنلىك ظوقذشع ياخشعدذر. شذنعثدةك يةنة شذ نامازالرنعث 
ظذ  قعلغاندا،  قازاسعنع  رةكةتنعث  ظذ  ظادةممذ  ظىلضىرةلمعضةن  رةكةتعضة  بعرةر 

رةكةتتة ظايةتلةرنع ظىنلىك ظوقذسعمذ ياكع ظعحعدة ظوقذسعمذ بولعدذ.

16 ـ ظايةتلةرنع ظعحعدة ظوقذش

شام  نامازلعرعدا،  ظةسعر  صعشعن،  ظادةم  ظوقذغان  يالغذز  نامازنع  ؤة  ظعمام   
نامعزعنعث ظىحىنحع رةكةتعدة، خذصتةن نامعزعنعث ظاخعرقع ظعككع رةكةتعدة، كىن 
ظوقذلغان  قعلعص  تةلةص  سذ  ؤة  نامازدا  ظوقذلعدعغان  ظىحىن  قالغانلعقع  تذتذلذص 

نامازدا ظايةتلةرنع ظعحعدة ظوقذيدذ.))) 

ظادا  ظورذنلعرعدا  ظأز  ؤاجعصلعرعنع  ؤة  صةرزلعرعنع  بعر  هةر  نامازنعث  ـ   17
قعلعش

)))  ظذ دذظانعث قايسع دذظا ظعكةنلعكع ؤئتعر نامعزعنعث بابعدا كئلعدذ. 
)))  »رد احملتار«، ) ـ توم، 5)) ـ بةت.
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ظىح  بولذص  ظوقذص  ظايةتلةرنع  ظادةم  بعر  مةسعلةن:  ظاساسةن  بذنعثغا 
قئتعم >سذبهانةلاله!< دئضىحعلعك معقدار سةؤةن )رذكذغا بارماي بعر نةرسة( 
ظويلذنذص تذرذص قئلعص ظاندعن رذكذ قعلغان بولسا، ظذنعث بعر صةرزنع ظأز 
ظورنعدعن كئحعكتىرىص قويغانلعقع ظىحىن ظذنعثغا سةهؤة سةجدعسعنع قعلعش 
الزعم. شذنعثدةك يةنة شذ معقدار سةؤةنلعك بعلةن ظعككعنحع ياكع تأتعنحع 
رةكةتكة قوصماستعن ظولتذرغان بولسعمذ، ظذنعثغا سةهؤة سةجدعسعنع قعلعش 

الزعم بولعدذ. 
ظارعلعقعدا  ظعشنعث)))  صةرز  ظعككع  قئلعص  شةكلعنعص  نامازدا  ظادةم  بعر 
ظىح قئتعم >سذبهانةلاله< دئضىحعلعك معقدار ظويلذنذص تذرذص قالغان بولسا، 
ظذنعثغا سةهؤة سةجدعسعنع قعلعش الزعم. شذنعثدةك يةنة بعر صةرز ؤة بعر 
ؤاجعصنعث ظارعلعقعنع كعحعكتىرىص سالغان بولسعمذ، سةهؤة سةجدعسعنع قعلعش 
الزعم. مةسعلةن: نامازدا نامازنعث تةكبعرلعرعنع ظعمامدعن كئيعن ظىنلىك ظاؤاز 
ظىحىن  ظولتذرذش  ظولتذرذشتا  بئرعنحع  ظادةم  بئرعدعغان  قعلعص  ظئالن  بعلةن 
ظئيتعلدعغان تةكبعرنع سذزذص توؤلعغان ؤة شذنعث بعلةن كعشعلةر هةتتا ظذ 
ظادةم تذرغانغا قةدةر ظةتتةهةيياتذنع )ظولتذرذشنعث بئشعدا( ظوقذماي ظذنع 
كأصلعضةن  الزعم.  قعلعش  سةجدعسعنع  سةهؤة  ظذالرغا  بولسا،  كئحعكتىرضةن 

ظادةملةر بذ خاتالعقنع سادعر قعلعص سالعدذ.)))            

18 ـ ساالمنع ظوث تةرةص ؤة سول تةرةص بولذص ظعككع قئتعم ظئيتعش

نامازدعن حعقعش ظىحىن ظئيتعلعدعغان ساالمنع ظوث تةرةصكة ساالم بئرعش 
ظىحىن بعر قئتعم، سول تةرةصكة ساالم بئرعش ظىحىن بعر قئتعم بولذص ظعككع 
قئتعم ظئيتعش. حىنكع صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم داؤاملعق شذنداق قعالتتع. 
»صةيغةمبةر  دةيدذ:  مذنداق  ظةنهذ  رةزعيةلالهذ  مةسظذد  ظعبنع  هةقتة  بذ 
تةرعصعضة  ظوث  دةص  رةهمةتذلاله!<  ؤة  ظةلةيكذم  >ظةسساالمذ  ظةلةيهعسساالم 
بعر قئتعم ؤة >ظةسساالمذ ظةلةيكذم ؤة رةهمةتذلاله!< دةص سول تةرعصعضة بعر 
ظأزعنعث  بولذص  قعلعص  سةجدعنع  ظاخعرعدعكع  رةكعتعنعث  ظىحىنحع  نامازنعث  رةكةتلعك  تأت  ظادةم  بعر  مةسعلةن:    (((
نامازنع ظىح رةكةت ظوقذغانلعقع ياكع تأت رةكةت ظوقذغانلعقعدا شةكلعنعص قئلعص سةجدة بعلةن تأتعنحع رةكةتكة قذصذشنعث 
ظارعسعدا ظىح قئتعم >سذبهانةلاله< دئضىحعلعك معقدار ظويلذنذص ظولتذرذص قئلعص ظاندعن تأتعنحع رةكةتكة تذرغان بولسا، 

ظذنعثغا سةهؤة سةجدعسعنع قعلعش الزعم بولعدذ. ت.  
)))  »اهلدية العالئية«.
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قئتعم ساالم بئرةتتع.«)))
ظةلةيكذم ؤة رةهمةتذلاله!< دئضةن سأزنعث ظعحعدعن ساالم  >ظةسساالمذ 
بئرعش ظىحىن ظئيتعلعش ؤاجعص بولغان معقدار صةقةت >ظةسساالمذ< دئضةن 
تأضةيدذ.  بعلةن  ساالم  بعرعنحع  ظعشعمذ  قعلعش  ظعقتعدا  ظعمامغا  سأزدذر. 
مةسعلةن: ظعمام بعرعنحع ساالم ظىحىن >ظةسساالمذ< دئضةندة بعر ظادةم كئلعص 
ظعمام >ظةلةيكةم< نع دئيعشتعن ظعلضعرع ظعمامغا ظعقتعدا قعلغان بولسا، ظذ 
ظادةم ظذ نامازغا كعرضةن هئساصالنمايدذ. ظذ، نامازدا سةهؤة قعلعص سالمعغان 
ظادةم بولسا، ظةهؤال شذنداق بولعدذ. ظةمما نامازدا بعرةر ؤاجعصنع قعلمعغان 
سةؤةبع بعلةن سةهؤة سةجدعسعنع قعلعش ؤاجعص بولذص قالغان ظادةم بولغان، 
ظذ ساالم بئرعص نامازدعن حعقعص كئتعص بولغاندعن كئيعن بولسعمذ سةهؤة 
سةجدعسعنع قعلعش ظىحىن سةجدة قعلغان بولسا، ظذ ظادةم ظذ نامازغا كعرضةن 

هئساصلعنعدذ.)))

نامازنعث سىننةتلعرع

بعز تاهارةتنعث هأكىملعرعنع بايان قعلغان بابتا سىننةت بولسا، صةيغةمبةر 
ظئيعصالنمايدعغان،  ظادةم  قعلمعغان  لئكعن  قعلغان،  داؤاملعق  ظةلةيهعسساالم 
ظادةم  قعلمعغان  ظأزرعسعز  ؤة  بئرعلعدعغان  ساؤاص  ظادةمضة  قعلغان  ظذنع 
بةزع  ظأتكةنعدذق.  قعلعص  بايان  دةص  هأكىمدذر،  بعر  بولعدعغان  ضذناهكار 
ظالعمالر: »سىننةتنع قعلمعغان ظادةمنع ظئزعص كةتكةن ظادةم، دةص قاراش ؤة 

ظذنع تةنقعدلةش الزعم« دةيدذ. 
ؤة  مةكرذهتذر  قعلماسلعق  ظعشالرنع  قارالغان  دةص  سىننةت،  نامازدا 
ظةدةصسعزلعكتذر، لئكعن سىننةتلةر بعلمةسلعكتعن قعلعنماي قالغان بولسا، 

ظةهؤال ظذنداق بولمايدذ. 
نامازنعث سىننةتلعرع تأؤةندعكعلةردعن ظعبارةتتذر:        

دئيعشتعن  ظةكبةر!<  >اهلل  ظىحىن  كئرعش  نامازغا  قئقعص  قذالق  ـ   (
بةكمذ  بارماقلعرعنع  قاراتقان،  تةرةصكة  قعبلة  ظالقانلعرعنع  ظعلضعرع  ظازراق 

)))  بذ هةدعسنع تعرمعزعي رعؤايةت قعلدع ؤة تعرمعزعي بذ هةدعس توغرذلذق دةرعجعسعضة يةتكةن هةدعستذر، دئدع. 
)))  »رد احملتار«، ) ـ توم، 4)) ـ بةت.
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قوللعرعنع  كعشع  ظةر  تذتذص،  هالةتتة  يئغعؤالمعغان  بةكمذ  ؤة  ظئحعؤالمعغان 
ظذدذلعغعحة  دذلعسعنعث  قوللعرعنع  كعشع  ظايال  ظذدذلعغعحة،  قذالقلعرعنعث 
كأتىرىش. حىنكع ظايال كعشعنعث قوللعرعنع دذلعسعنعث ظذدذلعغعحة كأتىرىشع 
سىننةت  كأتىرىشنعث  قولالرنع  بولعدذ.  سةؤةص  تذرذشعغا  صعنهانراق  ظذنعث 

ظعكةنلعكعنعث دةلعل ـ صاكعتلعرع بولسا، تأؤةندعكع هةدعسلةردذر: 
مالعك ظبعنع هذرةيس مذنداق دةيدذ: »صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم )نامازغا 
قوللعرعنع  بولغاندا  ظئيتماقحع  تةكبعر  دةص(  ظةكبةر<  >اهلل  ظىحىن  كئرعش 

هةتتا قذالقلعرعنعث ظذدذلعغعحة كأتىرةتتع.«)))
ؤاظعل ظعبنع هذجرع مذنداق دئدع: »مةن صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث 
نامازغا كعرمةكحع بولغاندا قوللعرعنع )قذالقلعرعنعث ظذدذلعغعحة( كأتىرىص 
تذرذص تةكبعر ظئيتقانلعقعنع، ظاندعن كعيعمع بعلةن )قوللعرعنع( يأضىضةنلعكعنع 
)يةنع قوللعرعنع تونغا ظوخشعغان كعيعمعنعث ظعحعضة تعققانلعقعنع( كأردىم. 

(((». . .
سةظعد ظبعنع سةمظان مذنداق دئدع: »بعز زذرةيق جةمةتعنعث مةسحعتعدة 
صةيغةمبةر  كئلعص:  قئشعمعزغا  كعرعص  )مةسحعتضة(  ظةبذهذرةيرة  ظعدذق. 
ظعش  ظىح  تاشلعغان  قعلعشنع  كعشعلةر  لئكعن  قعلغان،  ظةلةيهعسساالم 
باردذر. ظذالرنعث بعرع صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم نامازغا تذرماقحع بولغاندا، 
كأتىرةتتع.  قوللعرعنع  ظةلةيهعسساالم  صةيغةمبةر  )يةنع  قعالتتع.  مذشذنداق 
صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث قوللعرعنع قانداق كأتىرضةنلعكعنع بذ هةدعسنع 
رعؤايةت قعلغانالرنعث بعرع بولغان ظةبذظامعر قوللعرع بعلةن ظعشارةت قعلعص 
بةكمذ  بارماقلعرعنع  قوللعرعنعث  ظةلةيهعسساالم  صةيغةمبةر  كأرسةتتع(. 

ظئحعؤالمايتتع ؤة بةكمذ يذمذؤالمايتتع، دئضةن.«)))
ظةمما صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم قوللعرعنع هةتتا دذلعسعنعث ظذدذلعغعحة 
كأتىرةتتع، دئضةن هةدعس)4) بولسا، يذقعرعدا بايان قعلعنغان هةدعسلةرضة زعت 
كةلمةيدذ. حىنكع ظعككع حوث بارماق قذالقنعث يذمذشعقعغعحة ظذدذل كةلسة، 
ظالقان تةرةص دذلعنعث ظذدذلعغا ياكع شذنعثغا يئقعن بعر يةرضة توغرا كئلعدذ. 

)))  ظعمام مذسلعم رعؤايعتع. 
)))  ظعمام مذسلعم رعؤايعتع. 

)))  بذ هةدعسنع هاكعم رعؤايةت قعلدع ؤة بذ هةدعس توغرذلذق دةرعجعسعضة يةتكةن هةدعستذر، دئدع. 
)))  ظعمام مذسلعم رعؤايعتع.
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بذنعث شذنداق بولعدعغانلعقعنعث دةلعلـ  صاكعتع بولسا، تأؤةندعكع هةدعستذر: 
ظابدذل جةببار ظعبنع ؤاظعل دادعسعنعث مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ: 
قوللعرعنع  بولغاندا  ظوقذماقحع  ناماز  ظةلةيهعسساالمنعث  صةيغةمبةر  »مةن 
)يةنع ظالقانلعرعنع( هةتتا دذلعسعنعث ظذدذلعغعحة ؤة ظعككع حوث بارمعقعنع 
قذلعقعنعث ظذدذلعغعحة كأتىرىص، ظاندعن تةكبعر ظئيتقانلعقعنع، كأردىم.«)))      
) ـ ظعمام >اهلل ظةكبةر!< دئضةن تةكبعرنع، >سةمعظةلالهذ لعمعدةن< نع 
ؤة >ظةسساالمذ ظةلةيكذم< نع ظعقتعدا قعلغانالرغا ظاثلعغذدةك قعلعص ظىنلىك 
ظئيتعش. لئكعن بذالرنع هاجةتتعن )يةنع هةددعدعن( ظارتذق ظىنلىك ظئيتعش 

مةكرذهتذر.
ظةكبةر!<  >اهلل  ظئيتعلعدعغان  ظىحىن  كعرعش  نامازغا  ظعمام  بعر  ظةضةر 
دئضةن تةكبعردعن اهلل تاظاالنع ظذلذغالشنع مةقسةد قعلماي ظاهاث حعقعرعشنع 
ؤة كعشعلةرنع ظأزعضة هةيران قالدذرذشنع مةقسةد قعلعص ظذ تةكبعرنع بةك 
ظذ  ظعمام  هئساصالنمايدذ.  كعرضةن  نامازغا  ظعمام  ظذ  بولسا،  ظئيتقان  ؤاقعراص 
بعلدىرىص قويذشنعال  تةكبعردعن ظأزعنعث نامازغا كعرضةنلعكعنع كعشعلةرضة 
ظذ  حىنكع  هئساصالنمايدذ.  كعرضةن  نامازغا  ظذ  يةنة  بولسا،  قعلغان  مةقسةد 
تةكبعردعن بولغان ظةسلع مةقسةد اهلل تاظاالنع ظذلذغالشتذر ؤة ظعقتعدا قعلغان 
ظعمام  ظذ  ظةضةر  بعلدىرىشتذر.  كعرضةنلعكعنع  نامازغا  ظأزعنعث  كعشعلةرضة 
بعلدىرىص قويذشنعال  تةكبعردعن ظأزعنعث نامازغا كعرضةنلعكعنع كعشعلةرضة 
هئساصلعنعدذ.  ظذلذغلعمعغان  تاظاالنع  اهلل  خذددع  ظذ  بولسا،  قعلغان  مةقسةد 
تةكبعر  ظذ  ظىحىن  شذنعث  هئساصالنمايدذ.  كعرضةن  نامازغا  ظادةم  ظذ  شذثا 
بعلةن هةم نامازغا كعرعشنع )يةنع اهلل تاظاالنع ظذلذغالشنع( ؤة هةم ظعقتعدا 
مةقسةد  قويذشنع  بعلدىرىص  كعرضةنلعكعنع  نامازغا  ظأزعنعث  قعلغذحعالرغا 
ظادةمنعث  بئرعدعغان  توؤالص  تةكبعرلةرنع  هةقتة  بذ  ياخشعدذر.  ظةث  قعلعش 
قعلغان  ظعقتعدا  ظعمامغا  ظةمما  ظوخشاشتذر.  هأكمعضة  ظعمامنعث  هأكمعمذ 
ياكع يالغذز ناماز ظوقذغان ظادةم تةكبعرنع صةقةت ظأزع ظاثلعغعدةك قئلعص 

ظئيتعدذ.))) 
كعرعش  )نامازغا  ظادةمنعث  ظوقذغان  ناماز  قعلعص  ظعقتعدا  ظعمامغا  ـ   (
ظىحىن ظئيتعلعدعغان تةكبعرنع( ظعمام بعلةن تةث ظئيتعشع. بذ هةقتة ظعمام 

)))  بذ هةدعسنع ظةبذداؤذد رعؤايةت قعلغان. بذ هةدعسنعث رعؤايةت قعلعنعش يوللعرعدا ظأزىكلىك بار.  
)))  »رد احملتار«، ) ـ توم، 96) ـ بةت.
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بذخارع صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ: 
»ظعمام صةقةت ظعقتعدا قعلعنعش ظىحىنال تذرغذزذلدع. شذنعث ظىحىن ظذ ظةضةر 

تةكبعر ظئيتسا، سعلةرمذ تةكبعر ظئيتعثالر. . .«)))       
لئكعن ظعمامغا ظعقتعدا قعلعص ناماز ظوقذغان ظادةمنعث )نامازغا كعرعش 
ظىحىن ظئيتعلعدعغان تةكبعرنع( ظعمام بعلةن تةث ظئيتعشع، هةتتا ظذ ظادةمنعث 
تةكبعرنع ظعمامدعن بذرذن ظئيتعص قالماسلعقع ظىحىن ظذنعث ظعمامنعث ظةهؤالعنع 
ظئنعق بعلعشع شةرتتذر. شذنعث ظىحىن ظةضةر ظذ ظادةم تةكبعرنع ظعمامدعن 

بذرذن ظئيتعص سالسا، ظذ ظادةم نامازغا كعرضةنلعك هئساصالنمايدذ.))) 
ظوقذماقحع  ناماز  قعلعص  ظعقتعدا  ظعمامغا  مةسعلعدة  بذ  مةن  شذثا 
ظعمام  تةكبعرنع  ظئيتعلعدعغان(  ظىحىن  كعرعش  )نامازغا  ظادةمنعث  بولغان 
قارعغان  ياخشعدذر، دةص  ظئيتعشع ظةث  بولغاندعن كئيعن  ظئيتعص  تةكبعرنع 
دةص  توغرا  تذتذش،  كأزقارعشعنع  مذهةممةدنعث  ظعمام  ؤة  ظةبذيىسىف  ظعمام 

قارايمةن.  
4 ـ ظوث قولعنعث حوث ؤة كعحعك بارمعقع بعلةن سول قولعنعث بئغعشعنع 
تذتقان ؤة ظوث قولعنعث قالغان بارماقلعرعنع سول قولعنعث بعلعكعنعث ظىستىضة 
قويغان هالةتتة ظوث قولعنع سول قولعنعث ظىستعدة قويذص كعندعكنعث ظاستعدا 

تذتذش. 
قولعنعث  سول  بعلةن  بارماقلعرع  قولعنعث  )ظوث  كعشع  ظايال  ظةمما 
دىمبعسعضة  قولعنعث  سول  ظالقعنعنع  قولعنعث  ظوث  تذتماستعن  بئغعشعنع( 
ظىستعدة  كأكرعكعنعث  ؤة  ظاستعدا  كأكسعنعث  قوللعرعنع  هالةتتة  قويغان 
بةك  ظذنعث  تذتعشع  شذنداق  قوللعرعنع  كعشعنعث  ظايال  حىنكع  تذتعدذ. 

ظئحعلعص قالماسلعقعغا )يةنع صعنهان هالةتتة تذرذشقا( سةؤةص بولعدذ. 
ظوث قولنع سول قولنعث ظىستعدة قويذشنعث سىننةت ظعكةنلعكعنعث دةلعل 

ـ صاكعتلعرع بولسا، تأؤةندعكع هةدعسلةردذر: 
سةهعل ظعبنع سةظد رةزعيةلالهذ ظةنهذ مذنداق دةيدذ: »كعشعلةر نامازدا 
بذيرذلغان  قويذشقا  ظىستعدة  قوللعرعنعث  سول  قوللعرعنع  ظوث  تذرغاندا 

)))  ظعمام بذخارع رعؤايعتع. 
)))  >حاشية الطحاوي على مراقي الفالح<. 

نامازنىڭ سۈننەتلىرىنامازنىڭ سۈننەتلىرى



ظعدع.«))) 
ؤاظعل ظعبنع هذجرع مذنداق دئدع: »مةن صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث 
نامازغا كعرمةكحع بولغاندا قوللعرعنع )قذالقلعرعنعث ظذدذلعغعحة( كأتىرىص 
تذرذص تةكبعر ظئيتقانلعقعنع ظاندعن كعيعمع بعلةن )قوللعرعنع( يأضىضةنلعكعنع 
)يةنع قوللعرعنع تونغا ظوخشعغان كعيعمعنعث ظعحعضة تعققانلعقعنع(، ظاندعن 

ظوث قولعنع سول قولعنعث ظىستىضة قويغانلعقعنع كأردىم.«)))
قذبةيسة ظعبنع هةلةب دادعسعنعث مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ: 
»صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم )بعر كىنع( بعزضة ظعمام بولذص بئرعص )نامازدا( 

ظوث قولع بعلةن سول قولعنع تذتذص تذرغان.«)))
ظالقاننعث  )سول(  ظالقاننع  )ظوث(  »نامازدا  ظةنهذ:  رةزعيةلالهذ  ظةلع 
دىمبعسع ظىستعدة قويذص كعندعكنعث ظاستعدا تذتذش سىننةتتذر« دئدع.)4)    
ؤاظعل ظعبنع هذجرع مذنداق دئدع: »مةن صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث 
كعندعكعنعث  قويذص  ظىستعدة  دىمبعسع  قولعنعث  سول  قولعنع  ظوث  نامازدا 
ظاستعدا تذتقانلعقعنع كأردىم«.)5) يةنة رذكذدعن باشنع كأتىرضةندة ظوقذيدعغان 
دذظاالر كأص بولذص بعر ظاز ظذزذن تذرذص قالعدعغان بولسا، بذ ؤاقتعدعمذ ظوث 

قولنع سول قولنعث ظىستعدة قويذص كعندعكنعث ظاستعدا تذتذش سىننةتتذر.
كئيعن  بولغاندعن  كعرعص  نامازغا  قئقعص  قذالق  دةص  ظةكبةر<  ـ >اهلل   5
>سذبهانةكةلالهذممة ؤة بعهةمدعكة ؤة تةبارةكةسمذكة ؤة تةظاال جةددذكة ؤة ال 
ظعالهة غةيرذكة< دئضةن دذظانع ظوقذش. >ؤة تةظاال جةددذكة< دئضةن سأزدعن 
كئيعن >ؤة جةللة سةناظذكة< دئضةن سأزنع قوشذص ظوقذش خاتا ظةمةستذر. 
ظةضةر ظذ سأزنع قوشذص ظوقذمعسا، ظذنع قوشذص ظوقذشقا بذيرذلمايدذ. حىنكع 

ظذ سأز كىحلىك دةص قارالغان هةدعسلةردة بايان قعلعنمعغان.)6) 
مانا بذ دذظا ظأمةرضة، ظعبنع مةسظذدقا، ظةنةسكة، ظاظعشةضة، ظوسمانغا، 
جابعرضة ؤة ظةبذ سةظعد خذدرعيغا ظوخشاش )اهلل تاظاال ظذالردعن رازع بولسذن( 

)))  ظعمام بذخارع رعؤايعتع. 
)))  ظعمام مذسلعم رعؤايعتع. 

)))  تعرمعزعي رعؤايعتع. 
)))  بذ ظةسةرنع ظعمام ظةهمةد ؤة ظةبذداؤذد رعؤايةت قعلدع. بذ ظةسةرنعث رعؤايةت قعلعنعش يوللعرعدا تةنقعدلةر باردذر.  

)))  بذ هةدعسنع ظعبنع ظةبذشةيبة رعؤايةت قعلدع.  
)))  »شرح املنيه«، )0) ـ بةت.
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بعر بىلىك ساهابعلةر تةرعصعدعن توغرا، دةص تالالنغان دذظادذر. ظأمةر رةزعيةلالهذ 
ظةنهذ كعشعلةرنعث ظأضىنعؤئلعشع ظىحىن بةزعدة بذ دذظانع ظىنلىك ظوقذيتتع. 
هةدعسشذناسالرنعث يولع بويعحة بذ دذظادعن باشقا دذظاالرنعث توغرا ظعكةنلعكع 
كىحلىك بولغان بولسعمذ، لئكعن )ظأمةر رةزعيةلالهذ ظةنهذنعث كعشعلةرنعث 
دذظانع  بذ  ظوقذغانلعقع(،  ظىنلىك  دذظانع  بذ  بةزعدة  ظىحىن  ظأضىنعؤئلعشع 
ؤاقعتتا  كأصىنحة  ظةلةيهعسساالم  صةيغةمبةر  ظعكةنلعكعنع،  ياخشع  ظوقذشنعث 
ؤة هاياتعنعث ظاخعرقع كىنلعرعدة ظوقذغان دذظانعث مذشذ دذظا ظعكةنلعكنع 
كأرسىتىص بئرعدذ. )هةدعسشذناسالرنعث كأزقارعشع بويعحة بذنعثدعن باشقا 
دذظاالرنعث توغرا ظعكةنلعكع كىحلىك بولغانلعقع ظىحىن( نامازدا بذنعثدعن 
باشقا دذظاالرنع ظوقذشقعمذ بولعدذ، لئكعن ظذ دذظاالرنعث، ظةث ياخشعسع نةصلة 
نامازالردا  بذ  حىنكع  الزعم.  ظوقذلعشع  نامازلعرعدا  تةهةججذد  ؤة  نامازالردا 

خالعغان دذظاالرنع ظوقذشقا بولعدذ.))) 
ظعبنع مةسظذد رةزعيةلالهذ ظةنهذ مذنداق دئدع: »بعز نامازغا كعرعص نامازنع 
باشلعغان ؤاقتعمعزدا صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم بعزنعث >سذبهانةكةلالهذممة ؤة 
بعهةمدعكة ؤة تةبارةكةسمذكة ؤة تةظاال جةددذكة ؤة ال ظعالهة غةيرذكة< دئضةن 
دذظانع ظوقذشعمعزنع بعزضة ظأضعتةتتع ؤة ظأزعمذ ظذ دذظانع ظوقذيتتع.«)))          
ظةنهذ  رةزعيةلالهذ  خةتتاب  ظعبنع  »ظأمةر  دئدع:  مذنداق  ظذبدة 
>سذبهانةكةلالهذممة ؤة بعهةمدعكة ؤة تةبارةكةسمذكة ؤة تةظاال جةددذكة ؤة ال 

ظعالهة غةيرذكة< دئضةن دذظانع ظىنلىك قعلعص ظوقذيتتع.«)))
كئلعص  ظادةم  بعر  ؤاقتعدا  باشلعغان  ظوقذشقا  ظىنلىك  ظايةتلةرنع  ظعمام 
ظعمامغا ظعقتعدا قعلعص نامازغا تذرغان بولسا، ظذ ظادةم ظذ دذظانع ظوقذماستعن 
جعم تذرذص ظعمامنعث ظوقذغان ظايةتلعرعنع دعققةت بعلةن تعثشايدذ. حىنكع 
مذنداق  بذيرذص  تعثشاشقا  تذرذص  جعم  ظذنع  ظوقذلغاندا  قذظان  تاظاال،  اهلل 
دئدع: »اهلل نعث رةهمعتعضة ظئرعشعشعثالر ظىحىن، قذرظان ظوقذلغان حاغدا، 

ظذنع دعققةت بعلةن ظاثالثالر ؤة جعم تذرذثالر )يةنع سأز قعلماثالر(«)4)
بعلالهعمعنةششةيتانعر  بولغاندعن كئيعن >ظةظذزذ  ظوقذص  دذظانع  ظذ  ـ   6

)))  »شرح املنيه«، )0) ـ بةت.
)))  بذ ظةسةرنع تةبرانعي رعؤايةت قعلدع. لئكعن، بذ ظةسةر رعؤايةت قعلعنغان يولدا بعر ظىزىكلىك بار.

)))  بذ ظةسةرنع ظعمام مذسلعم رعؤايةت قعلدع. 
)))  سىرة ظةظراف 04) ـ ظايةت. 

نامازنىڭ سۈننەتلىرىنامازنىڭ سۈننەتلىرى



راجعم)))< نع ظوقذش. حىنكع اهلل تاظاال قذرظان ظوقذماقحع بولغاندا قوغالندع 
شةيتاندعن صاناه تعلةشكة بذيرذص مذنداق دئدع: »سةن قذرظان ظوقذماقحع 
بولغعنعثدا، قوغالندع شةيتاننعث )ؤةسؤةسعسعدعن( اللةغا سئغعنعص صاناه 
باشالشتعن  ظوقذشنع  )ظايةتلةرنع  ؤة  كةينعدعن  دذظانعث  ظذ  تعلعضعن«))) 
>ظةظذزذ  )يةنع  تعلةش  صاناه  شةيتاندعن  سئغعنعص  تاظاالغا  اهلل  ظعلضعرع( 
ظةلةيهعسساالمنعث  صةيغةمبةر  دئيعش(  راجعم<  بعلالهعمعنةششةيتانعر 

زامانعسعدعن تارتعص قالغان ظعشتذر.
كئيعن  بولغاندعن  دةص  نع  راجعم<  بعلالهعمعنةششةيتانعر  >ظةظذزذ  ـ   7
دئيعش  رةكةتتة  بعر  هةر  نع  >بعسمعلاله<  يةنة  دئيعش.  نع  >بعسمعلاله< 
سىننةتتذر. ظةمما سىرة فاتعهةدعن كئيعن ظوقذماقحع بولغان سىرعنعث بئشعدا 

>بعسمعلاله< نع دئيعش مذستةهةصتذر.
مةيلع ظعمام مةيلع يالغذز ناماز ظوقذغان ظادةم خذددع يذقعرعدعكع دذظا 
بعلةن >ظةظذزذ بعلالهعمعنةششةيتانعر راجعم< نع ظعحعدة دئضعنعضة ظوخشاش 
>بعسمعلاله< نعمذ ظعحعدة دةيدذ. >بعسمعلاله< نع ظعحعدة دئيعشنعث دةلعل 

ـ صاكعتلعرع، تأؤةندعكع هةدعسلةردذر:
صةيغةمبةر  »مةن  دئدع:  مذنداق  رةزعيةلالهذ  مالعك  ظعبنع  ظةنةس 
ظةلةيهعسساالم، ظةبذبةكعر، ظأمةر ؤة ظوسمان قاتارلعقالرنعث )اهلل تاظاال ظذالردعن 
رازع بولسذن( ظارقعسعدا ناماز ظوقذدذم. ظذالرنعث بعرسعنعثمذ >بعسمعلاله< 

نع ظىنلىك ظوقذغانلعقعنع ظاثلعمعدعم.«)))
نع  >بعسمعلاله<  »ظذالر  قعلعندع:  بايان  مذنداق  رعؤايةتتة  بعر  يةنة 
ظىنلىك ظوقذمايتتع.«)4) يةنة بعر رعؤايةت مذنداق دةص كةلدع: »صةيغةمبةر 
ظةنهذ  رةزعيةلالهذ  ظأمةر  ؤة  ظةنهذ  رةزعيةلالهذ  ظةبذبةكعر  ظةلةيهعسساالم، 

>بعسمعلاله< نع ظعحعدة دةيتتع.«)5)
مةسظذد  ظعبنع  ؤة  ظةنهذ  رةزعيةلالهذ  »ظةلع  دئدع:  مذنداق  ظةبذؤاظعل 
رةزعيةلالهذ ظةنهذ >بعسمعلاله< نع، >ظةظذزذ بعلالهعمعنةششةيتانعر راجعم< 

)))  مةنعسع: مةن اهلل تاظاالغا سئغعنعص قوغالندع شةيتاندعن صاناه تعلةيمةن. ت. 
)))  سىرة نةهل 98 ـ ظايةت. 

)))  بذ ظةسةرنع ظعمام مذسلعم رعؤايةت قعلدع. 
)))  بذ رعؤايةتنع نةساظعي رعؤايةت قعلدع. 
)))  بذ رعؤايةتنع تةبرانعي رعؤايةت قعلدع. 
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نع ؤة >ظامعن< نع ظىنلىك دئمةيتتع«)))
8ـ  ظعمامنعث ؤة ظعمامغا ظعقتعدا قعلغان ظادةمنعث سىرة فاتعهةدعن كئيعن 
ظةلةيهعسساالمنعث  صةيغةمبةر  بذخارع  ظعمام  دئيعشع.  مةخصعي  نع  >ظامعن< 
>ظامعن< دئيعش توغرعسعدا مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ: »ظعمام 
>ظامعن< دئسة، سعلةرمذ >ظامعن< دةثالر. حىنكع كعمنعث >ظامعن< دئيعشع 
صةرعشتعلةرنعث >ظامعن< دئيعشع بعلةن ظذدذل كئلعص قالسا، ظذنعث ظعلضعرع 

قعلغان ضذناهلعرع كةحىرىلىص كئتعدذ.«)))
ؤاظعل ظعبنع هذجرع رةزعيةلالهذ ظةنهذ مذنداق دئدع: »مةن صةيغةمبةر 
سىرة  ظةلةيهعسساالم  صةيغةمبةر  ظوقذدذم.  ناماز  بعللة  بعلةن  ظةلةيهعسساالم 

فاتعهةنعث ظايعغعغا كةلضةندة مةخصع قعلعص >ظامعن< دئدع.«)))
مةسظذد  ظعبنع  ؤة  ظةنهذ  رةزعيةلالهذ  »ظةلع  دئدع:  مذنداق  ظةبذؤاظعل 
رةزعيةلالهذ ظةنهذ >بعسمعلاله< نع، >ظةظذزذ بعلالهعمعنةششةيتانعر راجعم< 

نع ؤة >ظامعن< نع ظىنلىك دئمةيتتع.«)4)
ظةبذؤاظعل: ظأمةر رةزعيةلالهذ ظةنهذ ؤة ظةلع رةزعيةلالهذ ظةنهذ >بعسمعلاله< 

نع ؤة >ظامعن< نع ظىنلىك دئمةيتتع، دئدع.)5)
يئتعشعؤئلعشع  رةكةتكة  بعرعنحع  كةلضةنلةرنعث  كئحعكعص  نامازغا  ـ   9
ظىحىن ظعمامنعث بامدات نامعزعنعث بعرعنحع رةكعتعنع ظذزذن قعلعص ظوقذشع. 

حىنكع بامدات نامعزعنعث ؤاقتع ظذيقذ ؤاقتعدذر. 
بةزع ظالعمالر كعشعلةرنعث بعرعنحع رةكةتكة يئتعشعؤئلعشع ظىحىن )صةقةت 
بامدات نامعزعدعال ظةمةس( هةممة نامازالردا بعرعنحع رةكعتعنع ظذزذن قعلعص 
تأؤةندعكع  قارعشعنع  كأز  بذ  بذالرنعث  قارايدذ.  دةص  مذستةهةصتذر،  ظوقذش 

هةدعس كىحلةندذرعدذ.
 ظةبذقةتادة مذنداق دئدع: »صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم صعشعن نامعزعنعث 
ظوقذيتتع.  سىرعنع  ظعككع  ؤة  فاتعهةنع  سىرة  رةكةتعدة  ظعككع  دةسلةصكع 

)))  بذ ظةسةرنع تةبرانعي رعؤايةت قعلدع. 
)))  ظعمام بذخارع رعؤايعتع. 

)))  بذ هةدعسنع ظعمام ظةهمةد، ظةبذداؤذد ظةتتةيالعسعي، ظةبذيةظال، دارع قذتنعي ؤة هاكعم قاتارلعقالر رعؤايةت قعلدع. 
)))  بذ ظةسةرنع تةبرانعي رعؤايةت قعلدع. 

)))  بذ ظةسةرنع ظعبنع جةرعر رعؤايةت قعلدع. 
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ظاخعرقع ظعككع رةكةتعدة صةقةت سىرة فاتعهةنعال ظوقذيتتع. بةزعدة ظايةتلةرنع 
قارعغاندا  رةكةتكة  ظعككعنحع  رةكةتنع  بعرعنحع  ظوقذيتتع.  ظاثلعتعص  بعزضة 

ظذزذن قعالتتع. ظةسعر نامعزع ؤة بامدات نامعزعدعمذ شذنداق قعالتتع.)))
0) ـ رذكذغا بئرعش ظىحىن >اهلل ظةكبةر< دةص تةكبعر ظئيتعش. بذ هةقتة 
ظةلةيهعسساالم  »صةيغةمبةر  دئدع:  مذنداق  ظةنهذ  رةزعيةلالهذ  ظةبذهىرةيرة 
بارغاندا  رذكذغا  ظئيتاتتع.  تةكبعر  دةص  ظةكبةر<  >اهلل   ((( تذرغاندا  نامازغا 
تةكبعر ظئيتاتتع. رذكذدعن بئشعنع كأتىرضةندة >سةمعظةلالهذ لعمةن هةمعدة< 
دةيتتع. ظاندعن ظأرة تذرذص >رةببةنا لةكةل هةمدذ< دةيتتع. يةنة بعر رعؤايةتتة 
>رةببةنا ؤة لةكةل هةمدذ< دةيتتع،  دةص بايان قعلعندع. سةجدعضة بارغاندا 
تةكبعر ظئيتاتتع. سةجدعدعن بئشعنع كأتىرضةندة تةكبعر ظئيتاتتع. ظاندعن يةنة 
سةجدعضة بارغاندا تةكبعر ظئيتاتتع. سةجدعدعن بئشعنع كأتىرضةندة تةكبعر 
ظئيتاتتع. صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم هةممة نامازلعرعدا تاكع نامازنع ظوقذص 
تةكبعر ظئيتاتتع. )تأت ؤة ظىح رةكةتلعك  يةرلةردة(  قةدةر )مذشذ  بولغانغا 
نامازدا( بعرعنحع ظولتذرذشتا ظولتذرذص بولذص )ظىحىنحع رةكةتكة( تذرغاندا 

تةكبعر ظئيتاتتع.)))
)) ـ رذكذ قعلغاندا قوللعرع بعلةن تعزعنع قامالالص تذتذش، قوللعرعنعث 
بارماقلعرعنع ظئحعصراق تذتذش، صاحاقلعرعنع تعكلةص تذرذش، ضةؤدعسعنع رذس 
ساثضعلتعؤالماستعن  بةكمذ  ياكع  كأتىرؤالماستعن  بةكمذ  بئشعنع  ؤة  تذتذش 
بئشع بعلةن ساغرعسعنع تةكشع قعلعص تذرذش. بةزع ظادةملةر قعلغاندعكعدةك 

تعزعنع ياحاققا ظوخشاش ظعضعؤئلعش مةكرذهتذر.
ظةبذهذمةيد ظةسساظعدعي رةزعيةلالهذ ظةنهذ صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث 
نامازنع قانداق ظوقذيدعغانلعقعنع بايان قعلعص مذنداق دئدع: »صةيغةمبةر 
ظةلةيهعسساالم رذكذ قعلسا قوللعرع بعلةن تعزلعرعنع تذتاتتع ؤة ضةؤدعسعنع 
تىز قعالتتع.)4) يةنة بعر رعؤايةتتة: بئشعنع بةكمذ كأتىرؤالماستعن ياكع بةكمذ 
بعر  يةنة  قعلعندع(.)5)  بايان  دةص  تذتاتتع،  )نذرمال  ساثضعلتعؤالماستعن 

)))  ظعمام بذخارع رعؤايعتع. 
)))  بذنعثدعن ناماز ظوقذش ظىحىن تذرغانلعقمذ كأزدة تذتذلعشع مذمكعن ؤة بعرعنحع رةكةتنع ظوقذص بولذص ظعككعنحع 

رةكةتكة تذرغانلعقمذ كأزدة تذتذلعشع مذمكعن. ت. 
)))  ظعمام بذخارع رعؤايعتع. 
)))  ظعمام بذخارع رعؤايعتع. 

)))  بذ رعؤايةتنع تعرمعزعي رعؤايةت قعلدع. 
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رعؤايةتتة: »صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم قوللعرع بعلةن تعزلعرعنع خذددع حعث 
قامالالص تذتذص تذرغاندعكعدةك قوللعرعنع تعزلعرعنعث ظىستىضة قوياتتع« دةص 
بايان قعلعندع.))) يةنة بعر رعؤايةتتة: »صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم قوللعرعنعث 
بارماقلعرعنعث ظارعسعنع ظئحعص تذتاتتع« دةص بايان قعلعندع. ))) بذالرنعث 

هةممعسع ظةرلةرنعث نامعزعدا شذنداق بولعدذ. 
ظةمما ظايالالر بولسا، بارماقلعرعنعث ظارعسعنع ظئحعص ؤة قوللعرع بعلةن 
ؤة  حىصلةص  ظارعسعنع  باماقلعرعنعث  بةلكع  تذتماستعن،  قامالالص  تعزلعرعنع 
ظازراق  تعزلعرعنع  تذرعدذ.  قويذص  يةثضعل  ظىستىضة  تعزلعرعنعث  قوللعرعنع 
ظعضعص تذرعدذ. قولنعث بألجىث ضأشلعرعنع ظئحعص تذرمايدذ )يةنع قوللعرعنع 
ظئحعلعص  بةك  ظايالنعث  قعلعشالر  بذنداق  حىنكع  تذرمايدذ(.  ظئحعص  بةك 

قالماسلعقعغا سةؤةص بولعدذ.))) 
)) ـ رذكذدا ظىح قئتعم >سذبهانة رةببعيةل ظةزعم< نع ؤة سةجدعدة ظىح 

قئتعم >سذبهانة رةببعيةل ظةظال< نع دئيعش. 
بذ هةقتة ظذقبة ظعبنع ظامعر مذنداق دئدع: صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمغا 
ظئتعقاد  صاك  ظعصتعرالعرعدعن(  )مذشرعكالرنعث  صةرؤةردعضارعثنع  »ظذلذغ 
قعلغعن«)4) دئضةن ظايةت حىشكةندة، صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم: »بذ ظايةتتة 
رذكذلعرعثلعدا >سذبهانة  )يةنع  قعلعثالر.  رذكذلعرعثالردا  ظعشنع  بذيرذلغان 
رةببعيةل ظةزعم<)5) دةثالر(« دئدع. صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمغا »هةممعدعن 
ظايةت  دئضةن  قعلغعن«)6)  ظئتعقاد  صاك  نامعنع  صةرؤةردعضارعثنعث  ظىستىن 
ظعشنع  بذيرذلغان  ظايةتتة  »بذ  ظةلةيهعسساالم:  صةيغةمبةر  حىشكةندة، 
رةببعيةل  >سذبهانة  سةجدعللعرعثالردا  )يةنع  قعلعثالر.  سةجدعللعرعثالردا 

ظةظال<)7) دةثالر(« دئدع.)8)
)))  بذ رعؤايةتنع ظةبذداؤذد رعؤايةت قعلدع. 
)))  بذ رعؤايةتنع ظةبذداؤذد رعؤايةت قعلدع. 

)))  »شرح املنيه«، 5)) ـ بةت.
)))  سىرة ؤافعظة 74 ـ ظايةت. 

دئضةنلعك  قعلعمةن،  ظئتعقاد  دةص  صاك  ظعصتعرالعرعدعن  مذشرعكالرنعث  صةرؤةردعضارعمنع  ظذلذغ  مةن  مةنعسع:  بذنعث    (((
بولعدذ. ت. 

)))  سىرة ظةظال ) ـ ظايةت. 
)))  بذنعث مةنعسع: مةن هةممعدعن ظىستىن صةرؤةردعضارعمنعث نامعنع صاك دةص ظئتعقاد قعلعمةن، دئضةنلعك بولعدذ. ت. 

)))  بذ هةدعسنع ظعمام ظةهمةد، ظةبذداؤذد، هاكعم ؤة ظعبنع هةببان قاتارلعقالر رعؤايةت قعلدع. 
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بذ تةسبعهالرنع ظىح قئتعمدعن كأص دئيعش ياخشعدذر. لئكعن ظاخعرعسعنع 
)مةسعلةن: بةش ياكع يةتتعدةك( تاق ساندا توختعتعدذ. هةتتا كعشعلةرنعث 
نامازالرنع جاماظةت بعلةن بعللة ظوقذش ظىحىن جاماظةتكة حعقعشتعن قئحعص 
قالماسلعقع ظىحىن ظعمامنعث تةسبعهنع بةك ظذزذن دئيعشع ياخشع ظةمةس.  

ـ ظعمامنعث ؤة يالغذز ناماز ظوقذغان ظادةمنعث رذكذدعن باشلعرعنع   ((
كأتىرضةن ؤاقتعدا: >سةمعظةلالهذ لعمةن هةمعدة< دةص بولذص كئيعن: >رةببةنا 
ظوقذغان  ناماز  قعلعص  ظعقتعدا  ظعمامغا  ظةمما  دئيعشع.  هةمدذ<  لةكةل  ؤة 
بذخارع  ظعمام  هةقتة  بذ  دئمةيدذ.  نع  لعمةن هةمعدة<  كعشع: >سةمعظةلالهذ 
صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ: »ظةضةر 
ظعمام: >سةمعظةلالهذ لعمةن هةمعدة< نع دئسة، سعلةر: >ظةلالهذممة رةببةنا 
لةكةل هةمدذ< دةثالر. حىنكع كعمنعث شذنداق دئيعشع صةرعشتعلةرنعث شذنداق 
ضذناهلعرع  قعلغان  ظعلضعرع  ظذنعث  قالسا،  كئلعص  ظذدذل  بعلةن  دئيعشع 

كةحىرىلىص كئتعدذ.«)))       
ظةلةيهعسساالم  صةيغةمبةر  دئدع:  مذنداق  ظةنهذ  رةزعيةلالهذ  ظةبذهذرةيرة 
ؤة  رةببةنا  »>ظةلالهذممة  بولذص:  دةص  هةمعدة<«  لعمةن  »>سةمعظةلالهذ 

لةكةل هةمدذ<« دةيتتع.)))
4) ـ سةجدة قعلعش ؤة سةجدعدعن باشنع كأتىرىش ظىحىن >اهلل ظةكبةر!< 
دةص تةكبعر ظئيتعش ؤة سةجدعدة ظىح قئتعم >سذبهانة رةببعيةل ظةظال))) < نع 

دئيعش. بذالرنع قعلعشنعث دةلعل ـ صاكعتلعرع تأؤةندعكع هةدعسلةردذر:
●ـ  ظةبذهىرةيرة رةزعيةلالهذ ظةنهذ مذنداق دئدع: »صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم 
بارغاندا  رذكذغا  ظئيتاتتع.  تةكبعر  دةص  ظةكبةر!<  >اهلل  تذرغاندا)4)  نامازغا 
تةكبعر ظئيتاتتع. رذكذدعن بئشعنع كأتىرضةندة >سةمعظةلالهذ لعمةن هةمعدة< 
دةيتتع. ظاندعن ظأرة تذرذص >رةببةنا لةكةل هةمدذ< دةيتتع. يةنة بعر رعؤايةتتة 
>رةببةنا ؤة لةكةل هةمدذ< دةيتتع،  دةص بايان قعلعندع. سةجدعضة بارغاندا 
تةكبعر ظئيتاتتع. سةجدعدعن بئشعنع كأتىرضةندة تةكبعر ظئيتاتتع. ظاندعن يةنة 

)))  ظعمام بذخارع رعؤايعتع. 
)))  ظعمام بذخارع رعؤايعتع. 

)))  بذنعث مةنعسع: مةن هةممعدعن ظىستىن صةرؤةردعضارعمنعث نامعنع صاك دةص ظئتعقاد قعلعمةن، دئضةنلعك بولعدذ. ت. 
)))  بذنعثدعن ناماز ظوقذش ظىحىن تذرغانلعقمذ كأزدة تذتذلعشع مذمكعن ؤة بعرعنحع رةكةتنع ظوقذص بولذص ظعككعنحع 

رةكةتكة تذرغانلعقمذ كأزدة تذتذلعشع مذمكعن. ت. 
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سةجدعضة بارغاندا تةكبعر ظئيتاتتع. سةجدعدعن بئشعنع كأتىرضةندة تةكبعر 
ظئيتاتتع. صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم هةممة نامازلعرعدا تاكع نامازنع ظوقذص 
تةكبعر ظئيتاتتع. )ظىح ؤة تأت رةكةتلعك  يةرلةردة(  قةدةر )مذشذ  بولغانغا 
نامازدا( بعرعنحع ظولتذرذشتا ظولتذرذص بولذص )ظىحىنحع رةكةتكة( تذرغاندا 

تةكبعر ظئيتاتتع.)))
ظعبنع  ظعمران  ؤة  »مةن  دئدع:  مذنداق  ظابدذلاله  ظبعنع  مذترعف  ـ   ●
هأسةين ظةلع ظعبنع ظةبذتالعص رةزعيةلالهذ ظةنهذنعث كةينعدة ناماز ظوقذدذق. 
ظةلع رةزعيةلالهذ ظةنهذ سةجدعضة بارسا، تةكبعر ظئيتاتتع. سةجدعدعن بئشعنع 
بعرعنحع  نامازدا(  رةكةتلعك  تأت  ؤة  )ظىح  ظئيتاتتع.  تةكبعر  كأتىرسة، 
ظولتذرذشتا ظولتذرذص بولذص )ظىحىنحع رةكةتكة( تذرغاندا تةكبعر ظئيتاتتع. 
ظةلع رةزعيةلالهذ ظةنهذ نامازنع ظوقذص بولغاندا ظعمران ظعبنع هأسةين قولعمنع 
تذتذص تذرذص بذ ناماز ماثا صةيغةمبةر مذهةممةد ظةلةيهعسساالمنعث نامعزعنع 

ظةسلةتتع، دئدع.«))) 
ظاندعن  تعزنع،  ظعككع  دةسلةصتة  يةرضة  ظىحىن  قعلعش  سةجدة  ـ   (5    
قوللعرعنع، ظاندعن ظالقانلعرع ظارعسعغا يىزنع قويذش. بذ هةقتة ؤاظعل ظعبنع 
هذجرع مذنداق دئدع: »مةن صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث سةجدة قعلغاندا 
تعزلعرعنع قوللعرعدعن بذرذن )يةرضة( قويغانلعقعنع ؤة )سةجدة قعلعص بولذص 
كأتىرضةنلعكعنع  بذرذن  تعزلعرعدعن  قوللعرعنع  بولغاندا(  تذرماقحع  ظأرة 

كأرضةن ظعدعم.«)))
رةزعيةلالهذ  ظأمةر  »بعز  دئدع:  مذنداق  قاتارلعقالر  ظةسؤةد  ؤة  ظعلقةمة 
ظةنهذنعث نامازنع قانداق ظوقذغانلعقعنع ظذبدان بعلعمعز. ظذ، رذكذدعن كئيعن 
قوللعرعدعن  تعزلعرعنع  )يةرضة(  ؤة  حأكتع  تعزعحة  حأككةندةك  تأضة  خذددع 

بذرذن قويدع.«)4)
ظةمما يىزنع ظعككع ظالقاننعث ظوتتذرعغا قويذشنعث دةلعلـ  صاكعتع بولسا، 

ؤاظعلنعث تأؤةندعكع هةدعسعدذر:
)))  ظعمام بذخارع رعؤايعتع. 
)))  ظعمام بذخارع رعؤايعتع. 

)))  بذ هةدعسنع تعرمعزعي، هاكعم، ظعبنع خذزةيمة ؤة ظعبنع هةببان قاتارلعقالر رعؤايةت قعلدع ؤة تعرمعزعي بذ هةدعس 
ياخشعلعق دةرعجعسعضة يةتكةن، غةرعب هةدعستذر، دئدع. كأص قعسعم ظالعمالرنعث كأزقارعشع بويعحة ظةمةل بذ هةدعستة 

بايان قعلعنغعنعغا ظوخشاش بولعدذ.    
)))  بذ ظةسةرنع تةهاؤعي رعؤايةت قعلدع. 

نامازنىڭ سۈننەتلىرىنامازنىڭ سۈننەتلىرى



ظةلةيهعسساالم سةجدة  دئدع: »صةيغةمبةر  ظعبنع هذجرع مذنداق  ؤاظعل 
بعر  يةنة  قعالتتع.«)))  ظوتتذرعسعغا  ظالقعنعنعث  ظعككع  قعلغاندا، سةجدعنع 
رعؤايةتتة: »صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم يىزعنع ظعككع ظالقعنعنعث ظوتتذرعسعدا 

قوياتتع« دةص بايان قعلعندع.)))    
 )ظعككع ظالقعنعنع يىزعنعث ظذدذلعدا ظةمةس( ظعككع دولعنعث ظذدذلعدا 
دئدع:  مذنداق  ظةسساظعدعي  ظةبذهذمةيد  هةقتة  بذ  توغرعدذر.  قويذشمذ 
»صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم )سةجدة قعلغاندا( قوللعرعنع بئقعنلعرعدعن يعراق 

تذتاتتع ؤة ظعككع ظالقعنعنع ظعككع دولعسعنعث ظذدذلعدا قوياتتع.«)))
بذ ظعككع ظعشنعث )يةنع ظعككع ظالقاننع يىزنعث ظذدذلعدا قويذش بعلةن 
ظاسان  قايسعسع  ظوقذغذحعغا  ناماز  قويذشنعث(  ظذدذلعدا  دولعنعث  ظعككع 
قعلعنغان  رعؤايةت  هةقتة  بذ  قعلغاندا  شذنداق  بولعدذ.  قعلسا  كةلسة، شذنع 

هةدعسلةرنعث مةزمذنع ظأز ـ ظارا بعرلةشتىرىلضةن بولعدذ.)4)
6) ـ ظةركعشع سةجدة قعلغاندا قورسعقعنع يذتعسعدعن، ظعككع تةرةصتعكع 
ؤة  بئقعنعدعن  ظعككع  جةينعكعنع  ظعككع  هالدا  قعستعمعغان  ظادةملةرنع 

بئلعكعنع يةردعن يعراق تذتعدذ.
بذ هةقتة ظابدذلاله ظعبنع مالعك مذنداق دئدع: »صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم 
ناماز ظوقذغاندا هةتتا قولتذقلعرعنعث ظاقلعرع كأرىنىص قالغعدةك دةرعجعدة 

قوللعرعنع ظئحعص تذتاتتع.«)5)  
بةراظة مذنداق دئدع: »صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم ماثا: سةجدعضة بارساث، 
)يةردعن(  جةينعكعثنع  ظعككع  ؤة  قويغعن  )يةرضة(  ظالقعنعثنع  ظعككع 

كأتىرضعن، دئضةن.«)6)
ظةلةيهعسساالم  »صةيغةمبةر  دئدع:  مذنداق  ظةنها  رةزعيةلالهذ  مةيمةنة 
قولتعقعنعث  ظةلةيهعسساالمنعث  صةيغةمبةر  ظوغالق  ظةضةر  قعلغاندا،  سةجدة 

)))  ظعمام مذسلعم رعؤايعتع. 
)))  بذ رعؤايةتنع ظةبذداؤذد رعؤايةت قعلدع. 

)))  بذ هةدعسنع ظةبذداؤذد ؤة تعرمعزعي قاتارلعقالر رعؤايةت قعلدع. 
)))  »شرح املنيه«، ))) ـ بةت.
)))  ظعمام بذخارع رعؤايعتع. 
)))  ظعمام مذسلعم رعؤايعتع. 
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ظاستعدعن ظأتىي دئسة، ظةلؤةتتة ظأتةلةيتتع.«)))   
ظةلةيهعسساالم  »صةيغةمبةر  دئدع:  مذنداق  ظةنها  رةزعيةلالهذ  مةيمةنة 
سةجدة قعلغاندا، )قورسعقعنع يذتعسعدعن( يعراق تذتاتتع، هةتتا صةيغةمبةر 
ظاقلعرع  قولتذقلعرعنعث  ظذنعث  تةرعصعدعن  ظارقا  ظةلةيهعسساالمنعث 

كأرىنةتتع.«)))
ظةمما ظايالالر سةجدعدة يئغعنحاق تذرعدذ، قورسعقعنع ظعككع يذتعسعغا 
ؤة ظعككع بألجةك ضأشلعرعنع )يةنع قولعنعث جةينعكعدعن دولعغعحة بولغان 
داؤاملعق  كعشع  ظايال  حىنكع  تذرعدذ.  حاصالص  بئقعنعغا  ظعككع  ظارعلعقنع( 
صعنهانلعق هالعتعدة تذرذش كعرةك. شذنعث ظىحىن ظايال كعشع قايسع هالةتتة 
يئصعلعص تذرسا، شذ هالةتتة تذرذش ظذنعث ظىحىن سىننةتتذر. بذ هةقتة يةزعد 
ظعبنع ظةبذهةبعب مذنداق دئدع: صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم ناماز ظوقذماقحع 
بولذص تذرعؤاتقان ظعككع ظايالنعث قئشعدعن ظأتىص كئتعؤئتعص ظذ ظعككعسعضة: 
»ظةضةر سةجدعضة بارساثالر، بةزع ضأشلعرعثالرنع )يةنع قوللعرعثالرنع( يةرضة 
حاصالص تذرذثالر. حىنكع ظايال كعشع بذ هةقتة ظةر كعشعضة ظوخشعمايدذ« 

دئضةن.))) 
7) ـ سةجدة ظارعلعقعدا صذتالرنعث بارماقلعرعنع قعبلة تةرةصكة قارعتعش. 
بذ، صذتالرنعث تاصعنعنعث ظذحع تةرعصعنع يةرضة قويذش بعلةن بولعدذ. هةمدة 

سةجدعدعن قوصقاندعمذ تايعنعش صوتالرنعث ظىستىضة حىشعدذ.
صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث سةجدعنع قانداق قعلعدعغانلعقعنع سىصةتلةص 
بايان  مذنداق  هةدعستة  قعلغان  رعؤايةت  ظةسساظعدعي  ظةبذهذمةيد  كةلضةن، 
قوللعرعنع  بولسا،  قعلماقحع  سةجدة  ظةلةيهعسساالم  »صةيغةمبةر  قعلعندع: 
صوتلعرعنعث  ؤة  قوياتتع  )يةرضة(   يذمذؤالماي  بةكمذ  ؤة  ظئحعؤالماي  بةكمذ 

بارماقلعرعنع قعبلة تةرةصكة قارعتاتتع.«)4)
خذددع  قولالرنع  ظولتذرغاندا،  ظارعلعقعدا  سةجدعنعث  ظعككع  ـ   (8
قولالرنع  قويذش.  ظىستعدة  يذتعنعث  قويغاندةك  ظوقذؤاتقاندا  ظةتتةهةيياتذنع 

)))  ظعمام مذسلعم رعؤايعتع. 
)))  ظعمام مذسلعم رعؤايعتع. 

)))  بذ هةدعسنع ظةبذداؤذد رعؤايةت قعلدع. 
)))  ظعمام بذخارع رعؤايعتع. 

نامازنىڭ سۈننەتلىرىنامازنىڭ سۈننەتلىرى



تعزعغا  ظىححع  بارماقلعرعنعث  ظذنعث  قولالرنع  قويغاندا،  ظىستعدة  يذتعنعث 
يئقعن كئلعدعغان بعر يةردة قويذش.

كةحىرىم  ضذناهالرنعث  ظولتذرغاندا،  ظارعلعقعدا  سةجدعنعث  ظعككع  ـ   (9
بولعشعنع تعلةيدعغان دذظانع ظوقذش )يةنع هازعر هةدعستة بايان قعلعنعدعغان 
دذظانع ظوقذش(. بذ هةقتة ظعبنع ظابباس رةزعيةلالهذ ظةنهذما مذنداق دئدع: 
»صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم ظعككع سةجدعنعث ظارعلعقعدا: »ظةلالهذممةغفعرلع 

ؤةرهةمنع ؤة ظافعنع ؤةهدعنع ؤة رزذقنع)))«دئضةن دذظانع ظوقذيتتع.«)))
ظعككع  قويذصال  كأتىرىص  ظازراق  بئشعنع  بعرعنحع سةجدعدعن  ظادةم  بعر 
سةجدعنعث ظارعلعقعدعكع ظولتذرذشنع ظولتذرمايال ظعككعنحع سةجدعضة بارغان 
بولسا، ظذ ظادةم ظعككعنحع سةجدعنع قعلغان هئساصالنمايدذ. ظةضةر ظذ ظادةم 
ظارعلعقعدعكع  )ظعككع سةجدعنعث  كأتىرضةندة  بئشعنع  بعرعنحع سةجدعدعن 
بعر  يئقعن  ظولتذرذشقا  بئشعنع  لئكعن(  بولسعمذ،  ظولتذرمعغان  ظولتذرذشنع 
قعلغان  ظذنعث  بولسا،  قعلغان  سةجدة  ظاندعن  كأتىرضةن،  كةلضعحة  هالةتكة 
سةجدعسع ظادا بولغان بولعدذ. لئكعن ظذ ظادةم، ظعككع سةجدعنعث ظارعلعقعدعكع 
يئقعن  هارامغا  ظىحىن  ظولتذرمعغانلعقع  ظولتذرذشنع  ظازراق  بولغان  ؤاجعص 

مةكرذه ظعشنع قعلغان هئساصلعنعدذ.
ـ ظعككعنحع سةجدعنع قعلعص بولغاندعن كئيعن صذتلعرعنعث ظذححع   (0
بعلةن ظعككعنحع رةكةتكة قوصذش. ظأزرع بولمعسعال قوصذشتا يةرضة قوللعرع 
ظةبذهذرةيرة  هةقتة  بذ  قوصعدذ.  تايعنعصال  تعزلعرعغا  تايانماستعن  بعلةن 
رةزعيةلالهذ ظةنهذ مذنداق دئدع: »صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم نامازدا )سةجدة 
قعلعص بولذص ظورنعدعن تذرماقحع بولغاندا(، صذتنعث ظذححعللعرعغا تايعنعص 

قذصاتتع.«)))
صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث سةجدعدعن تذرغاندا شذنداق تذرعدعغانلعقع 
زذبةير  ظعبنع  ظأمةر،  ظعبنع  ظابباس،  ظعبنع  مةسظذد،  ظعبنع  ظةلع،  ظأمةر، 
تاظاال ظذالردعن رازع  قاتارلعقالردعن ؤة ظذالردعن باشقا ساهابعلةردعنمذ )اهلل 
)))  دذظانعث مةنعسع: ظع اهلل ! ضذناهعمنع كةحىرضعن، ماثا رةهمع قعلغعن، ماثا ساالمةتلعك ظاتا قعلغعن، مئنع توغرا 

باشلعغعن ؤة ماثا رعزق بةرضعن. 
)))  بذ هةدعسنع ظةبذداؤذد ؤة تعرمعزعي قاتارلعقالر رعؤايةت قعلدع. 

)))  بذ هةدعسنع تعرمعزعي ظاجعز يول بعلةن رعؤايةت قعلدع. لئكعن، ظالعمالرنعث كأزقارعشع بويعحة ظةمةل بذ هةدعستة 
بايان قعلعنغعنعغا ظوخشاش بولعدذ.    
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بولسذن( رعؤايةت قعلعنغان.))) 
ظعبنع ظأمةر رةزعيةلالهذ ظةنهذ مذنداق دئدع: »صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم 
بولغاندا(  تذرماقحع  ظورنعدعن  بولذص  قعلعص  )سةجدة  نامازدا  ظةركعشعنع 

قوللعرعغا تايعنعص قوصذشتعن حةكلعضةن.«))) 
ظىحىن  ظوقذش  ظةتتةهةيياتذنع  )يةنع  ظولتذرغاندا  تةشةههذددا  ـ   ((
هالةتتة  قاراتقان  تةرةصكة  قعبلة  بارماقلعرعنع  صذتعنعث  ظوث  ظولتذرغاندا( 
ظبعنع  ؤاظعل  هةقتة  بذ  ظولتذرعدذ.  ظىستعدة  صذتعنعث  سول  ؤة  تعكلةيدذ 
هذجرع مذنداق دةيدذ: »مةن صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث نامازنع قانداق 
ظوقذيدعغانلعقعنع كأرىش ظىحىن مةدعنعضة كةلدعم. صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم 
تةشةههذددا ظولتذرغاندا، سول صذتعنع ياتقذزدع. سول قولعنع سول يذتعسعنعث 

ظىستىضة قويدع ؤة ظوث صوتعنع تعكلعدع.))) 
 ؤاظعل ظبعنع هذجرع مذنداق دةيدذ: »مةن صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث 
ظارقعسعدا ناماز ظوقذدذم. صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم تةشةههذددا ظولتذرغاندا، 

سول صذتعنع يةرضة ياتقذزذص ظذنعث ظىستعدة ظولتذردع.«)4)     
رذصاظة ظعبنع راصعظ مذنداق دةيدذ: صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم يئزعلعق بعر 
ظةرةصكة: »ظةضةر سةن سةجدعضة بارساث، سةجدةثنع كامعل قعلغعن. ظةضةر 

)تةشةههذددا( ظولتذرساث، سول صذتعثنعث ظىستعدة ظولتذرغعن«)5) دئضةن.
ظأمةرنعث  ظعبنع  دادام  »مةن  دئدع:  مذنداق  ظوغلع  ظأمةرنعث  ظعبنع 
نامازدا )تةشةههذددا( ظولتذرغاندا بةداشقان قورذص ظولتذرغانلعقعنع كأردىم. 
مةن ظذ حاغدا تئخع ياش ظعدعم. شذنعث بعلةن مةنمذ )تةشةههذددا( شذنداق 
ظولتذردذم. ظاندعن دادام ظعبنع ظأمةر مئنع ظذنداق ظولتذرذشتعن توستع ؤة: 
ظىستعدة  )ظذنعث  ياتقذزذص  صذتذثنع  ؤة سول  تعكلةص  صذتذثنع  ظوث  نامازدا 
ظولتذرذش( سىننةتتذر، دئدع. مةن: سةن )ظذنداق ظولتذرماي( بةداشقان قورذص 
ظولتذردعكةنسةن، دئدعم. ظذ: )مةن ظذنداق ظولتذراي دئسةم( صذتلعرعم مئنع 

)))  »إعالء السنن«، ) ـ توم، 8) ـ بةت.
)))  بذ هةدعسنع ظةبذداؤذد رعؤايةت قعلدع. 

)))  بذ هةدعسنع تعرمعزعي رعؤايةت قعلدع ؤة بذ توغرذلذق دةرعجعسعضة يةتكةن هةدعستذر، دئدع. كأص قعسعم ظالعمالرنعث 
كأزقارعشع بويعحة ظةمةل بذ هةدعستة بايان قعلعنغعنعغا ظوخشاش بولعدذ.    

)))  بذ هةدعسنع تةهاؤعي رعؤايةت قعلدع. 
)))  بذ هةدعسنع ظعمام ظةهمةد، ظعبنع ظةبذشةيبة ؤة ظعبنع هةببان قاتارلعقالر رعؤايةت قعلدع. 
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كأتىرةلمةيدذ، دئدع.«))) 
تةرةصكة  قعبلة  بارماقلعرعنع  صذتنعث  رعؤايةتتة: »نامازدا ظوث  بعر  يةنة 
ظىستعدة  ظذنعث  )ياتقذزذص(  صذتنع  سول  ؤة  تذتذش  تعكلةص  هالدا  قاراتقان 

ظولتذرذش سىننةتتذر« دةص بايان قعلعندع.))) 
قانداق  نامازنع  ظةلةيهعسساالمنعث  صةيغةمبةر  ظةنها  رةزعيةلالهذ  ظاظعشة 
ظوقذيدعغانلعقع هةققعدة مذنداق دئدع: »صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم هةر بعر 
ظعككع رةكةت ظارعسعدا ظةتتةهةيياتذنع ظوقذيتتع. )تةشةههذددا ظولتذرغاندا( 
سول صذتعنع ياتقذزذص ظوث صذتعنع تعكلةص ظولتذراتتع ؤة ظعت ظولتذرعشعدا 

ظولتذرذشتعن توساتتع.«)))
صةيغةمبةر  قعلعنغان  رعؤايةت  ظةسساظعدعيدعن  ظةبذهذمةيد  ظةمما 
ظةلةيهعسساالم )تأت ياكع ظىح رةكةتلعك نامازنعث( ظعككعنحع ظولتذرذشعدا 
ظولتذرذص  قويذص  يةرضة  صذتعنعث ظىستعدة ظةمةس( سول ساغرعسعنع  )سول 
كةلضةن  قعلعص  بايان  دةص  ظولتذراتتع،  حعقعرعص  تةرةصكة  ظوث  صذتعنع  سول 
جةهةتتعن  مةزمذن  ؤة  يوللعرع  قعلعنعش  رعؤايةت  هةدعسنعث  بذ  هةدعسكة، 

مةسعلة بار هةدعس، دةص جاؤاص بئرعلضةن.)4) 
هةدعسنعث  بذ  قعلساق،  صةرةز  دةص  هةدعس،  توغرا  هةدعسنع  بذ  ظةضةر 
ظولتذرغانلعقعغا  شذنداق  بارلعقعدعن  هالعتعنعث  ظأزرىلىك  بعر  مةزمذنع 
بعلةن  سةؤةبع  ظأزرة  بعرةر  ظةلةيهعسساالم  صةيغةمبةر  )يةنع  قارعتعلعدذ. 

شذنداق ظولتذرغاندذر.(
صوتلعرعنع  ؤة  يألةص  يذتعسعغا  يذتعسعنع سول  ظوث  كعشع  ظايال  ظةمما 
)يةرضة  ساغرعلعرعنع  حعقعرعص  ظاستعدعن  ساغرعسعنعث  تةرةصتعكع  ظوث 
قويذص( ظولتذرعدذ. حىنكع بذنداق ظولتذرذش ظذنعث بةك ظئحعلعص قالماسلعقع 

ظىحىندذر.)5)
كةلضةندة،  يةرضة  دئضةن  ظةلال<  >ظةشهةدذ  ظوقذص  ظةتتةهةيياتذنع  ـ   ((

)))  ظعمام بذخارع رعؤايعتع. 
)))  بذ رعؤايةتنع نةساظعي رعؤايةت قعلدع. 

)))  بذ هةدعسن ظعمام مذسلعم رعؤايةت قعلدع. 
)))  »إعالء السنن«، ) ـ توم، 74 ــــ 79 ـ بةتكعحة.

)))  »اهلدية العالئية«.
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بولعدذ:  بذ شةكعلدة  ظعشارةت  قعلعش.  ظعشارةت  بعلةن  بارمعقع  كأرسةتكىح 
ظةتتةهةيياتذنعث  ظاندعن  قعلعدذ.  شةكعلدة  هالقا  بارماقلعرعنع  دةسلةص 
بارمعقعنع  كأرسةتكىح  ؤاقتعدا  كةلضةن  يعرعضة  دئضةن  ظةلال<  >ظةشهةدذ 
)يذتعسعنعث  بارمعقعنع  كةلضةندة  يعرعضة  دئضةن  >ظعللةلاله<  ؤة  كأتىرعدذ 
ظةنهذ مذنداق  ظعبنع ظأمةر رةزعيةلالهذ  بذ هةقتة  ظىستىضة تةكرار( قويعدذ. 
قولعنع  سول  ظولتذرغاندا  تةشةههذددا  ظةلةيهعسساالم  »صةيغةمبةر  دئدع: 
ؤة  قوياتتع  ظىستعدة  تعزعنعث  ظوث  قولعنع  ظوث  ظىستعدة،  تعزعنعث  سول 
كأرسةتكىح  قعلعص  هالقا  شةكلعدة  ظىح  ظةللعك  ظةرةبحة(  )بارماقلعرعنع 

بارمعقع بعلةن ظعشارةت قعالتتع.«)))      
ظةمةس  قةدةر  ظايعغعغا  تاكع  تارتعص  بئشعدعن  تةشةههذدنعث  بارماقالر 
صةقةت ظعشارةت قعلماقحع بولغاندعال هالقا قعلعنعدذ. بذنعث دةلعل ـ صاكعتع 
بولسا، يةنة بعر رعؤايةتتة كةلضةن: »صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم نامازدا ظوث 

ظالقعنعنع ظوث يذتعسعنعث ظىستعدة قوياتتع، دئضةن باياندذر.«)))
قولنع يذتعنعث ظىستعدة قويذش بارماقالرنع هالقا قعلعؤئلعش بعلةن ؤذجذدقا 
حعقمايدذ. شذنعث ظىحىن قولنع يذتعنعث ظىستىضة قويذشتعن مةقسةت قولنع 
)بارماقالرنع هالقا قعلغان هالةتتة ظةمةس( ظئحعص تذرغان هالعتعدة قويذش، 
ظاندعن ظعشارةت قعلماقحع بولغاندا بارماقالرنع هالقا هالعتعدة قعلعش كأزدة 

تذتعلعدذ.))) 
ؤة  بارماق  نامسعز  بارماق،  ظوتتذرا  قعلعش  هالقا شةكلعدة  بارماقالرنع 
حعمحعالق بارماق قاتارلعق بارماقالرنعث ظذححعللعرعنع بعر يةرضة يئغعش ؤة 
حوث بارمعقعنعث ظذححعنع ظوتتذرا بارمعقعنعث ظوتتذردعكع بذغعمعغا قويذش 

بعلةن بولعدذ. 
كأرسةتكىح بارمعقعدعن باشقا بارماق بعلةن ظعشارةت قعلعنمايدذ. هةتتا 
ظوث  ظورنعدا  ظذنعث  بولسا،  بولغان  كئسةل  ياكع  كئسعؤئتعلضةن  بارماق  ظذ 
ياكع سول قولعنعث بارماقلعرع بعلةن  ظعشارةت قعلعنمايدذ. شذنعثدةك يةنة 
ظوث قولدعكع كأرسةتكىح بارماققا قوشذص سول قولدعكع كأرسةتكىح بارماق 
بعلةننمذ ظعشارةت قعلعنمايدذ. بذ هةقتة ظةبذهذرةيرة رةزعيةلالهذ ظةنهذ مذنداق 

)))  ظعمام مذسلعم رعؤايعتع. 
)))  بذ رعؤايةتنع ظعمام مذسلعم رعؤايةت قعلدع. 

)))  »شرح املنيه«، 8)) ـ بةت.
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دئدع: »بعر ظادةم دذظا قعلعص )ظةشهةدذ ظةلال ظعاله ظعللةلاله!< دئضةندة ظعككع 
ظذنعثغا:  ظةلةيهعسساالم  صةيغةمبةر  ظعدع.  قعلغان  ظعشارةت  بعلةن  بارمعقع 

»)ظعشارةتنع( بعر بعلةن قعلغعن، بعر بعلةن قعلغعن«))) دئضةن.
فاتعهةنع  سىرة  رةكعتعدة  تأتعنحع  ؤة  ظىحىنحع  نامازالرنعث  صةرز  ـ   ((
ظةلةيهعسساالم  »صةيغةمبةر  دئدع:  مذنداق  ظةبذقةتادة  هةقتة  بذ  ظوقذش. 
ظعككع  ؤة  فاتعهةنع  سىرة  رةكةتعدة  ظعككع  دةسلةصكع  نامعزعنعث  صعشعن 
سىرعنع ظوقذيتتع. ظاخعرقع ظعككع رةكةتعدة صةقةت سىرة فاتعهةنعال ظوقذيتتع. 
بةزعدة ظايةتلةرنع بعزضة ظاثلعتعص ظوقذيتتع. ظعككعنحع رةكةتكة قارعغاندا 
بعرعنحع رةكةتنع ظذزذن قعالتتع. ظةسعر نامعزع ؤة بامدات نامعزعدعمذ شذنداق 

قعالتتع.«)))  
باشقا  فاتعهةضة  سىرة  رةكعتعدة  تأتعنحع  ؤة  ظىحىنحع  نامازالرنعث  صةرز 
ظوقذلسا،  قوشذص  ظايةت  ياكع  سىرة  ظذنعثغا  ظةضةر  قوشذلمايدذ.  ظايةت 
مةكرذه بولعدذ. لئكعن سةهؤة سةجدعسعنع قعلعش ؤاجعص بولمايدذ. حىنكع 
بذ رةكةتلةردة سىرة فاتعهةنع ظوقذماي باشقا سىرعلةرنع ظوقذشقعمذ بولعدذ، 

لئكعن سىرة فاتعهةنع ظوقذش سىننةتتذر.))) 
ظوقذش.  دذرذتالرنع  كئيعن  ظةتتةهةيياتذدعن  ظولتذرذشتا  ظاخعرقع  ـ   (4
دذرذت بذنداق ظوقذلعدذ: >ظةلالهذممة سةللع ظةال مذهةممةدعن ؤة ظةال ظالع 
مذهةممةدعن، كةما سةللةيتة ظةال ظعبراهعمة ؤة ظةال ظالع ظعبراهعمة ظعننةكة 

هةمعدذن مةجعد<)4)
كةما  مذهةممةدعن،  ظالع  ظةال  ؤة  مذهةممةدعن  ظةال  بارعك  >ظةلالهذممة 

بارةكتة ظةال ظعبراهعمة ؤة ظةال ظالع ظعبراهعمة ظعننةكة هةمعدذن مةجعد.<)5)
دئضةن  ظاتعنا<  >رةببةنا  )مةسعلةن:  كةينعدعن  دذرذتالرنعث  بذ  ـ   (5

)))  بذ هةدعسنع تعرمعزعي رعؤايةت قعلدع ؤة بذ ياخشعلعق دةرعجعسعضة يةتكةن غةرعب هةدعستذر، دئدع. 
)))  ظعمام بذخارع رعؤايعتع. 

)))  »شرح املنيه«، ))) ـ بةت.
ؤة  ظةلةيهعسساالم  ظعبراهعم  تاؤاباتلعرعغا،  ظاظعلة  ظذنعث  ؤة  ظةلةيهعسساالم  مذهةممةد  اهلل!  ظع  مةنعسع:  دذرذتنعث    (((
ظذنعث ظاظعلة تاؤاباتلعرعغا رةهمةت قعلغاندةك رةهمةت قعلغعن. سةن هةقعقةتةن مةدهعيلةشكة اليعقتذردذرسةن، ظذلذغالشقا 

اليعقتذردذرسةن.
)))  مةنعسع: ظع اهلل! مذهةممةد ظةلةيهعسساالم ؤة ظذنعث ظاظعلة تاؤاباتلعرعغا، ظعبراهعم ظةلةيهعسساالم ؤة ظذنعث ظاظعلة 
ظذلذغالشقا  قعلغعن. سةن هةقعقةتةن مةدهعيلةشكة اليعقتذردذرسةن،  ظاتا  بةرعكةت  قعلغاندةك  ظاتا  بةرعكةت  تاؤاباتلعرعغا 

اليعقتذردذرسةن. 
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رةزعيةلالهذ  مةسظذد  ظعبنع  هةقتة  بذ  ظوقذش.  دذظاالرنع  ظوخشاش(  دذظاغا 
ظةنهذ مذنداق دئدع: »ناماز ظوقذغان كعشع نامازدا دةسلةص ظةتتةهةيياتذنع 
ظوقذيدذ، ظاندعن صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمغا دذرذت ظوقذيدذ، ظاندعن ظأزعضة 

دذظا قعلعدذ.«)))
نامازدا )ظأيىمنع تازعالص بةرضعن ؤة تامعقعمنع ظئتعص بةرضعن دئضةنضة 
)يةنع  سأزلةر  قالعدعغان  ظوخشعشعص  سأزلعرعضة  ظعنسانالرنعث  ظوخشاش( 
ظادةتتة ظعنساندعن تعلعنعدعغان تعلةكلةر( بعلةن دذظا قعلعش توغرا بولمايدذ. 
بذ هةقتة ظعمام مذسلعم صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث مذنداق دئضةنلعكعنع 
رعؤايةت قعلعدذ: »هةقعقةتةن بذ نامازالردا ظعنسانالرنعث سأزلعرعدعن بعرةر 

سأزنع قعلعش توغرا بولمايدذ . . .«)))
دذظا  بعلةن  دذظاالر  قعلعنغان  رعؤايةت  ظةلةيهعسساالمدعن  صةيغةمبةر 
قعلعش ظةث ياخشعدذر. ظاظعشة رةزعيةلالهذ ظةنها مذنداق دئدع: »صةيغةمبةر 
قةبرع  سئغعنعص  ساثا  مةن  هةقعقةتةن  اهلل!  >ظع  نامازدا  ظةلةيهعسساالم 
ظألىمنعث  صعتنعسعدعن،  تعرعكلعكنعث  صعتنعسعدعن،  دةججالنعث  ظازابعدعن، 
دذظا  دةص  تعلةيمةن<  صاناه  ظعشالردعن  يامان  ؤة  ضذناهالردعن  صعتنعسعدعن، 

قعالتتع.«)))  
ظةبذبةكرع رةزعيةلالهذ ظةنهذ مذنداق دئدع: مةن صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمغا: 
ماثا نامعزعمدا دذظا قعلعدعغان بعر دذظانع ظأضىتىص قويغعن، دئدعم. صةيغةمبةر 
ظأؤال  كأص  ظأزةمضة  مةن  هةقعقةتةن  اهلل!  ماثا: »سةن >ظع  ظةلةيهعسساالم 
قعلدعم. ضذناهالرنع صةقةت سةنال كةحىرعسةن. شذنعث ظىحىن ظأزةث تةرعصعدعن 
قعلغعن.  رةهعم  ماثا  كةحىرضعن.  ضذناهعمنع  بعلةن  كةحىرىش  بعر  بولغان 
قعلغذحعدذرسةن<  رةهعم  ؤة  ضذناهالرنع كةحىرضىحعدذرسةن  هةقعقةتةن سةن 

دئضعن«)4) دئدع.
تةرةصكة  ظوث  ساالمدا  بعرعنحع  ظاخعردعكع(  )نامازنعث  يىزعنع  ـ   (6
ظعبنع  ظامعر  هةقتة  بذ  قارعتعش.  تةرةصكة  سول  ساالمدا  ظعككعنحع  ؤة 
صةيغةمبةر  »مةن  قعلعدذ:  رعؤايةت  دئضةنلعكعنع  مذنداق  دادعسعنعث  سةظد 

)))  بذ ظةسةرنع ظبعنع ظةبذشةيبة ؤة هاكعم قاتارلعقالر رعؤايةت قعلدع. 
)))  ظعمام مذسلعم رعؤايعتع. 
)))  ظعمام بذخارع رعؤايعتع. 
)))  ظعمام بذخارع رعؤايعتع. 

نامازنىڭ سۈننەتلىرىنامازنىڭ سۈننەتلىرى



ظةلةيهعسساالمنعث ظوث ؤة سول تةرعصعضة ساالم بةرضةنلعكعنع )ساالم بئرعش 
مةثزعنعث  ظذنعث  هةتتا  يىزعنع(  قاراتقاندا  تةرةصكة  ظعككع  يىزعنع  ظىحىن 

ظاقلعرعغعحة كأرةتتعم.«)))     
بعللة  ؤة  صةرعشتعلةرضة  تةرةصتعكع  ظوث  بةرضةندة  ساالم  تةرةصكة  ظوث 
ناماز ظوقذغان مأمعنلةرضة ساالم بئرعشنع نعيةت قعلعدذ. سول تةرةصكة ساالم 

بةرضةندعمذ شذنداق قعلعدذ.

نامازدعكع ظةدةبلةر

بعر  بةزع  ظةمةس  داؤاملعق  ظةلةيهعسساالم  صةيغةمبةر  بولسا،  ظةدةب 
ظادةممذ  قعلمعغان  بذنع  ظوخشاش  سىننةتكة  ظعشالردذر.  قعلغان  ؤاقعتلعرعدا 

ضذناهكار بولمايدذ ؤة تةنقعدلةنمةيدذ، لئكعن قعلعش ياخشعدذر.))) 
نامازدعكع ظةدةبلةر تأؤةندعكعلةردذر: 

ظوقذؤاتقان  ناماز  هالةتتة  تذرغان  كأرىص  كةبعنع  ظادةم  نامازدعكع  ـ   (
تذرذش. حىنكع  قارعتعص  يةرضة  قعلعدعغان  كأزعنع سةجدة  نامازدا  بولسعمذ، 
تذرذشعنع  هالةتتة  قورققان  تاظاالدعن  اهلل  نامازدا  ظذنعث  قعلعش  بذنداق 

ظاشذرعدذ.
ضال  بار  ظامال  ظىحىن  كةتمةسلعكع  بذزذلذص  نامازنعث  قعلعص  كأص  ـ   (
قعرماسلعق. حىنكع ضال قئرعش ظأزرعسعز ظعككع ظىح قئتعم يىز بئرعص قالسا، 
ناماز بذزذلذص كئتعدذ. ظةمما )ظاؤازع ظئتعلعص قالغان بولسا(، ظاؤازعنع ظئحعش 
بعلدىرىص  سعرتعدعكعلةرضة  نامازنعث  ظعكةنلعكعنع  نامازدا  ظأزعنعث  ياكع 

قويذش ظىحىن ضال قعرعش ظأزرة يىزعدعن ضال قعرعشقا كئرعدذ.
مةكرذه  تئشعدعمذ  نامازدنعث  كئكعرعش  حىنكع  كئكعرمةسلعك.  ـ   (
)يةنع يامان كأرىلعدعغان ظعش( بولغاحغا، نامازدا تذرذص كئكعرعش ظةلؤةتتة 
بعر  دئدع:  مذنداق  ظةنهذ  رةزعيةلالهذ  ظأمةر  ظعبنع  هةقتة  بذ  مةكرذهتذر. 
صةيغةمبةر  كئكعرضةنعدع.  تذرذص  يئنعدا  ظةلةيهعسساالمنعث  صةيغةمبةر  ظادةم 
حىنكع  ساقالن.  كئكعرشعثدعن  »قئشعمعزدا  ظذنعثغا:  ظةلةيهعسساالم 

)))  ظعمام مذسلعم رعؤايعتع. 
)))  »رد احملتار«، ) ـ توم، ))) ـ بةت.
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دذنيادا ظةث توق يىرضةن ظادةملةر قعيامةت كىنع ظةث ظذزذن ظاح قالعدعغان 
ظادةملةردذر«))) دئدع.           

4 ـ نامازدا ظةسنةك كةلضةندة، ظامال بار ظئغعزنع يذمذؤئلعش. بذ هةقتة 
ظةسنعضةن  نامازدا  »بعرعثالر  دئدع:  مذنداق  ظةلةيهعسساالم  صةيغةمبةر 
ؤاقتعدا، ظامال بار ظئغعزعنع يذمذؤالسذن. حىنكع شةيتان )ظذنعث ظئغعزعغا( 

كعرعدذ.«))) 
بعلةن  ظارقعسع  قولعنعث  ظئغعزعنع  يذمذؤااللمعسا،  ظئغعزعنع  ظةضةر 
»بعرعثالر  دئدع:  مذنداق  ظةلةيهعسساالم  صةيغةمبةر  هةقتة  بذ  ظئتعؤالعدذ. 
ظةسنعضةن ؤاقتعدا قولعنع ظئغعزعغا قويسذن. حىنكع شةيتان )ظذنعث ظئغعزعغا( 

كعرعدذ.«)))

نامازدعكع مةكرذهالر

مةكرذه  قعلعش  تذرذص  ظعحعدة  نامازنعث  بولسا،  مةكرذهالر  نامازدعكع 
ؤة  مةكرذه  يئقعن  هااللغا  مةكرذه،  ظشعالردذر.  بولعدعغان  يامان(  )يةنع 

هارامغا يئقعن مةكرذه، دةص ظعككعضة ظايرعلعدذ. 
   حةكلعمعدعكع هارامغا يئقعن مةكرذهالر بولسا، بذيرذقالردعكع ؤاجعصقا 
ظذدذل كئلعدذ )يةنع حةكلعمعدعكع هارامغا يئقعن مةكرذه ظعشالرنعث دةرعجعسع 
بذيرذقالردعكع قعلعش ؤاجعص بولغان ظعشالرنعث دةرعجعسع بعلةن باراؤةردذر(. 
ظةمما حةكلعمعدعكع هااللغا يئقعن مةكرذه بولسا، بذيرذقالردعكع تةكعتلةنضةن 
مةكرذه  يئقعن  هااللغا  )يةنع  كئلعدذ  ظذدذل  سىننةتكة  ياخشع  ؤة  سىننةت 
سىننةت  ياخشع  ياكع  سىننةت  تةكعتلةنضةن  قعلعش  دةرعجعسع  ظعشالرنعث 
بولغان ظعشالرنعث دةرعجعسع بعلةن باراؤةردذر(. شذنعث ظىحىن هااللغا يئقعن 

مةكرذهنعث دةرعجعسع ظوخشاش ظةمةستذر.
قةستةن  بعرةرسعنع  ؤاجعصلعرعدعن  نامازنعث  مةكرذه،  يئقعن  هارامقا 
قعلماسلعق بعلةن، ياكع سابعت بولذش يولع ياكع مةنانع ظعصادعلعشع شةكلعك 

)))  بذ هةدعسنع تعرمعزعي رعؤايةت قعلدع ؤة بذ ياخشعلعق دةرعجعسعضة يةتكةن هةدعستذر، دئدع. 
)))  ظعمام مذسلعم رعؤايعتع. 
)))  ظعمام مذسلعم رعؤايعتع. 
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ظعصادعلةص  هارامنع  حةكلعمعنع  ظذ  )ظةضةر  حةكلعمعضة،)))  بعرةر  بولغان 
ؤاقتعدا(  بولمعغان  ظاالمةت  بعرةر  قارعدعغان  مةنعضة  بعر  باشقا  بئرعشتعن 

خعالصلعق قعلعش بعلةن مةيدانغا كئلعدذ. 
ياكع  سىننةتنع  بعرةر  تةكعتلةنضةن  بولسا،  مةكرذه  يئقعن  هااللغا   

ياخشع بعرةر سىننةتنع قعلماسلعق بعلةن مةيدانغا كئلعدذ.))) 
نامازنعث مةكرذهلعرع تأؤةندعكعلةردعن ظعبارةتتذر: 

) ـ )نامازدا تذرذص( سةؤةبسعز كعيعمنع ياكع بةدةننعث بعرةر ظةزاسعنع 
قورقذص  تاظاالدعن  اهلل  نامازدا  ظعنساننعث  قعلعش  بذنداق  حىنكع  ظويناش. 
تذرذش هالعتعضة دةخلع يةتكىزعدذ. بعر ظادةم تاشلعق يةردة ناماز ظوقذغان، 
قعاللمايدعغان  سةجدة  تىزةشتىرمعسة  تاشالرنع  يةردعكع  قعلعدعغان  سةجدة 
ظش بولعدعغان بولسا، ظذنعثغا سةجدة قعلعشع ظىحىن تاشالرنع بعر قئتعمال 
تىزىؤئتعشعضة روخسةت بئرعلعدذ. بذ هةقتة مذظةيقعص مذنداق دئدع: صةيغةمبةر 
توصعنع  يعرعدعكع(  قعلعدعغان  بئرعؤئتعص )سةجدة  ظةلةيهعسساالم سةجدعضة 
تىزةشتىرضةن ظادةمضة: »ظةضةر سةن )توصعنع( تىزةشتىرمةكحع بولساث، بعر 

قئتعمدعال قعلغعن«))) دئضةن. 
قعلماستعن  هةرعكةت  كأص  يئرعنع  قعحعشقان  سةؤةبتعن  بعرةر  بةدةننعث 
قاشالش ياكع ظارامخذدا تذرغعلع قويمعغان تةرلةرنع كأص هةرعكةت قعلماستعن 

سىرتىؤئتعش مةكرذه ظةمةس. لئكعن كعيعمع بعلةن يةلصىنىش مةكرذهتذر.
بولسعمذ  كئتعؤاتقان  نامازغا  ياكع  ظولتذرؤاتقان  كأتىص  نامازنع  ـ   (
صةيغةمبةر  هةقتة  بذ  ضعرةلةشتىرىش.  ياكع  حعقعرعش  قاس  بارماقالردعن 
ظةلةيهعسساالم مذنداق دئدع: »بعرعثالر كامعل تاهارةت ظئلعص مةسحعتنع 
ظذ  حىنكع  ضعرةلةشتىرمعسذن.  بارماقلعرعنع  بولسا،  ماثغان  قعلعص  نعيةت 

ظادةم، نامازنعث ظعحعدة هئساصلعنعدذ.«)4)   
ظعشنع  شذ  ؤة  ظئنعق  بولذشع  سابعت  بةزعدة  حةكلعمعلةر،  كةلضةن  توسذص  قعلعشتعن  ظعشنع  بعرةر  دعنعدا  ظعسالم    (((
بذنعثغا  يةنع  بئرعدذ.  ظعصادعلةص  هارامنع  حةكلعمة  بذ  بولعدذ،  هالةتتة  ظئنعق  كةلضةنلعكع  ظىحىن  توسذش  قعلعشتعن 
قعلعشتعن  ظعشنع  شذ  ؤة  شةكلعك  بولذشع  سابعت  بةزعدة  بولعدذ.  هارام  قعلعش  ظعشنع  بعر  كةلضةن  حةكلعمة  ظوخشاش 
توسذش ظىحىن كةلضةنلعكع شةكلعك هالةتتة بولعدذ. بذ حةكلعمة هارامغا يئقعن مةكرذهنع ظعصادعلةص بئرعدذ. يةنع بذنعثغا 

ظوخشاش حةكلعمة كةلضةن بعر ظعشنع قعلعش هارامغا يئقعن مةكرذه بولعدذ. ت. 
)))  »رد احملتار«، ) ـ توم، 9)4 ـ بةت.

)))  ظعمام مذسلعم رعؤايعتع. 
)))  بذ هةدعسنع ظةبذداؤذد ؤة تعرمعزعي قاتارلعقالر رعؤايةت قعلدع. 
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) ـ قولعنع بئقعنعغا تعرةص تذرذش. بوينعنع ظئضعص قاراش. تةشةههذددا 
ياكع ظعككع سةجدة ظارعلعقعدا ظعت ظولتذرعشعدا ظولتذرذش ؤة سةجدة قعلغاندا 
بعلةكلعرعنع يةرضة حاصالش. حىنكع بذ ظعشالرنعث هةممعسع حةكلةنضةندذر. 

بعز تأؤةندة بذ ظعشالرنع حةكلةص كةلضةن هةدعسلةرنع كةلتىرىمعز: 
)ناماز  ظةلةيهعسساالم  »صةيغةمبةر  ظةنهذ:  رةزعيةلالهذ  ظةبذهذرةيرة 
ظوقذغان( ظادةمنعث قولعنع بئقعنعغا تعرةص تذرذص ناماز ظوقذشعدعن توسقان« 

دئدع.))) 
)ظذياق  نامعزعدا  بةندة  »بعر  دئدع:  مذنداق  ظةلةيهعسساالم  صةيغةمبةر 
ـ بذياققا( قارعمعغانال بولسا، اهلل تاظاال ظذنعثغا يىزلىنىص تذرعدذ. ظةضةر ظذ 
بةندة )نامازدا تذرذص ظذياق ـ بذياققا قاراص( يىزعنع اهلل تاظاالدعن باشقا ياققا 
بذرايدعكةن، اهلل تاظاال ظذنعثدعن بذرذلذص كئتعدذ. شذنعث ظىحىن سعلةر ناماز 

ظوقذؤاتقاندا )ظذياق ـ بذياققا( قارعماثالر.«)))
مذنداق  ظةلةيهعسساالمنعث  صةيغةمبةر  ظةنهذ  رةزعيةلالهذ  ظةنةس 
بعرعثالر  تذرذثالر.  تىز  سةجدعدة  »سعلةر  قعلعدذ:  رعؤايةت  دئضةنلعكعنع 

)سةجدعدة( بعلةكلعرعنع )يةرضة( ظعتتةك حاصلعؤالمعسذن.«)))
ظةبذهذرةيرة رةزعيةلالهذ ظةنهذ مذنداق دئدع: »دوستذم )يةنع صةيغةمبةر 
ظةلةيهعسساالمنع دئمةكحع( ماثا ظىح ظعشنع تةؤسعية قعلدع ؤة مئنع ظىح 
)يةنع  حوقذشتعن  حوقذشعدةك  خذرازنعث  )نامازدا(  مئنع  توستع.  ظعشتعن 
نامازدا سةجدعنع خذددع خذراز حوقذغاندةك قعلعشعمدعن(، ظعت ظولتذرشعدةك 
قاراشتعن  بذياققا(  ـ  )ظذياق  قارعغعنعدةك  تىلكعنعث  ؤة  ظولتذرذشتعن 
توستع«.)4) نامازدا ظأزرعسعز بةداشقان قذرذص ظولتذرذش مةكرذهتذر. حىنكع 
بةداشقان قذرذص ظولتذرغاندا نامازدعكع سىننةت قعلعنغان ظولتذرذش شةكلع 

تاشلعنعص قالعدذ. 
كعيعملعرعنعث  ؤة  تىرىش  يةثلةرنع  دةص  قالمعسذن،  بولذص  توصا  ـ   4
صةشلعرعنع كأتىرىش. بذنداق قعلعش تةكةببذرلذق قعلغانلعق هئساصلعنعدذ. 

)))  ظعمام مذسلعم رعؤايعتع. 
)))  بذ هةدعسنع ظعمام ظةهمةد، ظةبذداؤذد ؤة ظعبنع خذزةيمة قاتارلعقالر رعؤايةت قعلدع. 

)))  ظعمام مذسلعم رعؤايعتع. 
)))  بذ هةدعسنع ظعمام ظةهمةد، ظةبذيةظال ؤة تةبرانعي قاتارلعقالر رعؤايةت قعلدع. 
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ـ  زعتتذر.)))كعيعم  هالعتعضة  تذرذش  قورقذص  تاظاالدعن  اهلل  نامازدا  هةم  بذ 
كعحةكنع تىرمةسلعك هةققعدة صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم مذنداق دئدع: »مةن 
يةتتة ظةزا بعلةن سةجدة قعلعشقا ؤة كعيعمـ  كعحةكنع تىرمةسلعككة ؤة حاحنع 

)بعر يةرضة( توصلعؤالماسلعققا بذيرذلدذم.)))«)))
تذسالغذ،  هئحقانداق  كعيعشكة  ظذالرنع  ؤة  بار  كعيعملعرع  باشقا  ـ   5  
بذ  ظوقذش.  ناماز  بعلةن  كذسار  كةلضىدةك(  )تعزعغا  صةقةت  تذرذص  يوق 
تةرةصتة  ظىستع  »بعرعثالر  دئدع:  مذنداق  ظةلةيهعسساالم  صةيغةمبةر  هةقتة 
هئحقانداق كعيعم يوق هالدا، صةقةت )ظاستع تةرةصتعكع( بعرال كعيعم بعلةن 

ناماز ظوقذمعسذن.«)4)   
تاشالص  ظىستىضة  صئتع  ظأز  كئيمةستعن  تىزىتىص  كعحةكنع  ـ  كعيعم  ـ   6
ظئتعؤالغذحة  ظئغعزعنع  هةتتا  بعلةن  نةرسة  كةيضةن  بئشعغا  ؤة  قويذش 
)يىزعنع( يأضةش.)5) بذ هةقتة ظةبذهذرةيرة رةزعيةلالهذ ظةنهذ مذنداق دئدع: 
تىزىتىص  كعحةكنع  ـ  )كعيعم  تذرغاندا  نامازدا  ظةلةيهعسساالم  »صةيغةمبةر 
كئيمةستعن ظأز صئتع( ظىستىضة تاشالص قويذشتعن ؤة ظةركعشعنعث ظئغعزعغا 

قةدةر يأضىنعشعدعن توستع.«)6)
كعيعم ـ كعحةكنع تىزىتىص كئيمةستعن ظىستىضة ظأز صئتع تاشالص قويغان 

ظادةم تةكةببذرلذق قعلعدعغان كعشعلةرضة ظوخشذشذص قالعدذ. 
7 ـ )ساالم قعلغان ظادةمضة نامازنعث ظعحعدة تذرذص( قولع ياكع بئشع 
ظعشالرنعث  تةؤة  نامازغا  قايتذرذش  ساالم  حىنكع  قايتذرذش.  ساالم  بعلةن 

قاتارعدعن ظةمةستذر. 
8 ـ بئشعنع ياغلعق بعلةن تئثعؤئلعش ياكع بئشعنعث ظوتتذرسعنع ظوحذق 

تاشالص قويذص ظةتراصعغا سةللة ظورذؤئلعش. 
)))  »اهلدية العالئية«.

ـ  كعيعم  ظالعمالر  بةزع  حةكلةنضةندذر.  تىرىش  كعحةكنع  ـ  كعيعم  بولسذن  سعرتعدا  نامازنعث  ياكع  بولسذن  نامازدا    (((
كعحةكنع تىرىص قويذص ناماز ظوقذش مةكرذه دئسة، بةزعلعرع ظذ نامازنع قايتا ظوقذش الزعمدذر، دةيدذ. شذنعثدةك حئحع 

ظذزذن ظادةممذ نامازغا كعرضةندة حئحعنع بئشعنعث بعر يعرعضة يعغعص بذغذص قويذص ناماز ظوقذش حةكلةنضةندذر. ت.  
)))  ظعمام مذسلعم رعؤايعتع. 
)))  ظعمام بذخارع رعؤايعتع. 

ظئتعؤئلعشع  يىزعنع  ظئغعزعغعحة  بعلةن  ياغلعق  ياكع  ظىححع  سةللعنعث  ظوخشاش  ظةرةصلةرضة  كعشعنعث  نامازدعكع    (((
مةكرذهتذر. ت. 

)))  بذ هةدعسنع ظةبذداؤذد ؤة هاكعم قاتارلعقالر رعؤايةت قعلدع. 
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ياكع  ظوخشاش  قويغانغا  حئحعص  ظةتعر  يعرعضة  قعلعدعغان  سةجدة  ـ   9
صذرايدعغان  بذي  ـ  خوش  يةرضة  قويعدعغان  بذرنعنع  سةجدعدة  ظىحىن  صذراش 
بعرةر نةرسة قويذص قويغانغا ظوخشاش ظعشالر ظارقعلعق قةستةن ظةتعر ياكع 

خذش ـ بذيلذق بعر نةرسة صذراش.))) 
ظةضةر  يذمذش.  كأزنع  تذرذص  يوق  يذمذشقا هئحبعر سةؤةب  كأزنع  ـ   (0
ظاشذرذش  هالةتنع  تذرذش  قورقذص  تاظاالدعن(  اهلل  )نامازدا  يذمذش  كأزنع 
قارعتعش  يةنة كأزنع ظاسمانغا  بولمايدذ. شذنعثدةك  بولسا، مةكرذه  ظىحىن 
صةيغةمبةر  دئدع:  مذنداق  ظةنهذ  رةزعيةلالهذ  ظةنةس  هةقتة  بذ  مةكرذهتذر. 
ظةلةيهعسساالم: »نامازدا تذرذص كأزلعرعنع ظاسمانغا تعكعؤالغان كعشعلةرضة 
نئمة بولدع؟« دئدع. ظاندعن بذ هةقتعكع سأزع تئخعمذ كىحلةندىرىص: »ظذالر 
كئتعدذ«)))  قويذلذص  كأزلعرع  ظذالرنعث  ياكع  توختايدذ  قاراشتعن  ظاسمانغا 

دئضةن. 
)) ـ سةجدعدة تذرذص قول ؤة صوتلعرعنعث بارماقلعرعنع قعبلة تةرةصتعن 

باشقا تةرةصكة قارعتعش. حىنكع بذنداق قعلعش سىننةتكة زعتتذر.
ـ قولالرنع رذكذ قعلغاندا تعزغا ؤة تةشةههذددا ظولتذرغاندا يذتعغان   ((

قويماسلعق. حىنكع بذنداق قعلعش سىننةتكة زعتتذر. 
))ـ  ظايةتلةرنع تةلةصكة اليعق ظوقذشقا تذسالغذ بولعدعغان ياكع دعققعتعنع 

نامازدعن بذرايدعغان ؤة ظعرعمةيدعغان بعرةر نةرسعنع ظئغعزعغا سئلعش. 
هئحبعر  بولسعمذ  هالةتتة  تذرعدعغان  قاتتعقلعقعنع سعزعص  يةرنعث  ـ   (4
يأضةص  )صعشانعنع  نةرسعنعث  كةيضةن  بئشعغا  ياكع  سةللعنعث  ظأزرعسعز 
تذرعدعغان( يئرعضة سةجدة قعلعش. حىنكع )سةللعنعث ياكع بئشعغا كةيضةن 
نةرسعنعث صعشانعنع يأضةص تذرعدعغان يئرعضة( سةجدة قعلعش اهلل تاظاالنع 
ظولذغلعمعغانلعقنع ظعصادعلةيدذ. ظةضةر )يةرنعث بةك ظعسسعق ياكع سوغذق 
بولغانلعقعغا ظوخشاش( بعرةر ظأزرع سةؤةبع بعلةن )سةللعنعث ياكع بئشعغا 
قعلعش(  سةجدة  يئرعضة  تذرعدعغان  يأضةص  صعشانعنع  نةرسعنعث  كةيضةن 
مةكرذه ظةمةستذر. بذ هةقتة ظةنةس ظعبنع مالعك رةزعيةلالهذ ظةنهذ مذنداق 
دئدع: »بعز صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم بعلةن بعللة ناماز ظوقاتتذق. هاؤا بةك 

)))  »اهلدية العالئية«.
)))  ظعمام بذخارع رعؤايعتع. 
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ظعسسعق بولغانلعقع ظىحىن بةزعلعرعمعز كعيعمعنعث صعشعنع سةجدة قعلعدعغان 
يةرضة قوياتتع.«)))   

هةسةن مذنداق دئدع: »ساهابعلةر قوللعرع كعيعملعرعدة تذرغان هالةتتة 
سةجدة قعالتتع. ظذالرنعث ظعحعدعن بةزعلةر )بئشعغا كةيضةن( نةرسعللعرعضة 

سةجدة قعالتتع.«)))
قةبرعستانلعقتا،  ظةخلةتخانعدا،  يةردة،  بذغذزاليدعغان  مال  يولدا،  ـ   (5
قعلعش  كئلعص  يامانلعق  بعرةر  ظأزعضة  ظعحعدة،  حعلغعنعث  مذنحعخانعدا، 
باغلعدعغان  مالالرنع  ظوخشاش  كالعغا  ؤة  تأضعضة  بولغان  بار  ظعهتعماللعقع 
يةردة، ظعضعسعدعن ناهةق ظئلعؤئلعنغان يةردة، رازعلعقعنع ظالماستعن باشقا 
بعر سعنعث يعرعدة ؤة كةبعنعث ظأضزعسعدة ناماز ظوقذش مةكرذهتذر. بذ هةقتة 
ظةلةيهعسساالم  »صةيغةمبةر  دةيدذ:  مذنداق  ظةنهذ  رةزعيةلالهذ  ظأمةر  ظعبنع 
ظةخلةتخانعدا، مال بذغذزاليدعغان يةردة، قةبرعستانلعقتا، يولنعث ظوتتذرعسعدا، 
مذنحعخانعدا، تأضة باغاليدعغان يةردة ؤة كةبعنعث ظأضزعسعدة ناماز ظوقذشتعن 

توسقان.«)))     
ظةضةر  يةردة،  تةييارالنغان  ظىحىن  سئلعش  كعيعملةرنع  مذنحعخانعدا 
يئرعدة  تةييارالنغان  ظىحىن  ظوقذش  ناماز  قةبرعستانلعقنعث  بولمعسا  قةبعر 
ظىحىن  ظوقذش  ناماز  )قةبرعستانلعقنعث  حىنكع  بولعدذ.  ظوقذشقا  ناماز 
تةييارالنغان يئرعدة قةبعر بولمعغانال بولسا، ظذ يةردة ناماز ظوقذش بعلةن( 
ظأزلعرعنعث صةيغةمبةرلعرعنعث قةبرعلعرعنع مةسحعت قعلعؤالغان يةهذدعي ؤة 

خعرعستعيانالرغا ظوخشذشذص قعلعش ؤذجذدقا حعقمعغان بولعدذ.)4)
6) ـ ظادةمنعث دعققعتعنع بذزذدعغان ؤة )نامازدا اهلل تاظاالدعن( قورقوص 
تذرذش هالعتعضة دةخلع يةتكىزعدعغان هالةتلةردة ناماز ظوقذش مةكرذهتذر. 
مةسعلةن: تاماق تةييار بولذص قالغاندا )تاماقنع يئمةستعن( ياكع ظذسسذز 
تذرذص )سذ ظعحمةستعن(، ياكع حوثـ  كعحعك تةرةت قعستاص تذرذص ناماز ظوقذش 
مةكرذهتذر. بذ هةقتة ظاظعشة رةزعيةلالهذ ظةنها صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث 
مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ: »تاماق تةييار بولذص قالغاندا ؤة حوث 

)))  بذ هةدعسنع ظعمام بذخاريع رعؤايةت قعلدع. 
)))  بذ هةدعسنع ظعمام بذخارع، ظابدذرراززاق ؤة ظعبنع ظةبذشةيبة قاتارلعقالر رعؤايةت قعلدع. 

)))  بذ هةدعسنع تعرمعزعي ؤة ظعبنع ماجة رعؤايةت قعلدع. لئكعن، بذ هةدعسنعث رعؤايةت قعلعنعش يولعدا ظاجعزلعق بار. 
)))  >هاشعيةتذت تةهاؤعي<
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ـ كعحعك تةرةت قعستاص تذرغاندا )ظوقذغان ناماز( ناماز ظةمةس.«))) يةنع ظذ 
ناماز، كامعل ناماز ظةمةستذر، دئمةكحعدذر. 

بولسا،  قالغان  قعستاص  تةرعتع  ظادةمنعث  بعر  ظعحعدة  نامازنعث  ظةضةر 
ظوقذص  نامازنع  جاماظةتنعث  كعرضعحة(  ظئلعص  تاهارةت  حعقعص  ظذ  )ظةضةر 
بولعشعدعن ظةندعشة قعلغان تةقدعردعمذ نامازنع بذزذص حعقعص كئتعدذ. ظةضةر 
نامازنع  قعلسا،  ظةندعشة  كئتعشعدعن  حعقعص  ؤاقتعنعث  نامازنعث  ظادةم  ظذ 
هارامدذر.  حعقعرؤئتعش  ؤاقتعنع  نامازنعث  حىنكع  كةتمةيدذ.  حعقعص  بذزذص 
)تةرعتع قعستاص تذرذص ناماز ظوقذش مةكرذهتذر(. شذنداق ظعكةن مةكرذه 

ظعشتعن قئحعص هارامغا حىشىص قئلعشقا بولمايدذ.))) 
ظادةمنعث دعققعتعنع بذزذدعغان ظعشالرنعث بعرعع ظوغذرلعنعص كئتعشتعن 
خاتعرجةم بواللمايدعغان يةردة ظايعغعنع قويذص قويذش. بذ هالةتتة ظايعغعنع 

ظالدعدا قويذص ظولتذرذش ظةث ياخشعدذر. 
يةنة بعرعع نامازنعث ظعحعدة  دعققعتعنع بذزذدعغان ظعشالرنعث  ظادةمنعث 
تذرذص ظايةتلةرنعث ؤة تةسبعهلةرنعث سانعنع دعلع بعلةن ظةمةس بارماقلعرع 

بعلةن ساناش.)))
7)ـ  ظعمامنعث معهرابنعث )بةك( ظعحعدة ياكع هئحبعر سةؤةبسعز ظارقعسعدا 
ظعقتعدا قعلغان ظادةملةر تذرغان يةردعن ظئضعز بعر يةردة تذرذش مةكرذهتذر. 
قالعدذ.  ظوخشذشذص  خعرعستعيانالرغا  ؤة  يةهذدعي  قعلغاندا  بذنداق  حىنكع 
ظوقذشنع  ناماز  معهرابتا  مةسظذد  »ظعبنع  دئدع:  مذنداق  بةززار  هةقتة  بذ 
يامان كأرةتتع ؤة: معهراب حعركاؤغا خاس بعر ظعشتذر. شذنعث ظىحىن سعلةر 

يةهذدعي ؤة خعرعستعيانالرغا ظوخشذشذص قالماثالر، دةيتتع.«)4)   
8) ـ ظعمامغا ظعقتعدا قعلعص ناماز ظوقذغان ظادةمنعث سةصنعث ظارقعسعدا 
يالغذز تذرذص ناماز ظوقذشع. ظةضةر ظالدعدعكع سةصتة سعغقذدةك يةر تاصالمعغان 
سةصنعث  بولعدذ.  ظوقذشقا  ناماز  تذرذص  يالغذز  ظارقعسعدا  سةصنعث  بولسا، 
ظةلةيهعسساالم  صةيغةمبةر  هةققعدة  ظوقذش  ناماز  تذرذص  يالغذز  ظارقعسعدا 

)))  ظعمام مذسلعم رعؤايعتع. 
)))  »اهلدية العالئية«.
)))  »اهلدية العالئية«.

)))  بذ ظةسةرنع بةززار رعؤايةت قعلدع.
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مذنداق دئدع: »سةصنعث ظارقعسعدا يالغذز تذرذص ناماز ظوقذغان ظادةمنعث 
)نامعزع( ناماز بولمايدذ.«))) يةنع ظذ، كامعل ناماز بولمايدذ، دئمةكحعدذر. 
سةصنع  ظةؤؤةلقع  »سعلةر  دئدع:  مذنداق  ظةلةيهعسساالم  صةيغةمبةر  يةنة 
قالعدعغان  توشماي  ظةضةر  توشقذزذثالر.  كةينعدعكعنع  ظاندعن  توشقذزذثالر، 

ظعش بولسا، ظارقعدعكع سةصتعن قالسذن.«)))
ظارقا سةصتة ناماز ظوقذغان ظادةم ظعككع تةرعصعدة ظادةم بولغان بولسعمذ 
ظالدعنقع سةصتة ظادةم سعغقذدةك يةر بولسا، ظذ ظادةمنعث يةنة ظارقا سةصتة 

تذرذص ناماز ظوقذشع مةكرذهتذر.)))
ظةضةر بعر ظادةم نامازغا بارغاندا ظعمام رذكذغا بئرعش ظالدعدا تذرغان ؤة 
)سةصكة بئرعص ظعقتعدا قعلسا، ظعمام رذكذغا بئرعص بولعدعغان ظةهؤال( بولسا، 
بعر رةكةتكة ظألضعرةلعضةن بولذشع ظىحىن تذرغان يةردة تذرذص ظعمامغا ظعقتعدا 
قعلعشع سةصكة بئرعص ظعقتعدا قعلغاندعن ياخشعدذر. ظذ ظادةم بعر رةكةتكة 
ظألضىرىص بولغاندعن كئيعن ظعقتعدا قعلغان يةردة يالغذز تذرماستعن، )ظةث 
ظاخعرقع سةصكة يئتعص بئرعص بولغعحة( ظذ بعر رةكةت قازا بولذص كةتسعمذ 
)نامازغا ظعقتعدا قعلعص تذرغان هالةتتة( مئثعص ظةث ظاخعرقع سةصكة بارعدذ. 
بذ هةقتة ظةبذ بعكرةتة رةزعيةلالهذ ظةنهذ مذنداق دئدع: مةن )مةسحعتكة( 
مةن  بعلةن  ظعكةن. شذنعث  رذكذدا  ظةلةيهعسساالم  صةيغةمبةر  بارغاندا  يئتعص 
باردعم.  رذكذغا  قعلعص(  ظعقتعدا  يعرعمدعال  )تذرغان  بارمايال  يئتعص  سةصكة 
صةيغةمبةر  بةردعم.  سأزلةص  ظةلةيهعسساالمغا  صةيغةمبةر  بذنع  مةن  كئيعن 
ظةلةيهعسساالم: »اهلل تاظاال )نامازغا بولغان( هئرعسمةنلعكعثنع ظاشذرسذن. 

سةن بذ ظعشنع قايتا قعلمعغعن«)4) دئدع.  
ظةضةر ظاخعرقع سةص توشذقلذق، لئكعن ظالدعدعكع سةصتة ظادةم سعغقذدةك 
قويذص  تاشالص  بوش  يةرنع  ظذ  تذرغانالر  سةصتة  ظاخعرقع  بولسا،  يةر  بوش 
ظالدعدعكع  بأسىص  سةصنع  تذرغان  ظذالر  ظىحىن  ظأتكىزضةنلعكع  كةمحعلعك 

سةصتعكع بوش يةرضة ظأتىش توغرعدذر.)5)
)))  بذ هةدعسنع ظعبنع خذزةيمة رعؤايةت قعلدع. 

)))  بذ هةدعسنع ظةبذداؤذد رعؤايةت قعلدع. 
)))  »شرح املنيه«، )6) ـ بةت.
)))  ظعمام بذخارع رعؤايعتع. 

)))  »اهلدية العالئية«، 58 ـ بةت.
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9) ـ يامان كأرىشكة تئضعشلعك بعر سىصةتنعث ظعمامنعث ظأزعدة بارلعقع 
سةؤةبع بعلةن ياكع كعشعلةرنعث ظعحعدة ظعماملعققا ظذنعثدعن اليعقراق بعر 
يامان  بئرعشنع  بولذص  ظعمام  كعشعلةر  بعلةن  سةؤةبع  بولغانلعقع  كعشعنعث 
هةقتة  بذ  مةكرذهتذر.  بولذشع  ظعمام  كعشعلةرضة  ظذ  ظعمامنعث  بعر  كأرضةن 
رعؤايةت  دئضةنلعكعنع  مذنداق  ظةلةيهعسساالمنعث  صةيغةمبةر  ظذمامة  ظةبذ 
قةدةر،  كةلضةنضة  قايتعص  قول  ظذ  هةتتا  قذلنعث  كةتكةن  »قئحعص  قعلعدذ: 
ظئرع غةزةبلةنضةن هالدا ياتقان ظايالنعث ؤة كعشعلةر يامان كأرضةن ظعمامنعث 

نامازلعرع قوالقلعرعدعن ظاشمايدذ«)))
يامان  ظعمامدعكع  ظذ  كأرىشع  يامان  ظعمامنع  ظذ  كعشعلةرنعث  ظةضةر 
بعلةن بولماستعن بةلكع باشقا  كأرىشكة تئضعشلعك بعر سىصةتنعث سةؤةبع 
بعر ظعشنعث سةؤةبع بعلةن بولسا، ظذ ظعمامنعث ظعمام بولذص بئرعشع مةكرذه 
ظةمةس. حىنكع ظذالرنعث ظذنع يامان كأرىشع صةقةت ظذالرنعث خاهعشلعرعضة 
قارعتا بولغاندذر. بذ، ظعمامدعن ظةمةس، بةلكع ظذالرنعث ظأزلعرعدعن كئلعص 

حعققان بعر ناحارلعقتذر.)))
0) ـ ظعمامنعث ظايةتلةرنع ؤة نامازنعث تةسبعهلعرعنع سىننةت قعلعنغان 
معقداردعن ظاشذرذص ظوقذص ظارقعسعدا ظعقتعدا قعلغانالرغا ظئغعرلعق سئلعص 
تةسبعهلعرعنع  سةجدعنعث  رذكذ،  يةنة  شذنعثدةك  مةكرذهتذر.  قويذشع 
معقدارنع  قعلعنغان  سىننةت  ظوقذش  ظوقذص،  ظالدعراص  ظةتتةهةيياتذنع  ؤة 
توشقذزماسلعقمذ مةكرذهتذر. حىنكع بذنداق قعلعنغاندا بعر سىننةت تاشلعنعص 
قالعدذ.  بذ هةقتة ظةبذهذرةيرة رةزعيةلالهذ ظةنهذ صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث 
ظوقذص  ناماز  كعشعلةرضة  قعلعدذ: »بعرعثالر  رعؤايةت  دئضةنلعكعنع  مذنداق 
ظاجعز  كئسةل،  ظعحعدة  ظذالرنعث  حىنكع  قعلسذن.  يةثضعل  نامازنع  بةرسة، 
نامازنع  ظوقذسا،  ناماز  يالغذز  ظأزع  بعرعثالر  بار.  ظادةملةر  ياشانغان  ؤة 

خالعغانحة ظذزذن قعلسذن.«)))     
قعسقا،  نامازنع  ظةلةيهعسساالم  »صةيغةمبةر  ظةنهذ:  رةزعيةلالهذ  ظةنةس 

لئكعن كامعل ظوقذيتتع« دئدع.)4) 
)))  بذ هةدعسنع تعرمعزعي رعؤايةت قعلدع ؤة بذ ياخشعلعق دةرعجعسعضة يةتكةن غةرعب هةدعستذر، دئدع. 

)))  »شرح املنيه«، 64) ـ بةت.
)))  ظعمام بذخارع رعؤايعتع. 
)))  ظعمام بذخارع رعؤايعتع. 
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قعلغان  ظعقتعدا  ظارقعسعدا  ظوقذيالماي  ظايةتلةرنع  ظعمامنعث  ـ   ((
هالةتكة  قويعدعغان  قعلعص  مةجبذر  سئلعشقا  لوقما  ظأزعضة  ظادةملةرنع 
ظوقذشنع  كئتعص  ظئلعشعص  ظايةتلةردة  ظعمام  ظةضةر  مةكرذهتذر.  كةلتىرىشع 
بولغعدةك  ظادا  ناماز  بذرذن  كئتعشتعن  ظئلعشعص  ؤة  داؤامالشتذرالمايدعغان 
تئخع  ظذ،  ظةضةر  بئرعشع الزعم.  رذكذغا  ظذنعث  بولسا،  بولغان  ظوقذص  ظايةت 
ناماز ظادا بولغعدةك ظايةت ظوقذص بولمعغان بولسا، )ياخشع بعلعدعغان( باشقا 
مةجبذر  سئلعشقا  لوقما  ظأزعضة  قعلغانالرنع  ظعقتعدا  ؤة  يأتكىلىشع  ظايةتكة 
قعلعص قويماسلعقع الزعم. حىنكع ظذنعث )ظايةتنع ظوقذيالماي( تذرذص قئلعشع 
ظارقعلعق  تةكرارالش  قايتا  ـ  قايتا  داؤامالشتذرالماي  ظوقذشنع  ظايةتنع  ياكع 
كعشعلةرنع ظأزعضة لوقما سئلعشقا مةجبذر قعلعص قويذشع مةكرذهتذر. حىنكع 

ظعمام بذ هالدا نامازنع ظذالرغا ظذزارتعؤةتكةن هئساصلعنعدذ. 
ياد  ياخشع  قذرظاندعن  ظعمامنعث  ظىحىن  سئلعنماسلعقع  لوقما  هةتتا 
ظايةتلةرنع  ظاسان  ظالغان  ياد  صعششعق  ظةمةس  ظايةتلةرنع  تةس  ظالمعغان 

ظوقذشع الزعم. 
باشقا  كئيعن  بولذص  ظوقذص  ظايةت  ظعككع  ياكع  بعر  سىرعدعن  بعر  ـ   ((
سىرعضة يأتكىلىش ياكع قةستةن بعر ظايةتنع تاشلعؤئتعص ظذنعث كةينعدعكع 
ظايةتنع ظوقذش ياكع بعر رةكةتتة بولسذن، ياكع ظعككع رةكةتتة بولسذن ظعككع 
سىرعنعث ظارعلعقعدعكع قعسقا بعر سىرعنع تاشلعؤئتعش مةكرذهتذر. حىنكع 
قعسمعنع  بةزع  ياكع  تاشلعؤئتعش  بةزعسعنع  قذرظاننعث  قعلعشالردا  بذنداق 
بةزع قعسمعدعن ظارتذق كأرىشكة ظوخشاش بعر هالةت شةكعللعنعص قالغان 
بولعدذ. ظةمما مةزكذر ظعشالرنع بعرةر ظأزرع سةؤةبع بعلةن قعلعش مةكرذه 

ظةمةستذر.
ظئسعضة ظااللمعغان بعر ظايةتنع تاشلعؤئتعص باشقا بعر ظايةتتة يأتكةلضةن 
كئيعن ظذ ظايةت ظئسعضة كةلضةن بولسا، تاشلعنعص قالغان ظذ ظايةتنع تذلذقالش 
ظىحىن ظذنعث بذرذنقع ظايةتكة قايتعشع الزعم. ظةضةر ظذ ظايةت )باشقا ظايةتكة 
يأتكىلىص كةتكةندعن( كئيعنمذ ظئسعضة كةلمعضةن بولسا، ظذنعثغا هئح ضذناه 

بولمايدذ.)))
دعندعن ساؤادع يوق كعشعلةرنعث شذ بعر سىرعنعال ظوقذش الزعم ظوخشايدذ، 

)))  »شرح املنيه«، )6) ـ بةت.
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دةص ضذمان قعلعص قالماسلعقع ظىحىن نامازدا سىرة فاتعهةدعن كئيعن قوشذص 
ظوقذلعدعغان سىرعنع، هةتتا ظذ سىرعدعن باشقا هئحبعر سىرعنع ظوقذمايدعغان 
دةرعجعدة مةلذم بعر سىرعضة تةيعن قعلعؤئلعص داظعم دئضىدةك شذ سىرعنعال 

ظوقذش مةكرذهتذر.             
ظةضةر بعر ظادةم بعر سىرعنع داؤاملعق نامازدا ظوقذغان، ظذ ظادةمنعث    
بولماستعن  قعلعؤالغانلعقتعن  تةيعن  ظوقذشع  داؤاملعق  نامازدا  سىرعنع  ظذ 
ياكع  ظوقذغان  ظىحىن  كةلضةنلعكع  ظاسان  ظادةمضة  ظذ  سىرة  ظذ  بةلكع( 
صةيغةمبةر  ظعزلةص،  تةؤةررذك  ظوقذغانلعقعدعن  ظةلةيهعسساالمنعث  صةيغةمبةر 
ظةلةيهعسساالمنعث هةر جىمة كىنع بامدات نامعزعدا سىرة سةجدة بعلةن سىرة 
ظعنساننع ظوقذغعنعدةك هةر جىمة كىنع بامدات نامازدا سىرة سةجدة بعلةن 
سىرة ظعنساننع ظوقذغان بولسا، مةكرذه بولمايدذ. ظذ ظادةمنعث بةزعدة )جىمة 

كىنع بامدات نامازغا( ظذ ظعككع سىرعدعن باشقا سىرعنع ظوقذشع الزعم.)))
هئحبعر زأرىرعيةتسعز صةرز نامازنعث بعر رةكةتعدة ياكع ظعككع رةكةتعدة 
باشقا  سىرعدعن  بعر  ظادةم  ظذ  ظةضةر  مةكرذهتذر.  تةكرارالش  سىرعنع  بعر 
ظذنتذص  ظةضةر  بولعدذ.  تةكرارالشقا  ظذنع  بولسا،  بعلمةيدعغان  ياد  سىرعنع 
قئلعص )ظعلضعرع ظوقذغان بعر سىرعنع( يةنة باشالص قالغان بولسا، ظئسعضة 
كةلضةندعن كئيعن ظذ سىرعنع ظوقذشتعن توختاص قالماي داؤامالشتذرعدذ. ظةمما 
نةصلة  حىنكع  ظةمةستذر.  مةكرذه  تةكرارالش  سىرعنع  بعر  نامازالردا  نةصلة 

نامازالرنعث )رذخسةتلعرع صةرز نامازنعثكعدعن( كةثدذر.))) 
)) ـ صةرز نامازالردا ظايةتلةرنع قذرظاننعث تةرتعصعضة خعالص هالةتتة   
ظعككعنحع  بولسا،  تأضةنكةن  قذرظاننع  رةكةتتة  بعرعنحع  ظةضةر  ظوقذش.))) 
رةكةتتة سىرة بةقةرةةدعن باشالص قذرظاننعث بئشعدعن باشالص ظوقذش مةكرذه 
ظةمةستذر. قذرظاننع تةرتعصعضة خعالص هالةتتة ظوقذشنعث مةكرذه بولعشعنعث 
رعظاية  تةرتعصكة  كةلضةن  بعرلعككة  ساهابعلةر  بارلعق  بولسا،  سةؤةبع 
قعلمعغانلعقع ظىحىندذر. ظعبنع مةسظذددعن قذرظاننع تةرتعصعضة خعالص هالةتتة 
ظوقذغان بعر ظادةمنعث هأكمع هةققعدة سذظال سورالغاندا، ظذ: ظذ ظادةم بولسا 

)))  »اهلدية العالئية«.

)))  »اهلدية العالئية«.
)))  يةنع بئشعدعكع رةكةتكة قذرظاننعث ظايعغعدعكع سىرعنع ظايعغعدعكع رةكةتكة قذرظاننعث بئشعدعكع سىرعنع ظوقذش. ت. 
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دعلع تةتذر ظادةم ظعكةن، دةص جاؤاب بةرضةن.))) 
بذ، نورمال هالةتتة شذنداق بولعدذ. ظةمما ظأزرعلعك ؤة ظذنتذص قالغان   

هالةتتة بولسا، هئح ضذناه بولمايدذ.)))
يةردة  بار  هةيكةللعرع  ياكع  سىرةتلعرع  نةرسعلةرنعث  جانلعق  ـ   (4  
ناماز ظوقذش مةكرذهتذر. بذ هةقتة ظاظعشة رةزعيةلالهذ ظةنها مذنداق دئدع: 
ظذممذ سةلعمة صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمغا ظأزعنعث هةبةشعستاندا >مارعية< 
سىرةتلةرنعث  حعركاؤدا  ظذ  ؤة  كأرضةنلعكعنع  حعركاؤنع  بعر  ظعسعملعك 
بارلعقعنع سأزلةص بةرضةن. صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم: »ظذالر بولسا، ظعحعدعن 
ياخشع بعر ظادةم ظألىص قالسا ظذنعث قةبرعسعضة بعر مةسحعت سالغان ؤة ظذ 
مةسحعتضة هئلعقع سىرةتلةرنع سعزغان ظادةملةر، ظةنة شذالر اهلل تاظاالنعث 

دةرضاهعدعكع ظةث يامان ظادةملةردذر.« دئضةن.)))    
سعلةرنعث  »بعز  خعرعستعيانغا:  بعر  ظةنهذ  رةزعيةلالهذ  ظأمةر   
كعرمةيمعز«  يىزعسعدعن  سىرةتلةرنعث  ظذنعثدعكع  حعركاؤلعرعثالرغا، 

دئضةن.)4)
كةلضةندة  توغرا  ظوقذشقا  )ناماز  ظةنهذ  رةزعيةلالهذ  ظابباس  ظعبنع   
ناماز  كعرعص  ظعبادةتخانعلعرعضة  يوق  هةيكةل  خعرعستعيانالرنعث( 

ظوقذيتتع.)5) 
ظةضةر سىرةت ياكع هةيكةل ناماز ظوقذيدعغان ظادةمنعث ظالدع تةرعصعدة   
بولسا، بذ هالةتتة ناماز ظوقذش ظةث ظئغعر مةكرذهتذر. ظةضةر سىرةت ياكع 
هةيكةل ناماز ظوقذيدعغان ظادةمنعث ظىستع تةرعصعدة ياكع ظوث تةرعصعدة ياكع 
هالةتتة  يةثضعل  مةكرذهلذق  بولسا،  تةرعصعدة  ظارقا  ياكع  تةرعصعدة،  سول 

بولعدذ.
ظةضةر  سىرةتلةر  ظذ  لئكعن  مةكرذهتذر،  ظئسعش  سىرةتلةرنع  ظأيلةرضة 
)ظذالرغا يألىنىص ظولتذرعلعدعغانغا ياكع دةسسةص تذرذلعدعغانغا ظوخشاش( 

)))  بذ ظةسةرنع تةبرانعي رعؤايةت قعلدع.
)))  »اهلدية العالئية«.

)))  ظعمام بذخارع رعؤايعتع. 
)))  بذ ظةسةرنع ظابدذرراززاق رعؤايةت قعلدع. ؤة ظعمام بذخارع بايان قعلدع.

)))  بذ ظةسةرنع ظعمام بذخارع بايان قعلدع. 
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يألىنىص  مةسعلةن:  بولمايدذ.  مةكرذه  بولسا،  قويذلغان  شةكعلدة  بعر  خار 
ظولتذرذش ظىحىن تةييارالنغان ياستذقالردا سىرةتنعث بولذشع ياكع يةرلةرضة 

سئلعنغان ضعلةملةردة سىرةتنعث بولذشع مةكرذه ظةمةستذر. 
ـ  دةلعل  ظةمةسلعكعنعث  مةكرذه  بولذشعنعث  شةكعلدة  بذ  سىرةتنعث    

صاكعتع بولسا، تأؤةندعكع هةدعستذر: 
ظاظعشة رةزعيةلالهذ ظةنها مذنداق دئدع: صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم بعر   
سةصةردعن قايتعص كةلدع. مةن ظأينعث قازنعقعنعث )ظعشكعضة( سىرةت بار صةردة 
تذتقان ظعدعم. صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم ظذنع كأرىصال تارتعص ظئلعؤئتعص: »ظع 
ظاظعشة! قعيامةت كىنع ظةث قاتتعق ظازاصقا دذحار بولعدعغان كعشع، اهلل نعث 
سىرعتعنع  نةرسعنعث  جانلعق  )يةنع  ظوخشاتقان  نةرسعنع  بعر  مةخلذقاتعغا 
صارحعالص  صةردعنع  ظذ  بعز  بعلةن  شذنعث  دئدع.  كعشعلةردذر«  سعزغان( 

ظذنعثدعن بعر دانة ياكع ظعككع دانة ياستذق،  تعكتذق.)))   
  ظةضةر ناماز ظوقذماقحع بولغان ظادةمنعث ظالدعدا، ظعحعدة ظوت ياكع 
حوغ بار تذنذر ياكع ظذحاق بولسا، ظذ ظادةمنعث ظذ يةرة تذرذص ناماز ظوقذشع 
مةكرذهتذر. حىنكع ظذ ظادةم بذ هالةتتة تذرذص ناماز ظوقذسا، ظاتةشصةرةسلةرنعث 
ظعبادةت قعلعشلعرعغا ظوخشذشذص قالعدذ. ظةمما ظالدعدا شام ياكع حعراغ بار 
تذرذص ناماز ظوقذش مةكرذه ظةمةستذر. حىنكع بذ هالةتتة ظاتةشصةرةسلةرضة 
ظوخشذشذص قئلعش بولمايدذ.))) بعر ظادةمنعث ظالدعغا بئرعص ظذنعث يىزعضة 
ظةنهذ  رةزعيةلالهذ  ظأمةر  حىنكع  مةكرذهتذر.  ظوقذشمذ  ناماز  تذرذص  قاراص 

بذنداق قعلعشتعن حةكلةيتتع.))) 
5) ـ ظالدعدعن ظادةم ظأتىش ظعهتعمالع بار يةردة مةيلع ظعمام بولسذن   
نةرسة  بعر  )تاياقتةك(  ظالدعغا  بولسذن  ظادةم  ظوقذغان  ناماز  يالغذز  مةيلع 
صةيغةمبةر  هةقتة  بذ  مةكرذهتذر.  ظوقذش  ناماز  تذرذص  قويماي  تعكلةص 
ظةلةيهعسساالم مذنداق دئدع: »بعرعثالر ناماز ظوقذسا، )ظالدعغا( بعر نةرسة 
تاشالص قويذص ناماز ظوقذسذن ؤة هئحكعمنع ظالدعدعن ظأتكعلع قويمعسذن.«)4) 
بذ هةدعستعن مةقسةت )ناماز ظوقذغان ظادةمنع ظالدعغا( بعر نةرسة قويذشقا 

)))  ظعمام بذخارع رعؤايعتع. 
)))  »اهلدية العالئية«.

)))  بذ ظةسةرنع ظابدذرراززاق ؤة ظعبنع ظةبذشةيبة رعؤايةت قعلدع. 
)))  بذ هةدعسنع ظعمام ظةهمةد، ظةبذداؤذد ؤة هاكعم قاتارلعقالر رعؤايةت قعلدع.
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رعغبةتلةندىرىشتذر. بذ هةدعس ناماز ظوقذماقحع بولغان ظادةمضة ظذ نةرسعنع 
صةيغةمبةر  حىنكع  ظعصادعلعمةيدذ.  بولعدعغانلعقعنع  ؤاجعص  قويذشنعث 
ناماز  قويماي  قويذص  هئحنةرسة  ظالدعغا  قئتعم  بعر  حألدة  ظةلةيهعسساالم 

ظوقذغان.)))
ظالدعدا بعر نةرسة قويذص قويذش، ناماز ظوقذماقحع بولغان ظادةم سةجدة   
نةرسعنع  بعرةر  ظوخشاش  تاياققا  ياكع  هاسا  قويذص  تاشالص  يةر  قعلغذدةك 
ظالدعغا تعكلةص قويذش بعلةن ؤذجذدقا حعقعدذ. ظةضةر تعكلةص قويغذدةك بعر 
نةرسة تاصالمعسا، هةر قانداق بعر نةرسعنع ظالدعغا تاشالص قويسا بولعدذ. بذ 
هةقتة ظعبنع ظأمةر رةزعيةلالهذ ظةنهذ: »صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم نةيزعسعنع 

)ظالدعغا( تعكلةص قويذص ناماز ظوقذيتتع« دئدع.)))
ظعبنع ظأمةر رةزعيةلالهذ ظةنهذ مذنداق دئدع: صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم   
ظذلذغعنع )ظالدعدا( توغرا توختذتذص قويذص ظذنعثغا قاراص ناماز ظوقذيتتع. بذ 
هةدعسنع رعؤايةت قعلغذحعالرنعث بعرع مذنداق دئدع: مةن ظعبنع ظأمةرضة: ظةضةر 
ظذالغ جعم تذرغعلع ظذنذمعسا قانداق قعلعدذ؟ دئدعم. ظعبنع ظأمةر: »ظذالغنعث 
توقذمعنع ظئلعص ظذنع ظالدعغا تاشالص قويذص توقذمنعث كةينعدعكع ياغعحعغا 
قاراص تذرذص ناماز ظوقذيدذ« دئدع. ظعبنع ظأمةرمذ شذنداق قعالتتع.)))       

ظالدعغا هئحنةرسة تاشالص قويماي ناماز ظوقذغان ظادةمنعث ظالدعدعن   
ظأتىش مةكرذهتذر. نامازدعكع ظادةمنعث ظالدعدعن ظأتىشنعث يامان ظعكةنلعكع 
دئضةنلعكعنع  مذنداق  ظةلةيهعسساالمنعث  صةيغةمبةر  ظةبذجذهةيم  هةققعدة 
رعؤايةت قعلعدذ: »ظةضةر ناماز ظوقذغذحعنعث ظالدعدعن ظأتكىحع ظأزعضة قانداق 
ضذناهنعث بولعدعغانلعقعنع بعلضةن بولسا ظعدع، ظذنعث ناماز ظوقذغذحعنعث 
)رعؤايةت  بوالتتع.«)4)  ياخشع  ظةلؤةتتة  تذرغعنع   40 ظأتىشتعن  ظالدعدعن 
قعلغذحع: مةن صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث 40 كىن ياكع 40 ظاي ياكع 40 

يعل دئمةكحع بولغانلعقعنع بعلمعدعم، دئضةن.(
كئلعص  قئشعغا  تىؤرىكنعث  ياكع  تام  ظادةم  بولغان  ظوقذماقحع  ناماز   
رةزعيةلالهذ  مالعك  ظعبنع  ظةنةس  هةقتة  بذ  ياخشعدذر.  ظةث  ظوقذشع  ناماز 

)))  ظعمام بذخارع رعؤايعتع. 
)))  ظعمام بذخارع رعؤايعتع. 
)))  ظعمام بذخارع رعؤايعتع. 
)))  ظعمام بذخارع رعؤايعتع.
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ظالدعرعشعص  ساهابعلةر  ظوقذسا،  ظةزان  »مذظةززعن  دئدع:  مذنداق  ظةنهذ 
تىؤرىكلةرنعث قئشعغا بئرعشاتتع. ظذالر شذ يةرلةردة تذرذص تاكع صةيغةمبةر 
ناماز  رةكةت  ظعككع  ظالدعدا  نامعزعنعث  شام  قةدةر  حعققانغا  ظةلةيهعسساالم 

ظوقذيتتع.«)))   
6)ـ  نامازدا بعر صذتقا تايعنعص تذرذص ظوث ياكع سول تةرةصكة سعثايان   
قويذص  يةرضة  صذتعنع  ظعككع  نامازلعرعدا  تةراؤعه  ظةمما  مةكرذهتذر.  تذرذش 
تايعنعص تذرذش  يةنة بعرعضة بعر مذددةت  تذرذص ظةمما بعرعضة بعر مذددةت 

مةكرذه ظةمةستذر.
نامازغا يذضذرذص كئلعش مةكرذهتذر. بذ هةقتة صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم   
مذنداق دئدع: »سعلةر نامازغا تةكبعر ظئيتعلغانلعقعنع ظاثلعغان ؤاقعتتا، 
نامازغا ظالدعرعماي، تةمكعن هالةتتة كئلعثالر. يىضىرضةن هالةتتة كةلمةثالر. 
نةححة رةكةت نامازغا ظىلضىرةلعسةثالر، شىنحة رةكةت ظوقذثالر. ظىلضىرةلمعضةن 

نامعزعثالرنع تولذقلعؤالساثالر بولعدذ.«))) 

خذالسة  

نامازنع  بولغان  ظوقذماقحع  بولغاندا،  باشلعماقحع  نامازنع  ظادةم  بعر 
دعلع بعلةن نعيةت قعلعص تذرذص يىزعنع قعبلعضة قعلعص قوللعرعنع قذلعقعنعث 

يذمشعقعغعحة كأتىرىص >اهلل ظةكبةر!< دةص تةكبعر ظئيتعدذ. 
ظةمما ظايال كعشع قوللعرعنع مأرعسعنعث ظذدذلعغعحة كأتىرعدذ. 

قعلسعمذ  تعلعدا  ظأزعنعث  ظادةم  قعاللمايدعغان  ظةرةبحة  نعيةتنع  ظةضةر 
ظوقذش  بعلةن  تعل  باشقا  تعلعدعن  ظةرةب  ظايةتلةرنع  نامازدا  ظةمما  بولعدذ. 
توغرا ظةمةستذر. ظةر كعشع نامازدا ظأرة تذرغاندا ظوث قولعنع سول قولعنعث 
)ظوث(  كعشع  ظايال  ظةمما  تذتعدذ.  ظاستعدا  كعندعكعنعث  قويذص  ظىستعدة 

ظالقعنعنع )سول( ظالقعنعنعث ظىستعدة قويذص كأكسعنعث ظاستعدا تذتعدذ. 
كئيعنال   بولغاندعن  كعرعص  نامازغا  قئقعص  قذالق  دةص  ظةكبةر!<  >اهلل 
>سذبهانةكةلالهذممة ؤة بعهةمدعكة ؤة تةبارةكةسمذكة ؤة تةظاال جةددذكة ؤة ال 

)))  ظعمام بذخارع رعؤايعتع. 
)))  ظعمام بذخارع رعؤايعتع. 
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ظعالهة غةيرذكة< دئضةن دذظانع ظوقذيدذ. ظاندعن >ظةظذزذ بعلالهعمعنةششةيتانعر 
ظوقذص  نع  راهعم<  >بعسمعلالهعرراهمانعر  كةينعدعن  ظذنعث  نع  راجعم)))< 
بولغاندعن كئيعن سىرة فاتعهةنع ؤة ظذنعث بعلةن بعللة ظةث ظاز قعسقا ظىح 

ظايةت ظوقذيدذ.
ظاندعن >اهلل ظةكبةر!< دةص رذكذغا بارعدذ. )رذكذدا( قوللعرع بعلةن تعزعنع 
ظازادة  ظارعسعنع  بارماقلعرعنعث  تذرعدذ.  تايعنعص  قوللعرعغا  تذرذص  تذتذص 
صةسكعمذ  كأتىرؤالمايدذ.  ظعضعزضعمذ  بئشعنع  تذرعدذ.  يئيعص  ظذححعنع  تذتعدذ. 
رذكذدا  ؤة  تذرعدذ  قعلعص  تةكشع  ساغرعسعنع  بعلةن  بئشع  ساثضعلتعؤالمايدذ. 

>سذبهانة رةببعيةل ظةزعم< نع ظةث ظاز بولغاندا ظىح قئتعم دةيدذ. 
ظاندعن رذكذدعن بئشعنع: >سةمعظةلالهذ لعمةن هةمعدة< دةص كأتىرعدذ ؤة : 
>رةببةنا ؤة لةكةل هةمدذ< دةيدذ. ظاندعن )بعر قئتعم سذبهانة رةببعيةل ظةزعم 
دةص  ظةكبةر!<  >اهلل  ظاندعن  تذرعدذ.  رذس  رذسالص(  بةلنع  معقدار  دئضىحعلعك 
ظاندعن  تعزعنع،  ظعككع  دةسلةص  يةرضة  بارغاندا  سةجدعضة  بارعدذ.  سةجدعضة 
ظعككع قولعنع، ظاندعن يىزعنع قويعدذ. سةجدعدة صعشانعسعنع ؤة بذرنعنع يةرضة 
تةككىزعدذ ؤة >سذبهانة رةببعيةل ظةظال< نع ظةث ظاز بولغاندا ظىح قئتعم دةيدذ. 
بعلةكلعرعنع  قعستعماستعن  ظادةملةرنع  تةرةصتعكع  ظعككع  قعلغاندا  سةجدة 
)بئقعنعغا حاصلعؤالماي( ظئحعص تذرعدذ. قورسعقعنع يذتعللعرعدعن يعراق تذتعدذ ؤة 
صذتلعرعنعث بارماقلعرعنع قعبلة تةرةصكة قارعتعدذ. ظةمما ظايال كعشع )سةجدعدة( 
بعلةكلعرعنع ظئحعص تذرمايدذ ؤة قورسعقعنع يذتعللعرعغا حاصالص تذتعدذ. حىنكع 
شذنداق قعلعش ظايال كعشعنعث بةك ظئحعلعص قالماسلعقعغا سةؤةص بولعدذ.    

ظاندعن سةجدعدعن بئشعنع >اهلل ظةكبةر!< دةص كأتىرعدذ ؤة ظعككع سةجدعنعث 
ظارعلعقعدا )بعر قئتعم سذبهانة رةببعيةل ظةظال دئضىحعلعك معقدار بةلنع رذسالص( 
خذددع تةشةههذددا ظولتذرغاندةك ظولتذرعدذ ؤة بذ ظولتذرذشتا: >ظةلالهذممةغفعرلع 

ؤةرهةمنع ؤة ظافعنع ؤةهدعنع ؤةرزذقنع)))< دئضةن دذظانع ظوقذيدذ. 
خذددع  سةجدعنع  ظعككعنحع  ظئيتعص  تةكبعر  دةص  ظةكبةر!<  >اهلل  ظاندعن 
قولع  دةص  ظةكبةر!<  >اهلل  ظاندعن  قعلعدذ.  ظوخشاش  سةجدعضة  بعرعنحع 
رةكةتنع  ظعككعنحع  تذرعدذ.  ظأرة  تايعنعص  صذتعغا  تايانماستعن  يةرضة  بعلةن 

)))  مةنعسع: مةن اهلل تاظاالغا سئغعنعص قوغالندع شةيتاندعن صاناه تعلةيمةن. ت. 
)))  دذظانعث مةنعسع: ظع اهلل ! ضذناهعمنع كةحىرضعن، ماثا رةهمع قعلغعن، ماثا ساالمةتلعك ظاتا قعلغعن، مئنع توغرا 

باشلعغعن ؤة ماثا رعزق بةرضعن. 
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ال  ؤة  تةظاال جةددذكة  ؤة  تةبارةكةسمذكة  ؤة  بعهةمدعكة  ؤة  >سذبهانةكةلالهذممة 
راجعم<  بعلالهعمعنةششةيتانعر  >ظةظذزذ  ؤة  دذظانع  دئضةن  غةيرذكة)))<  ظعالهة 
نع ظوقذماستعن >بعسمعلالهعرراهمانعر راهعم< نع ظوقذش بعلةن باشالص سىرة 
ظوقذيدذ.  ظايةت  ظىح  قعسقا  بولغاندا  ظاز  ظةث  بعللة  بعلةن  ظذنعث  ؤة  فاتعهةنع 
رةكةتتة  بعرعنحع  ـ سةجدعللعرعدعمذ خذددع  رذكذ  رةكةتنعث  ظعككعنحع  ظاندعن 

قعلغان ظعشالرنع قعلعدذ.
كئيعن،  بولغاندعن  قعلعص  سةجدعسعنع  ظعككعنحع  رةكةتنعث  ظعككعنحع 
سول صذتعنع ساغرعسعنعث ظاستعغا بئسعص، ظوث صذتعنعث بارماقلعرعنع قعبلة 
تةةصكة قاراتقان هالةتتة ظوث صذتعنع تعكلةص قوللعرعنعث بارماقلعرعنع ظئحعص 
ؤة ظذححعللعرعنع تعزغا يئقعن بعر يةردة قويذص، ظوث قولعنع ظوث يذتعسعنعث 

ظىستعدة ؤة سول قولعنع سول يذتعسعنعث ظىستعدة قويذص ظولتذرعدذ.    
دةسلةص  باشاليدذ،  ظوقذشنع  ظعحعدة  ظةتتةهةيياتذنع  كئيعن  ظاندعن 
بارماقلعرعنع هالقا شةكعلدة قعلعدذ، ظاندعن ظةتتةهةيياتذنعث >ظةشهةدذ ظةلال< 
دئضةن يعرعضة كةلضةندة كأرسةتكىح بارمعقعنع كأتىرعدذ ؤة >ظعللةلاله< دئضةن 
تاظاالنع  اهلل  ظوقذشتعن  ظةتتةهةيياتذنع  قويعدذ.  بارمعقعنع  كةلضةندة  يعرعضة 
اهلل  بةندعلةرضة  ياخشع  ؤة  ظأزعضة  ظةلةيهعسساالمغا،  صةيغةمبةر  ظذلذغالشنع، 

تاظاالنعث رةهمعتعنع ؤة بةرعكعتعنع تعلةشنع مةقسةت قعلعدذ.
ظىح ياكع تأت رةكةتلعك صةرز نامازالردا، ؤئتعر ؤاجعصتا ؤة صةرزنعث ظالدع ـ 
كةينعدة ظوقذلعدعغان تأت رةكةتلعك سىننةتلةردة بعرعنحع ظولتذرذشتا ظولتذرذص 
ظولتذرماستعنال  ظوقذص  نةرسة  بعر  كئيعن  بولغاندعن  ظوقذص  ظةتتةهةيياتذنع 

ظىحىنحع رةكةتكة قوصعدذ. 
صةرز نامازالردا ظةضةر ناماز ظىح رةكةتلعك ناماز بولسا، ظىحىنحع رةكعتعدة 
ؤة ظةضةر ناماز تأت رةكةتلعك ناماز بولسا، ظىحىنحع ؤة تأتعنحع رةكعتعدة صةقةت 

سىرة فاتعهةنعال ظوقذيدذ. 
ظعككعنحع ظولتذرذشتعمذ خذددع بعرعنحع ظولتذرذشتا ظولتذرغاندةك ظولتذرذص 
ظةتتةهةيياتذنع، ظاندعن دذرذتالرنع ؤة ظاخعردا بعز يذقعرعدا بايان قعلغان دذظاالرنع 

ظوقذيدذ. 
)))  ظع اهلل! سةن هةممة كةمحعلعكلةردعن صاكتذرسةن. ساثا هةمدذ هئيتعمةن. نامعث ظذلذغدذر. مةرتعؤةث كاتتعدذر. سةندعن 

باشقا ظعاله يوقتذر.    
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ظاندعن بئشعنع ظوث تةرةصكة هةتتا مةثزعنعث ظئقع كأرىنضةنضة قةدةر قارعتعص 
قعلعص >ظةسساالمذ  نعيةت  ظادةملةرنع  تذرغان  تةرعصعدة  ظوث  ؤة  صةرعشتعلةرنع 
ظةلةيكذم ؤة رةهمةتذلاله< دةص ساالم بئرعدذ ؤة سول تةرةصكة ساالم بةرضةندعمذ 

شذنداق قعلعدذ.  
بعز بذ يةردة شذنع ظةسكةرتعص ظأتىشكة توغرا كئلعدذكع، ؤئتعر ؤاجعص ؤة 
نةصلة ناماز ظوقذغان ظادةمنعث ؤئتعر ؤاجعص نامعزعنعث ظىحىنحع رةكعتعدة ؤة 
نةصلة نامازنعث هةممة رةكعتعدة سىرة فاتعهةضة بعر سىرة ياكع بعر سىرعضة توغرا 

كئلعدعغان ظايةت قوشذص ظوقذشع الزعم. 
نةصلة  رةكةتلعك  تأت  ظوقذلعدعغان  كةينعدة  ـ  ظالدع  نامازالرنعث  صةرز   
كةينعدعن  بولذص  ظوقذص  ظةتتةهةيياتذنع  ظولتذرذشتا  بعرعنحع  نامازالردا)))، 
رةكةتنع  )ظىحىنحع  تذرغاندا  رةكةتضة  ظىحىنحع  ؤة  ظوقذش  دذرذتالرنع 
ظوقذغعنعدةك  بئشعدا  نامازنعث  خذددع  باشلعماستعن(  ظوقذصال  بعسمعلالهنع 
دةسلةص >سذبهانةكةلالهذممة ؤة بعهةمدعكة ؤة تةبارةكةسمذكة ؤة تةظاال جةددذكة 
ؤة ال ظعالهة غةيرذكة<))) دئضةن دذظانع، ظاندعن >ظةظذزذ بعلالهعمعنةششةيتانعر 

راجعم< نع ظوقذش الزعم.)))

صةرز نامازالرنعث كةينعدعن ظوقذش سىننةت قعلعنغان دذظاالر

ظولتذرمايال  بولذص  ظوقذص  صةرزلعرعنع  نامازلعرعدا  خذصتةن  ؤة  شام  صعشعن، 
ظارقعسعدعكع سىننةتنع ظوقذش ظىحىن قوصذش كعرةك. لئكعن صةرز بعلةن ظوقذلماقحع 
معنكةسساالم،  ؤة  ظةنتةسساالم  >ظةلالهذممة  ظارعلعقعدا  سىننةتنعث  بولغان 
>ظةستةغفعرذلالهةل  قئتعم  ظىح  ؤة   >(4( ظعكرام  ؤةل  زةلجةاللع  يا  تةبارةكتة 
سوؤبان  هةقتة  بذ  مذستةهةصتذر.  ظولتذرذش  معقدار  دئضىحعلعك  ظةزعم)5)< 
رةزعيةلالهذ ظةنهذ مذنداق دئدع: »صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم صةرز نامازنع ظوقذص 

)))  بذالر صةرز نامازالرنعث ظالدع ـ كةينعدة ظوقذلعدعغان سىننةت ظةمةستذر. ت.
)))  ظع اهلل! سةن هةممة كةمحعلعكلةردعن صاكتذرسةن. ساثا هةمدذ هئيتعمةن. نامعث ظذلذغدذر. مةرتعؤةث كاتتعدذر. سةندعن 

باشقا ظعاله يوقتذر
)))  ظعبنع ظابعدعنغا قارالسذن. ت.

)))  مةنعسع: ظع اهلل! سةن مأمعنلةرضة ساالمةتلعك بئغعشلعغذحعسةن، ساالمةتلعك بئغعشالش سةندعندذر. ظع كةرةملعك، 
ظذلذغ اهلل! سئنعث بةرعكعتعث بىيىكتذر.

)))  يةنع كاتتا اهلل دعن ضذناهعمنعث كةحىرلعشعنع تعلةيمةن. 
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بولذص >ظةستةغفعرذلالهةل ظةزعم< نع ظىح قئتعم ؤة > ظةلالهذممة ظةنتةسساالم 
ؤة معنكةسساالم، تةبارةكتة يا زةلجةاللع ؤةل ظعكرام< نع دةيتتع.«)))

ظاظعشة رةزعيةلالهذ ظةنها مذنداق دئدع: »صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم )صةرز 
نامازدعن( ساالم بعرعص بولذص صةقةت >ظةلالهذممة ظةنتةسساالم ؤة معنكةسساالم، 
تةبارةكتة يا زةلجةاللع ؤةل ظعكرام< نع ظوقذغذحعلعك معقدار ظولتذراتتع.«)))            
قئتعم،  ظىح  ظوتتذز  نع  >سذبهانةلاله<  ظاخعرعدا  نامازنعث  ظاندعن 
>ظةلهةمدذلاله< نع ظوتتذز ظىح قئتعم، >اهلل ظةكبةر!< نع ظوتتذز ظىح قئتعم ؤة 
>ال ظعالهة ظعللةلالهذ ؤةهدةهذ ال شةرعكةلةهذ، لةهذل مذلكذ ؤة لةهذل هةمدذ ؤة 

هذؤة ظةال كذللع شةيظعن قةدعر )))< نع بعر قئتعم، دةيدذ. 
ظةلةيهعسساالمنعث  صةيغةمبةر  ظةنهذ  رةزعيةلالهذ  ظةبذهذرةيرة  هةقتة  بذ 
مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ: »كعمكع هةر نامازدعن كئيعن )) قئتعم 
)يةنع  ظئيتسا  هةمدذ  قئتعم   (( دئسة(،  سذبهانةلاله!  )يةنع  ظئيتسا  تةسبه 
دئسة(،  ظةكبةر!  اهلل  )يةنع  ظئيتسا  تةكبعر  قئتعم   (( دئسة(،  ظةلهةمدذلعلاله! 
يىزعنحع قئتعمدا: >ال ظعلةهة ظعللةلالهذ ؤةهدةهذ الشةرعكةلةهذ، لةهذل مذلكذ 
ضذناهلعرع  ظذنعث  دئسة،  قةدعر<  شةيظعن  كذللع  ظةال  ؤةهذؤة  هةمدذ  ؤةلةهذل 

دئثعزنعث كأصىكعدةك بولسعمذ مةغصعرةت قعلعنعدذ.»)4)
بعلةن  فةلةق  سىرة  ؤة  ظعخالسنع  سىرة  كذرسعنع،  ظايةتذل  يةنة  ظذالرغا 
صةيغةمبةر  ظذبذظذمامة  هةقتة  بذ  مذستةهةصتذر.  ظوقذش  قوشذص  ناسنع  سىرة 
صةرز  هةر  »كعمكع  قعلعدذ:  رعؤايةت  دئضةنلعكعنع  مذنداق  ظةلةيهعسساالمنعث 
كعرعشع  جةننةتكة  ظذنعث  ظوقذسا،  كذرسعنع  ظايةتذل  ظارقعسعدعن  نامازنعث 
رعؤايةتتة:  بعر  يةنة  قالعدذ.«)5)  تذساقال  بعر  ظعبارةت  ظألىمدعن  صةقةت  ظىحىن 

»كعمكع سىرة ظعخالسنع ظوقذسا«)6) دةص بايان قعلعندع. 
نامازنعث  هةر  مئنع  ظةلةيهعسساالم  »صةيغةمبةر  ظامعر:  ظعبنع  ظأقبة 

)))  ظعمام مذسلعم رعؤايعتع. 
)))  ظعمام مذسلعم رعؤايعتع. 

ظذنعثغا  ماختاشالر  ؤة  ظعضعدارحعلعق  صىتىن  يوقتذر،  ظعاله  باشقا  ظذنعثدعن  تةنهادذر،  يوق  شئرعكع  ظذ  مةنعسع:    (((
خاستذر، ظذ هةممة نةرسعضة قادعردذر.

)))  ظعمام مذسلعم رعؤايعتع. 
)))  بذ هةدعسنع نةساظعي ؤة ظعبنع هةببان رعؤايةت قعلدع.

)))  بذ رعؤايةتنع تةبرانعي رعؤايةت قعلدع. 
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ظارقعسعدعن سىرة فةلةق بعلةن سىرة ناسنع ظوقذشقا بذيرعدع« دئدع.)))
ؤة  ظايةت  نذرغذنلعغان  ظوقذلعدعغان  ظارقعسعدعن  نامازنعث  باشقا  بذالردعن 

دذظاالر بار. بذالر دذظا كعتابلعرعدا بايان قعلعنغاندذر. 

نامازنع بذزذدعغان ظامعلالر

نامازنع بذزذدعغان ظامعلالر بولسا، نامازنع صىتىنلةي بذزذدعغان ظعشالر 
بولذص ظذالر تأؤةندعكعلةردعن ظعبارةتتذر: 

1 ـ ضةص قعلعش

ناماز ظوقذؤاتقان ظادةم نامازنعث ظعحعدة تذرذص مةيلع ظذنتذص قئلعص ياكع 
قةستةن نامازغا ظاظعت بولمعغان بعر ضةصنع قعلسا، ظذنعث نامعزع بذزذلذص 

كئتعدذ. بذنعث دةلعل ـ صاكعتع بولسا، تأؤةندعكع هةدعستذر: 
صةيغةمبةر  دئدع: مةن  ظةل هةكةم ظةسسىلةمعي مذنداق  ظعبنع  مذظاؤعية 
ظةلةيهعسساالم بعلةن بعللة ناماز ظوقذؤاتقان ظعدعم. تذساتتعن كعشعلةرنعث 
ظعحعدعن بعر كعشع حىشكىردع. مةن: >يةرهةمذ كةلالهذ )يةنع اهلل تاظاال ساثا 
رةهمةت قعلسذن(< دئدعم. كعشعلةر ماثا كأزلعرعنع حةكحةيتعص قاراص كةتتع. 
نئمة ظعش؟ بولدع،  قارعشعص كةتكعدةك سعلةرضة  مةن: ؤاي ماثا مذنحعؤاال 
دئدعم. شذنعث بعلةن ظذالر قوللعرعنع يذتعللعرعغا ظذرذص كةتتع. مةن ظذالرنعث 
مئنع جعم تذر دةؤاتقانلعقعنع هئس قعلعص، ظارتذق سأز قعلمعدعم. صةيغةمبةر 
ظةلةيهعسساالم نامازنع ظوقذص بولدع. دادام ـ ظانام ظذنعث ظىحىن صعدا بولسذن! 
مةن بذرذن ظذنعثدعن ظئسعل بعر ظذقذتقذحعنع ظذحراتقان ظةمةسمةن ؤة كئيعنمذ 
ظذحراتمعدعم. اهلل نعث نامع بعلةن قةسةمكع ظذ، ماثا ظاححعغلعمعدع يا مئنع 
ظعنسانالرنعث  نامازالردا  بذ  ماثا: »هةقعقةتةن  ظذ  تعللعمعدع.  يا  ظذرمعدع، 
سأزلعرعدعن بعرةر سأزنع قعلعش توغرا بولمايدذ. ناماز دئضةن صةقةت تةسبعه، 

تةكبعر ظئيتعش ؤة قذرظان ظوقذشتعن ظعبارةتتذر«))) دئدع. 
)))  بذ هةدعسنع ظةبذداؤذد ؤة تعرمعزعي رعؤايةت قعلدع. تعرمعزعي: بذ ياخشعلعق دةرعجعسعضة يةتكةن غةرعب هةدعستذر، 

دئدع. 
)))  ظعمام مذسلعم رعؤايعتع. 
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زةيد ظعبنع ظةرقةم مذنداق دئدع: »بعز ناماز ظوقذؤاتقاندا ضةصلعشعدعغان 
ظعدذق. بعر ظادةم نامازدا ظولتذرذص يئنعدعكع ظادةمضة ضةص قعالتتع. كئيعن 
بعلةن  ظعتاظةتمةنلعك  نامازدا(  )يةنع  هذزذرعدا  نعث  »اهلل  تاظاالنعث:  اهلل 
تذرذثالر«))) دئضةن ظايعتع حىشتع. شذنعث بعلةن بعز نامازدا جعم تذرذشقا 

بذيرذلدذق ؤة ضةص قعلشعتعن حةكلةندذق.«))) 
ظعبنع مةسظذد رةزعيةلالهذ ظةنهذ مذنداق دئدع: صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم 
بعزضة  ظذمذ  قعالتتذق.  ساالم  ظذنعثغا  كئلعص  بعز  ؤاقتعدا  ظوقذؤاتقان  ناماز 
مةزضعلدعن  بعر  قعلعص  هعجرةت  )هةبةشعستانغا  بعز  قايتذراتتع.  ساالمنع 
كئيعن( ظذ يةردعن قايتقان ؤاقتعمعزدا، بعز كئلعص صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمغا 
ساالم قعلدذق. لئكعن صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم بعزضة ساالمنع قايتذرمعدع. 
ساالم  بولساثمذ  نامازدا  سةن  ظعلضعرع  بعز  صةيغةمبعرع!  نعث  اهلل  ظع  بعز 
قعلساق، سةن بعزضة ساالمنع قايتذراتتعث، دئدذق. صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم: 
بعلةنال  ناماز  ؤةزعصعسع(  ظادةمنعث  )تذرغان  نامازدا  شىبهعسعزكع،  »شةك 

بولذش الزعمدذر«))) دئدع.      
يةنة بعر رعؤايةتتة ظعبنع مةسظذد مذنداق دئدع: صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم 
نامعزعنع ظوقذص بولذص: »هةقعقةتةن اهلل تاظاال خالعغان ظعشنع يولغا قويعدذ. 
دئدع،  قويدع«  يولغا  قعلماسلعقعثالرنع  ضةص  نامازدا  سعلةرنعث  تاظاال  اهلل 
ظاندعن ماثا ساالمعمنع قايتذردع. كئععن: »ناماز دئضةن صةقةت قذرظان ظوقذش 
سئنعث  بولساث،  نامازدا  سةن  ظةضةر  ظىحىندذر.  ظئتعش  ياد  تاظاالنع  اهلل  ؤة 
قعلعدعغان ظعشعث )قذرظان ظوقذش ؤة اهلل تاظاالنع ياد ظئتعش( بولسذن«)4) 

دئدع.
قعلعنغان سأز مةيلع كأص بولسذن ياكع ظاز بولسذن نامازنع بذزعدذ. ظعككع 
>قع<  بئرعدعغان(  مةنانع  دئضةن  )ساقلعغعن،  مةسعلةن:  ياكع  هةرعصتعن 
هةرعصعضة ظوخشاش بعر مةنا بئرعدعغان بعر هةرعصتعن تةشكعل تاصقان سأزمذ 
>ضةص< دةص ظاتعلعدذ.)5) بعر ظئغعز سأزنعث نامازنع بذزعشع ظىحىن ظذنعث 

)))  سىرة بةقةرة 8))  ـ ظايةتنعث بعر قعسمع.
)))  ظعمام مذسلعم رعؤايعتع. 
)))  ظعمام مذسلعم رعؤايعتع. 

)))  بذ هةدعسنع ظةبذداؤذد ؤة نةساظعي رعؤايةت قعلدع. 
)))  »رد احملتار«، ) ـ توم، ))4 ـ بةت.
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سأزلعضىحعضة ظاثلعنعشع شةرتتذر. ظةضةر ظذ سأز سأزلعضىحعضة ظاثالنمعسا، 
ؤة  تولذق  هةرعصلعرع  سأزنعث  ظذ  كئلعص  يةنة  ظاتالمايدذ.  دةص  >ضةص<  ظذ 
توغرا حعقعشع شةرتتذر. ظةضةر هةرعصلعرع تولذق ؤة توغرا حعقمعسا، ظذ )ضةص 

هئساصالنماستعن( صةقةت ظاؤاز هئساصلعنعدذ.))) 
سالغان  قئلعص  ضةص  قئلعص  ظوخالص  نامازدا  ظادةم  ظوقذغان  ناماز  ظةضةر 
ظادةمنعث  قالغان  ظذخالص  نامازدا  حىنكع  كئتعدذ.  بذزذلذص  نامعزع  بولسعمذ 
ظادةمنعث هأكمعضة ظوخشاش.))) ظةضةر نامازدا ضةص قعلغان  هأكمع ظويغاق 
ظادةم، نامازدا ضةص قعلعش نامازنع بذزذدعغانلعقعنع بعلمةيدعغان ياكع نامازدا 
ضةص قعلعشقا مةجبذرالنغان، ياكع ظايةت ظوقذماقحع بولغاندا خاتالعشعص ضةص 

قعلعص سالغان ظادةم بولسعمذ ناماز بذزذلذص كئتعدذ. 
قئلعص ضال قعرغان  بولذص  قئقعشقا( مةجبذر  قئرعشقا )يةنع  ظةضةر ضال 
ظةسنةشكة  ياكع  حىشكىرضةن،  قئلعص  بولذص  مةجبذر  حىشكىرىشكة  ياكع 
حىنكع  كةتمةيدذ.  بذزذلذص  ناماز  بولسا،  ظةسنعضةن  قئلعص  بولذص  مةجبذر 
سعرت  قعلغاندعن  تةلةص  ظعشالر  مةزكذر  بذ،  قعيعندذر.  ساقلعنعش  بذالردعن 

ظاؤاز حعقعرعشقا ظذرذنمعغان بولسا، شذنداق بولعدذ.)))
سةؤةبسعز ياكع توغرا بعر مةقسةتسعز )ضال قعرغانغا ظوخشاش( ظاؤاز 
حعقعرعش نامازنع بذزعدذ. ناماز ظوقذغان ظادةم ظاؤازعنع ياخشعالش ظىحىن ضال 
قعرغان ياكع ضال قعرعص ظادةتلعنعص قالغانلعقع ظىحىن ضال قعرغان بولسا، 
ظعكةنلعكعنع  نامازدا  ظأزعنعث  هئساصالنمايدذ.  حعقارغان  ظاؤاز  قةستةن  بذ 
ظذنع  بولسا(  كةتكةن  خاتا  نامازدا  ظعمامع  )ظةضةر  ياكع  قويذش  بعلدىرىص 
توغرعالص قويذش ياكع ظاؤازعنع حعرايلعقالشتذر ظىحىن ضال قعرعش توغرا بعر 
مةقسةت بعلةن ظاؤاز حعقارغان هئساصلعنعدذ. بذ نعث دةلعل ـ صاكعتع بولسا، 

تأؤةندعكع ظةسةردذر: 
ظةلع رةزعيةلالهذ ظةنهذ مذنداق دةيدذ: »مئنعث صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث 
صةيغةمبةر  مةن  بولذص،  بار  ؤاقتعم  بعر  بارعدعغان  داؤاملعق  قئشعغا 
ظذنعثدعن  ظىحىن(  كعرعش  )ظأيضة  بارغاندا،  قئشعغا  ظةلةيهعسساالمنعث 
رذخسةت سذرايمةن. ظةضةر صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم نامازدا بولسا، )ضالعنع 

)))  »شرح املنيه«، 6)4 ـ بةت.
)))  »رد احملتار«، ) ـ توم، ))4 ـ بةت.
)))  »رد احملتار«، ) ـ توم، ))4 ـ بةت.
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قعرغانغا ظوخشاش( بعر ظاؤاز حعقعرعدذ. شذنعث بعلةن مةن كعرعمةن. ظةضةر 
صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم )ناماز ظوقذماغلعق بولسا، سأز بعلةن كعرعشكة( 
رذخسةت بئرعدذ«. يةنة بعر رعؤايةتتة ظةلع رةزعيةلالهذ ظةنهذ مذنداق دئدع: 
شذنعث  ظئيتعدذ،  تةسبعه  بولسا،  نامازدا  ظةلةيهعسساالم  صةيغةمبةر  »ظةضةر 

بعلةن مةن كعرعمةن.«))) 
قذرظاندا ياكع هةدعستة يوق ياكع >ظع اهلل ماثا مذشذ كعيعمنع بةرضعن< 
ظعنسانالردعنمذ  ظادةتتة  ظوخشاش  دئضةنضة  بةرضعن<  تاماقنع  >مذشذ  ياكع 
سورعلعدعغان تعلةكلةر بعلةن دذظا قعلعشمذ نامازنع بذزعدذ. ظةضةر دذظا قذرظاندا 
ياكع هةدعستة كةلضةن ياكع >ظع اهلل! ماثا تةن ـ ساالمةتلعك بةرضعن، مئنع 
ظادةتتة  ظوخشاش  تعلعضةنضة  دةص  قعلغعن<  ظاتا  رعزعق  ماثا  ؤة  كةحىرضعن 
ظعنسانالردعن تعلةش مذمكعن بولمايدعغان تعلةكلةر بعلةن دذظا قعلغان بولسا، 

ناماز بذزذلذص كةتمةيدذ. 
كئسةل سةؤةبع بعلةن بولسذن ياكع بعرةر مذسعبةت سةؤةبع بعلةن بولسذن 

>ظذه< دةص ظذه تارتعش نامازنع بذزعدذ.)))
ياكع  ظىحىن  ظةسلةش  جةننةتنع  سةؤةبع  يعغالشنعث  نامازدعكع  ظةضةر 
دوزاختعن قورققانلعقتعن بولسا، يعغالش نامازنع بذزمايدذ. حىنكع بذ شةكعلدعكع 
ظورنعدعدذر.  قعلغاننعث  دذظا  سوراص  كةحىرىم  ياكع  تعلةص  رةهمةت  يعغالش 
ظابدذلاله ظعبنع ظةل شذخةير مذنداق دئدع: »مةن صةيغةمبةرظةلةيهعسساالمنعث 
بعزضة ناماز ظوقذص بةرضةن ؤاقتعدا، يعغلعغانلعقعدعن ظعحعدة خذددع قازاننعث 

قاينعغان ظاؤازعدةك بعر ظاؤازنعث بارلعقعنع ظاثلعدعم.«)))     
ناماز  بولسا،  سةؤبعدعن  مذسعبةت  بعرةر  ياكع  ظاغرعق  يعغالش  ظةضةر 
بذزذلعدذ. حىنكع بذ شةكعلدعكع يعغالش بعر شعكايةت مةنعسعدعدذر. ظةضةر 
بذزذلعدذ.  ناماز  ظئيتسا،  ظاشكارا  بعلةن  سأز  شعكايةتنع  تذرذص  نامازدا 

شذنعثدةك ظذ شعكايةتنع يعغا بعلةن ظعصادعلعسعمذ ناماز يةنعال بذزذلعدذ.
تذتذلماي  ظأزعنع  سةؤةبعدعن  ظذنعث  بولذص  قاتتعق  بةك  ظاغرعق  ظةضةر 
تذتذؤئلعش  ظأزعنع  كةتمةيدذ. حىنكع  بذزذلذص  ناماز  بولسا،  يعغالص سالغان 

)))  بذ ظةسةرنع نةساظعي ؤة ظعبنع ماجة رعؤايةت قعلدع. 
)))  >الدر املختار<، ) ـ توم، 6)4 ـ بةت. 

)))  بذ هةدعسنع ظةبذداؤذد، نةساظعي ؤة ظعبنع ماجة قاتارلعقالر رعؤايةت قعلدع. 
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مذمكعن بولمايدعغان دةرعجعدعكع يعغالش كةحىرىلىص كئتعدذ.)))
ظئيتعلعدعغان  نامازدا  ضةرحة  سأزع  سأزلعضةن  ظادةمنعث  نامازدعكع   
سأزضة  بعرةر  سأزنع  ظذ  بولسعمذ،  سأز  ظوخشاش  تةكبعرضة  ياكع  تةسبعهضة 
جاؤاب بئرعش نعيعتع بعلةن قعلغان بولسا، ناماز يةنة بذزذلعدذ. مةسعلةن: 
نامازدا تذرغان بعر ظادةم كعشعنع خوشال قعلعدعغان بعر خةؤةرنع ظاثلعغاندعن 
كئيعن: >سذبهانةلاله< دئضةن ياكع يامان بعرةر خةؤةرنع ظاثلعغاندعن كئيعن: 
ظادةمضة:  حىشكىرضةن  ياكع  دئضةن،  بعلاله<  ظعلال  قوؤؤةتة  ال  ؤة  هةؤلة  >ال 
بذزذلذص  نامعزع  ظادةمنعث  ظذ  بولسا،  بةرضةن  دةص جاؤاب  >يةرهةمذكةلاله< 

كئتعدذ. 
ظةضةر نامازدا تذرغان ظادةم ظأزعنعث ظعمامعدعن باشقا بعر ظادةمضة لوقما 
بذزذلذص  نامعزع  ظادةمنعث  ظذ  بولسا،  سالغان  لوقما  بعلةن  نعيعتع  سئلعش 
ظأضةتكةنلعك  قذرظاننع  تذرذص(  ظعحعدة  )نامازنعث  ظعش  بذ  حىنكع  كئتعدذ. 
ظعش  تةؤة  نامازغا  ظأضعنعش  ؤة  ظأضعتعش  هئساصلعنعدذ.)))  ظأضةنضةنلعك  ؤة 
ظةمةس. ظةمما نامازدا تذرغان ظادةم بعر ظايةتنع ظوقذغان، ظذ ظايةت دةل باشقا 
ناماز ظوقذغان باشقا بعر كعشع تاصالماي قالغان ظايةت بولغان ؤة شذنعث بعلةن 
ظذ كعشع ظذ ظايةتنع ظوقذص كةتكةن بولسا، بذ هالةتتة ظذ ظادةمنعث نامعزع 
بذزذلذص كةتمةيدذ. شذنعثدةك يةنة ظأزعنعث ظعمامعغا لوقما سالغان بولسا، لوقما 
سالغذحعنعث نامعزع بذزذلذص كةتمةيدذ. حىنكع لوقما سالغذحعنعث نامعزعنع 
تىزىتىشكة ظعهتعياجع باردذر. ظذنعث ظأزعنعث ظعمامعغا لوقما سئلعشع ظأزعنعث 
نامعزعنع تىزةتكةنلعك هئساصلعنعدذ. بذ هةقتة ظعبنع ظأمةر رةزعيةلالهذ ظةنهذ 
نامازدا ظئلعشعص كةتتع.  بعر قئتعم  ظةلةيهعسساالم  صةيغةمبةر  مذنداق دئدع: 
نامازنع ظوقذص بولغاندعن كئيعن ظأبةي ظعبنع كةظعبكة: »سةن نامازدا بعز بعلةن 
بعللة بارمعدعث؟« دئدع. ظأبةي ظعبنع كةظعب: بار ظعدعم، دئدع. صةيغةمبةر 

ظةلةيهعسساالم: »ظذنداق بولسا نئمعشقا ماثا لوقما سالمعدعث؟«))) دئدع.
ظاثلعغذدةك  ظادةم  تذرغان  قئشعدا  بابعدا  هأكىملعرعنعث  تاهارةتنعث  بعز 
قعلعص  بايان  بذزذدعغانلعقعنع  تاهارةتنع  ؤة  نامازنع  كىلىشنعث  ظاؤازلعق 

ظأتتذق. 
)))  »شرح املنيه«، 8)4 ـ بةت.

)))  ظةمما لوقما سئلعنغان ظادةم لوقمعنع ظالغان بولسا، نامعزع بذزذلذص كئتعدذ، ظالمعغان بولسا بذزذلذص كةتمةيدذ. ت. 
)))  بذ هةدعسنع ظةبذداؤذد ؤة تةبرانعي رعؤايةت قعلدع. 
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2 ـ بعرةر هةرعكةتنعث كأص تةكرارلعنعشع

ظأزع نامازنعث هةرعكةتلعرعدعن بولمعغان ياكع نامازنعث توغرا بولذشع 
ظىحىن تىزىتىش شةكلعدة قعلعنمعغان كأص تةكرارالنغان هةرقانداق هةرعكةت 
ظذ  ظىحىن،  قاراش  دةص  تةكرارالندع،  كأص  هةرعكةتنع  بعر  بذزعدذ.  نامازنع 
تذرغان  قاراص  ظذنعثغا  سعرتعدا  نامازنعث  ظادةمنعث  نامازدعكع  هةرعكةتنع 
كعشعنع، ظذ ظادةم نامازدنعث ظعحعدة ظةمةس ظوخشايدذ، دةص ضذمانغا سئلعص 
قويغعدةك دةرعجعدة كأص تةكرارلعشع الزعم. ظةضةر ظذ ظادةم نامازنعث ظعحعدة 
نامازنعث  ظادةم  ظذ  كعشعنع،  سعرتعدعكع  نامازنعث  تذرغان  قاراص  ظأزعضة 
ظعحعدعمذ ياكع ظعحعدة ظةمةسمذ، دةص شةكلعنعص قالغعدةك دةرعجعدة هةرعكةت 
قعلغان، لئكعن ظذ هةرعكةت ظةضةر ظارقعمذ ـ ظارقا ظىح قئتعم تةكرارالنمعغان 
بولسا، ظذ كأص تةكرارالنغان هةرعكةت قاتارعغا كعرمةيدذ. )نامازدا تذرذص( 
ظازراق هةرعكةت قعلعشتعن ساقلعنعش قعيعن بولغانلعقع ظىحىن ظذ هةرعكةت 

كةحىرىم قعلعنعدذ. 
ظةضةر بعر ظايال نامازدا تذرذص بعر كعحعك بالعنع قولعغا ظئلعص ظئمعتكةن 
بولسا، ظذنعث نامعزع بذزذلذص كئتعدذ. حىنكع بذ، كأص تةكرارالنغان هةرعكةت 
ظئمعتمعضةن  لئكعن(  ظالغان،  قولعغا  )بالعنع  ظايال  ظذ  ظةمما  هئساصلعنعدذ. 
نةرؤعسع  قعز  ظةلةيهعسساالم  صةيغةمبةر  حىنكع  بذزذلمايدذ.  نامعزع  بولسا، 
بولسا،  قعلماقحع  سةجدة  ظةضةر  ظوقذيتتع.  ناماز  تذرذص  كأتىرىص  ظذمامةنع 
ظذنع قويذص قوياتتع. )سةجدة قعلعص بولغاندعن كئيعن( ظأرة تذرغاندا يةنة 

كأتىرةتتع.)))        
ظةضةر بعر كعحعك باال ناماز ظوقذؤاتقان بعر ظايالنع ظةمضةن ؤة ظذ بالعنعث 
شورذشع بعلةن ظذ ظايالنعث كأكسعدعن سىت حعققان بولسا، ظذ ظايالنعث نامعزع 
بذزذلذص كئتعدذ. حىنكع بذ، كأص تةكرارالنغان هةرعكةت قاتارعغا كعرعدذ. بذ 
مةسعلعدة كعحعك بالعنعث قعلغان ظعشلعرع خذددع ظايال كعشعنعث قعلغاندةك 
هئساصلعنعدذ. بذ مةسعلعدة ظذ ظعشنع ظايال كعشعنعث ظأز ظعختعيارع بعلةن 
قعلمعغانلعقع ظئتعبارغا ظئلعنمايدذ. حىنكع بعرةر ظعشنعث نامازنع بذزذشع 
ظىحىن ظذ ظعشنع ظأز ظعختعيارع بعلةن قعلعش شةرت ظةمةس. مةسعلةن: بعر 
كعشع نامازدا تذرغان بعر ظادةمنعث كةينعدعن كئلعص ظعتتعرضةن ؤة شذنعث 

)))  ظعمام بذخارع رعؤايعتع. 
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بولسا،  كةتكةن  مئثعص  قةدةمحة  ظىح  تذتذؤااللماي  ظأزعنع  ظادةم  ظذ  بعلةن 
ظعتتعرعلضةن ظذ ظادةمنعث نامعزع بذزذلذص كئتعدذ.

ظةمما ظذ ظايالنعث كأكسعدعن سىت حعقمعغان، ظذ باال ظذ ظايالنعث كأكسعنع 
بعر قئتعم ياكع ظعككع قئتعم شورعغان بولسا، ظذ ظايالنعث نامعزع بذزذلذص 
سىت  بولسا،  شورعغان  قئتعم  ظىح  كأكسعنع  ظايالنعث  باال  ظةضةر  كةتمةيدذ. 

حعقمعغان تةقدعردعمذ ظذنعث نامعزع بذزذلذص كئتعدذ.))) 
ظةضةر بعر ظايال ناماز ظوقذؤاتقان بعر ظةرنع سأيضةن، لئكعن ظذ ظةردة هئحبعر 
شةهؤةت تذيغذسع سئزعلمعضةن بولسا، ظذ ظةرنعث نامعزع بذزذلذص كةتمةيدذ. 
ظةمما ناماز ظوقذؤاتقان بعر ظةر مةيلع شةهؤةت بعلةن بولسذن ياكع شةهؤةتسعز 
بولسذن ظايالعنع سأيضةن بولسا، ظذ ظةرنعث نامعزع بذزذلذص كئتعدذ. حىنكع 
ظذ ظةرضة قارعغان كعشع ظذنع نامازنعث ظعحعدة ظةمةس ظوخشايدذ، دةص ضذمان 
قعلعدذ.))) ظةضةر نامازنعث سعرتعدعكع ظةر ناماز ظوقذؤاتقان ظايالعنع سأيضةن 
بولسا، ظذ ظايالنعث نامعزع بذزذلذص كئتعدذ. حىنكع بذ سأيىش ظذنعث بعلةن 

جعنسعي مذناسعؤةت ظأتكىزضةننعث ظورنعدعدذر.))) 
ناماز ظوقذؤاتقان بعر ظادةم بعر كعشع بعلةن ساالم قعلعش نعيعتع بعلةن 
كأرىشكةن بولسا، ظذ ظادةمنعث نامعزع بذزذلذص كئتعدذ. حىنكع بذ، كأرىشىش 

كأص تةكرارالنغان هةرعكةت هئساصلعنعدذ.
ساالم  بعرسعضة  بعلةن  بئشع  ياكع  قولع  ظادةم  ظوقذؤاتقان  ناماز  ظةضةر 
قايتذرغان بولسا، ظذنعث نامعزع بذزذلمايدذ. بذ هةقتة جابعر رةزعيةلالهذ ظةنهذ 
يةرضة  بعر  ظىحىن  ظعش  بعر  مئنع  ظةلةيهعسساالم  صةيغةمبةر  دئدع:  مذنداق 
ظةؤةتتع. كئيعن مةن قايتعص كةلضةن ؤاقتعمدا صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث 
صةيغةمبةر  قعلدعم.  ساالم  ظذنعثغا  ؤة  كأردىم  ظوقذؤاتقانلعقعنع  ناماز 
ظةلةيهعسساالم )سالعمعمنع قولع بعلةن( ظعشارةت قعلعش ظارقعلعق قايتذردع. 
صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم نامازنع ظوقذص بولذص مئنع حاقعرعص: »سةن بعر 
ظاز بذرذن ساالم قعلغان ؤاقتعثدا، مةن ناماز ظوقذؤاتاتتعم« دئدع. صةيغةمبةر 
ظةلةيهعسساالم ظذ حاغدا يىزعنع شةرق تةرةصكة قعلعص تذرعؤاتقان ظعكةن. يةنة 
ظذنعثغا: »مةن  ظةلةيهعسساالم  صةيغةمبةر  قعلعنعشعحة  بايان  رعؤايةتتة  بعر 

)))  »شرح املنيه«، )44  ـ بةت.
)))  »شرح املنيه«، 449 ـ بةت.

)))  »رد احملتار«، ) ـ توم، ))4  ـ بةت.
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نامازدا بولغانلعقعم ظىحىن ساثا سالعمعثنع قايتذرالمعدعم«))) دئضةن.
ظةلةيكذم<  بعلةن >ظةسساالمذ  نعيعتع  قعلعش  ظادةمضة ساالم  بعر  ظةضةر 
نامعزع  ظذنعث  بولسعمذ،  سالغان  سأزلةص  بعلةن  سةؤةنلعك  سأزنع  دئضةن 
تأضعتعص  نامازنع  ظأزعنعث  سأزنع  ظذ  ظادةم  بعر  ظةمما  كئتعدذ.  بذزذلذص 
بولغانلعقعنع ضذمان قعلعص خاتالعشعص نامازدعن حعقعص كئتعش نعيعتع بعلةن 
ظولتذرذص سأزلةص سالغان بولسا، ظذ ظادةمنعث نامعزع بذزذلذص كةتمةيدذ.))) 
بعر ظادةم )نامازنعث ظعحعدة تذرذص( سةللعسعنع كةيضةن ياكع بعر قولع 
بعلةن ظذ سةللعنع بئشعدعن ظئلعص يةرضة قويغان ياكع سةللعسعنع تىزةتكةن، 
ياكع ظايال كعشع ياغلعقعنع تىزةتكةن بولسا، بذ ظعشالر بعلةن ناماز بذزذلمايدذ. 

حىنكع بذ، كأص تةكرارالنغان هةرعكةت هئساصالنمايدذ. 
ظةضةر ناماز ظوقذؤاتقان ظادةم بعر كعشعنع قولع ياكع قامحعغا ظوخشاش 
حىنكع  كئتعدذ.  بذزذلذص  نامعزع  ظذنعث  بولسا،  ظذرغان  بعلةن  نةرسة  بعر 
تةكرارالنغان  كأص  ظذ،  شذثا  هئساصلعنعدذ.  ظةدةبلةش  ؤة  قعلعش  جعدةل  بذ 
هةرعكةت قاتارعغا كعرعدذ. ظةمما ظذالغنعث ظىستعدة نةصلة ناماز ظوقذؤاتقان 
ظادةم ظذلذغعنع ظىح قئتعم ظارقعمذ ـ ظارقا ظذرماسلعق شةرتع بعلةن صةقةت 

هةيدةش ظىحىنال ظذرغان بولسا، ظذنعث نامعزع بذزذلذص كةتمةيدذ. 
ظةضةر ناماز ظوقذؤاتقان ظادةم تاشنع )يةردعن( ظئلعص قوشالرغا ظوخشاش 
بذ،  حىنكع  كئتعدذ.  بذزذلذص  نامعزع  ظذنعث  بولسا،  ظاتقان  نةرسعضة  بعر 
كأص تةكرارالنغان هةرعكةت قاتارعغا كعرعدذ. ظةمما تاش قولعدا بولذص ظذنع 
بذزذلذص  نامعزع  ظذنعث  بولسا،  ظاتقان  نةرسعضة  بعرةر  ظوخشاش  قوشالرغا 
كةتمةيدذ. حىنكع بذ، كأص تةكرارالنغان هةرعكةت قاتارعغا كعرمةيدذ. لئكعن 
ظذ ظادةم )نامازنعث ظعحعدة تذرذص( نامازدعن باشقا بعر ظعش بعلةن مةشغذل 

بولغانلعقع ظىحىن ضذناه ظأتكىزضةن بولعدذ. 
كئتعدذ.  بذزذلذص  نامعزع  بولسا،  ظاتقان  ظادةمضة  تاشنع  ظادةم  ظذ  ظةضةر 

حىنكع تاشنع ظادةمضة ظئتعش جعدةللعشعش مةنعسعدعدذر. 
نامازدعكع ظادةم بةدعنعنع هةر قئتعمدا قولعنع كأتىرىص بعر قئتعم ياكع 
بذزذلذص كةتمةيدذ.  نامعزع  بولسا،  قئتعم قاشلعغان  ظارقا ظعككع  ـ  ظارقعمذ 

)))  ظعمام مذسلعم رعؤايعتع. 
)))  »اهلدية العالئية«.
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يةنة  شذنعثدةك  هئساصالنمايدذ.  هةرعكةت  تةكرارالنغان  كأص  بذ،  حىنكع 
قاشلعغان  قئتعم  نةححة  بعر  صةرعزدة  باشقا  ـ  باشقا  ظةمةس  ظارقا  ـ  ظارقعمذ 
بولسعمذ نامعزع بذزذلذص كةتمةيدذ. ظةمما ظذ بعر نةححة قئتعملعق قاشالش 
بعر صةرزدة تةكرارالنغان بولسا، ظذنعث نامعزع بذزذلذص كئتعدذ.))) حىنكع بذ، 

كأص تةكرارالنغان هةرعكةت هئساصلعنعدذ.
ظةضةر نامازنعث ظعحعدعكع ظادةم كعيعمع ياكع يةلصىضىش بعلةن بعر قئتعم 
ياكع ظعككع قئتعم ظأزعنع يةلصىضةن بولسا، نامعزع بذزذلذص كةتمةيدذ. ظةمما 
ظارقعمذ ـ ظارقا بعر نةححة قئتعم يةلصىضةن بولسا، نامعزع بذزذلذص كئتعدذ. 

ظةضةر بعر ظادةم نامازدا تذرذص دعلعدا بعر نةرسعنع ظويلعغان، لئكعن ظذنع 
بذزذلذص  نامعزع  ظذنعث  بولسا،  ظعصادعلعمعضةن  بعلةن  هةرعكةتلعرع  ـ  ظعش 
خذتبة  ياكع  تذقذغان  شعظعر  تذرذص  نامازدا  ظادةم  بعر  مةسعلةن:  كةتمةيدذ. 
نامعزع  ظذنعث  بولسا،  سأزلعمعضةن  بعلةن  ظئغعزع  ظذنع  لئكعن  رةتلعضةن، 
تذرمعغانلعقع  قورقذص  تاظاالدعن  اهلل  نامازدا  ظذ،  لئكعن  كةتمةيدذ.  بذزذلذص 
بعر  )باشقا  تذرذص  ظالدعدا  تاظاالنعث  اهلل  نامازدا  بولعدذ.  ضذناهكار  ظىحىن 
ظالدعدا  تاظاالنعث  يىز ظأرىش اهلل  تاظاالدعن  ظارقعلعق( اهلل  نةرسعنع ظويالش 

ظأتكىزضةن بعر ظةدةبسعزلعك هئساصلعنعدذ.))) 
شذنعثغا ظاساسةن نامازنعث ظعحعدعكع ظادةم ظالدعدعكع كعتابقا قارعغان 

ؤة ظذنعثدعن بعر نةرسة حىشةنضةن بولسا، نامعزع بذزذلذص كةتمةيدذ. 
ياكع  قاراص  قذرظانغا  ظايةتلةرنع  ظوقذيدعغان  نامازدا  ظادةم  بعر  ظةضةر 
ظعمام  بولسا،  ظوقذغان  قاراص  معهرابقا  قويذص(  يئزعص  ظعحعضة  )معهرابنعث 
ظةبذهةنعفةنعث كأزقارعشعحة ظذنعث نامعزع بذزذلذص كئتعدذ. ظعمام ظةبذيىسىف 
ؤة ظعمام مذهةممةدنعث كأزقارعشعحة بذزذلذص كةتمةيدذ. لئكعن ظذنداق قعلعش 
مةكرذهتذر. ظةمما ظذ، )ظايةتلةرنع قذرظاندا قاراص ظوقذغان ؤاقتعدا( قذرظاننع 
تذال ؤاراقلعغان بولسا، ظذنعث نامعزع بذ ظىح ظعمامنعث بعردةك كأزقارعشعحة 

بذزذلذص كئتعدذ. 
)))  مةسعلةن: نامازدا ظأرة تذرذش بعر صةرز، رذكذ قعلعش بعر صةرز ؤة سةجدة قعلعش بعر صةرزدذر. ظةضةر ظذ ظادةم بةدعنعنع 
نامازدا ظأرة تذرغاندا بعر قئتعم، رذكذ قعلغاندا بعر قئتعم ؤة سةجدة قعلغاندا بعر قئتعم قاشلعغان بولسا، نامعزع بذزذلذص 
كةتمةيدذ. حىنكع ظذ، بذ ظىح قئتعملعق قاشالشنع ظىح صةرزدة قعلدع. ظةمما ظذ ظادةم مةسعلةن ظأرة تذرغاندا ياكع رذكذ 
قعلغاندا بةدعنعنع ظىح قئتعم قاشلعغان بولسا، نامعزع بذزذلذص كئتعدذ. حىنكع ظذ، بذ ظىح قئتعملعق قاشالشنع بعر صةرزدة 

قعلدع. ت.   
)))  »شرح املنيه«، 444 ـ بةت.
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ظعمام ظةبذهةنعفةنعث بذ مةسعلعدعكع كأزقارعشع بولسا، نامازدا ظايةتلةرنع 
ظأضعنعش  نةرسة  بعر  هئساصلعنعدذ.  ظأضعنعش  بعرنةرسة  ظوقذش  قذرظاندعن 
نامازغا تةؤة ظعشالردعن هئساصالنمايدذ. شذنعث ظىحىن ظذنعث نامعزع بذزذلذص 
كئتعدذ. ظةمما ظذ ظادةم )قذرظانغا قاراص ظوقذغان ظايةتلةر( يادعغا بعلعدعغان 
بذ  )حىنكع،  كةتمةيدذ.  بذزذلذص  نامعزع  ظذنعث  بذهالةتتة  بولسا،  ظايةتلةر 
تاظاال  اهلل  توغرعسعنع  بولمايدذ.  دئضعلع  ظأضةندع،  بعرنةرسة  ظذنع  هالةتتة 

بعلضىحعدذر(.
نامازدا ظايةتلةرنع قذرظانغا قاراص ظوقذغان ؤاقتعدا، ظوقذلغان ظايةتنعث 
معقدارع بعر ظايةتكة يةتسة، ناماز بذزذلذص كئتعدذ. حىنكع ظعمام ظةبذهةنعفةنعث 
ظادا  بعلةن  ظايةت  بعر  باشقا  فاتعهةدعن(  )سىرة  ناماز  بويعحة  كأزقارعشع 

بولعدذ.))) 
قةدةم  بعر  )ظةكسعحة  بولماي  ظارقا  ـ  ظارقعمذ  ظةضةر  مئثعش  نامازدا 
مئثعش  توختاص  ظاز  بعر  مئثعص  قةدةم  بعر  يةنة  تذختاص  ظاز  بعر  مئثعص 
بعلةن( بولغان ؤة ماثغذحع مةسحعتتعن حعقعص كةتمعضةنال بولسا، مئثعش 
نامازنع بذزمايدذ. ظةضةر ماثغذحع بعر قةدةم مئثعص بعر ظاز تذختاص يةنة بعر 
قةدةم مئثعص بعر ظاز توختاص ماثغان بولسعمذ، لئكعن مةسحعتتعن حعقعص 
كةتكةن بولسا، ظذنعث نامعزع بذزذلعدذ. حىنكع نامازدا تذرغان يةرنعث باشقا 
ـ باشقا بولذشع نامازنع بذزعدذ. مةسحعت ظعحعنعث هةممعسع هأكمةن بعر 
ظورذن هئساصلعنعدذ. ظةمما مةيداندا ناماز ظىحىن تىزىلضةن سةصلةرنعث ظورنع 
مةسحعتنعث هأكمعدعدذر. ظايال كعشع ظىحىن ظأي مةسحعتكة ظوخشاش.))) 
بذ، نامازدا ماثغان ظادةم قعبلة تةرةصكة ظارقعسعنع قعلمعغان بولسا، ظةهؤال 

شذنداق بولعدذ. 
ظةضةر ظذ ظادةم قعبلة تةرةصكة ظارقعسعنع قعلغان بولسا، مةيلع ظازراق 
ماثسذن ياكع كأص ماثسذن ظذنعث نامعزع بذزذلذص كئتعدذ. حىنكع، نامازدا 

تذرذص قعبلعغا ظارقع تةرةصنع قعلعشنعث ظأزعال نامازنع بذزعدذ.)))
ظارقعدعن سئغعز  ـ  ظارقا  يذتمعسعمذ ظىح قئتعم  نامازدا تذرذص سىيعنع 

)))  »شرح املنيه«، 448 ـ بةت. »رد احملتار«، ) ـ توم، 9)4 ـ بةت.
)))  يةنع مةيداندا ناماز ظوقذغان ظادةم مئثعص سةصلةرنعث ظعحعدعن حعقعص كةتسة نامعزع بذزذلذص كئتعدذ. شذنعثدةك 

ظايال كعشعمذ مئثعص ناماز ظوقذغان ظأيدعن حعقعص كةتسة نامعزع بذزذلذص كئتعدذ. ت.  
)))  »شرح املنيه«، 450 ـ بةت.
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قاتارعغا  هةرعكةت  تةكرارالنغان  كأص  بذ،  حىنكع  بذزعدذ.  نامازنع  حايناش 
كعرعدذ. 

3 ـ يةص ـ ظعحعش

نامازدا تذرذص كىنحىت حوثلعقتعكع بعر نةرسعنع يعضةنضة ياكع بعر تئمعم 
يامغذر سىيعنع، ياكع تاهارةت سىيعدعن قالغان سذنع ظعحكةنضة ظوخشاش ظاز 

بولسعمذ بعر نةرسة يئيعش ياكع ظعحعش نامازنع بذزعدذ. 

حعش ظارعلعقعدعكع نةرسعلةر ظةضةر نذقذت معقداردةك حعق بولسا، ظذنع 
يذتذش نامازنع بذزعدذ. ظةضةر ظذ نةرسة ظاز بولغان بولسعمذ، لئكعن ظذنع ظارقا 

ـ ظارقعدعن ظىح قئتعم حايناص ظاندعن يذتقان بولسا، ناماز يةنة بذزذلعدذ.

بةزعسع  ظذنعث  ظئغعزعغا شعكةر سالغان،  ظادةم  ظوقذؤاتقان  ناماز  ظةضةر 
ظئغعزعدا حاينعمعسعمذ ظئرعضةن ؤة تةمع تاكع ظاشقازعنعغعحة بارغان بولسا، 
تاتلعق  يئضةن  ظعلضعرع  نامازدعن  ظةمما  كئتعدذ.  بذزذلذص  نامعزع  ظذنعث 
بذزذلذص  ناماز  بذهالةتتة  بولسا،  يوتقان  تذرذص  نامازدا  تةمعنع  تاماقنعث 

كةتمةيدذ.)))

ناماز ظوقذماقحع بولغان ظادةمنعث ظئغعزعدا، ظةضةر يعضةن تاماقنعث ظةسعرع 
ياكع ظعحكةن شعرعن نةرسعنعث تةمع بولسا، ظئغعزعنع سذ بعلةن حايقعؤئتعش 
مذستةهةصتذر. حىنكع صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم سىت ظئحعص بولذص ظئغعزعنع 
حايقعغاندعن كئيعن: »هةقعقةتةن سىتنعث تةركعؤعدة ماي باردذر«))) دئدع. 
يةنة بعر رعؤايةتتة صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم: »سىت ظعحكةندة ظئغعزعثالرنع 
حايقاثالر«))) دئضةن. بذ هةدعس سىت ظعحكةندة ظئغعزنع حايقاشنعث ؤاجعص 
حىنكع  كأرسىتعدذ.  ظعكةنلعكعنع  مذستةهةص  ظذنعث  ظةمةس  ظعكةنلعكعنع 
ظةنةس رةزعيةلالهذ ظةنهذ: »صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم سىت ظئحعص ظئغعزعنع 
حايقعماستعن ؤة قايتا تاهارةت ظالماستعن ناماز ظوقذغان« دئضةن مةزمذندا 

)))  »اهلدية العالئية«.
)))  ظعمام بذخارع رعؤايعتع. 

)))  بذ رعؤايةتنع ظعبنع ماجة رعؤايةت قعلدع. 
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بعر هةدعس رعؤايةت قعلغان))).)))                                    

4 ـ نامازنعث صةرزلعرعدعن بعرنع قعلماسلعق

نامازنعث صةرزلعرعدعن رذكذ ؤة سةجدعضة ظوخشاش بعرةر صةرزنع قعلماسلعق 
سةجدعنع  بعر  نامازدا  رةكةت  بعر  مةسعلةن:  كئتعدذ.  بذزذلذص  ناماز  بعلةن 
قعلماي تاشالص قويغان ؤة ظذ سةجدة ظىحىن بعر قئتعم سةجدة قعلعؤةتمةستعن 

ساالم بةرضةن بولسا، ناماز بذزذلذص كئتعدذ.
ظةث ظاخعرقع سةجدعنع قعلعص بولذص ظاخعرقع ظولتذرذشتا ظولتذرمعغان 
بولسا، ناماز بذزذلذص كئتعدذ. شذنعثدةك يةنة )ظاخعرقع ظولتذرذشتا ظولتذرذص 
بولغاندعن كئيعن ظىستعدة( تعالؤةت سةجدعسعنعث بارلعقعنع ظئسعضة ظئلعص 
تعالؤةت سةجدعسع ظىحىن سةجدة قعلعص بولغاندعن كئيعن ظاخعرقع ظولتذرذشتا 
ظولتذرمعغان بولسا، ناماز بذزذلذص كئتعدذ. حىنكع نامازنعث هةممة صةرزلعرعنع 
ظادا قعلعص بولغاندعن كئيعن ظولتذرغان ظولتذرذش، ظاخعرقع ظولتذرذشقا هئساص 
ظادا  قايتا  صةرزنع  بعر  ظوقذغان  هالةتتة  ظذخلعغان  يةنة  شذنعثدةك  بولعدذ. 
قعلمعغان بولسا، ناماز بذزذلذص كئتعدذ. حىنكع بعر صةرزنعث توغرا دةرعجعدة 

ظادا قعلعنعشع ظىحىن ظذنع ظويغاق هالةتتة ظادا قعلعش شةرتتذر.))) 

5 ـ تاهارةتسعزلعك

نامازنعث بارلعق صةرزلعرع ظادا قعلعنعص بولذشتعن ظعلضعرع تاهارةتعنع 
قةستةن سىندىرؤئتعش نامازنع بذزعدذ. ظةمما قةستةن ظةمةس سةؤةنلعك بعلةن 
ناماز  كةتمةيدذ. مةسعلةن:  بذزذلذص  ناماز  بولسا،  تاهارعتع سىنىص كةتكةن 
تةرةت  حوث  ياكع  تةرةت  كعحعك  بعلةن  سةؤةنلعك  ظادةمدعن  بعر  ظوقذؤاتقان 
حعقعص كةتكةن ياكع يةل يىرىشىص بةرضةن ياكع بذرنع قانعغانغا ظوخشاش 
ظعشالر يىز بةرضةن بولسا، ظذنعث صةقةت تاهارعتعال بذزذلذص كئتعدذ. ظذ ظادةمدعن 
نامازنع بذزذدعغان باشقا بعرةر ظعش يىز بئرعص قالمعغانال بولسا، ظذ ظادةم 
ظادةم  ظذ  ظىحىن  شذنعث  هئساصلعنعدذ.  تذرغاندةك  ظعحعدة  نامازنعث  خذددع 
)))  يةنع ظةضةر سىت ظعحكةندة ظئغعزنع حايقاش ؤاجعص بولعدعغان بولسا، صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم سىت ظئحكةندعن كئيعن 

ظئغعزعنع حايقاشنع تاشلعمايتتع. ت.
)))  بذ هةدعسنع ظةبذداؤذد رعؤايةت قعلدع. 

)))  »اهلدية العالئية«.
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تاهارةت ظالعدعغان ظةث يئقعن يةرضة بئرعص تاهارةتكة تةؤة بولمعغان بعرةر 
ظعش بعلةن شذغذنالنماستعن تاهارةت ظئلعص قايتعص كئلعص، نامازنع كةلضةن 

يةردعن باشالص ظوقذيدذ. 
بذنعث دةلعل ـ صاكعتع بولسا، تأؤةندعكع هةدعستذر: 

مذنداق  ظةلةيهعسساالمنعث  صةيغةمبةر  ظةنها  رةزعيةلالهذ  ظاظعشة 
ياكع  قانعغان  بذرنع  ياكع  قذسقان  »كعم  قعلعدذ:  رعؤايةت  دئضةنلعكعنع 
)يعضةن نةرسعلعرعنع( قايتذرغان، ياكع ظذنعثدعن مةزعي كةلضةن بولسا، ضةص 
باشالص  يةردعن  كةلضةن  نامازنع  كئلعص  ظئلعص  تاهارةت  حعقعص  قعلماستعن 

ظوقذسذن.«)))                 
 ساهابعلةرنعث ظعحعدعنمذ ظةبذ بةكرع، ظأمةر، ظةلع، ظعبنع ظأمةر، سةلمان 
ظةل فارعسعي ؤة ظعبنع ظابباس )اهلل تاظاال ظذالردعن رازع بولسذن( بذ قاراشتا 

ظعدع.
تابعظعنلةرنعث ظعحعدعن ظعلقةمة، تاؤذس، سةظعد ظعبنع ظةل مذسةييةب، 
سالعم ظعبنع ظابدذلاله، سةظعد ظعبنع جذبةير، ظةششةظبعي، نةخةظعي، ظةتا، 

مةكهذل ؤة باشقعالر بذ قاراشتعدذر. 
بذالرنعث بذ قاراشتا بولغانلعقع، بذ مةسعلعضة ظةمةل قعلعشقا يئتةرلعك 

دةلعلدذر.
كئلعص  ظئلعص  تاهارةت  ظادةمنعث  كةتكةن  بذزذلذص  تاهارةتع  نامازدا 
نامازنع كةلضةن يةردعن باشلعشعنعث توغرا بولذشع ظىحىن تأؤةندعكع ظعشالر 

شةرتتذر:
● ظذنعث تاهارعتع، بةدةندعن حعققان )حوث ـ كعحعك تةرةتكة ظوخشاش( 
بولذشع  كةتكةن  بذزذلذص  بعلةن  نةرسعلةرنعث سةؤةبع  بذزذدعغان  تاهارةتنع 
الزعم. شذنعث ظىحىن ظةضةر ظذنعث تاهارعتع ظذنعث هذشسذز بولذص قالغانلعقع 
ظذ  بولسا،  كةتكةن  بذزذلذص  بعلةن  سةؤةبع  قالغانلعقع  ظئلعشعص  ياكع 
يةردعن  كةلضةن  نامازنع  كئلعص(  ظئلعص  تاهارةت  كئيعن  )ظوثشالغاندعن 

باشالص ظوقذسا، بولمايدذ.
● ظذنعث تاهارعتع يذيذنذشنع ؤاجعص قعلعدعغان ظعش بعلةن ظةمةس بةلكع 

)))  بذ هةدعسنع ظعبنع ماجة ؤة دارع قذتنعي رعؤايةت قعلدع. 
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بولذشع  كةتكةن  بذزذلذص  بعلةن  ظش  قعلعدعغان  ؤاجعص  تاهارةتنع  كعحعك 
الزعم.)))

ياكع  سالغانغا  قعلعص  تةرةت  حوث  ياكع  كعحعك  بعلةن  )سةؤةنلعك   ●
نةرسعلةر،  بذزذدعغان  تاهارةتنع  ظوخشاش(  قانعغانغا  بذرنع  تذيذقسعز 
ظادةمنعث ظعختعيارعسعز ياكع ظعنساننعث سةؤةبعسعز بولذشع الزعم. شذنعث 
ظىحىن بعر ظادةمنع هةرة حئقعؤالغان ياكع )بئشعغا بعر نةرسة حىشىص كئتعش 
ؤة  كةتكةن  يئرعلعص  بئشع  بعلةن(  ظذرذش  ظأزع  ياكع  بعرسع  باشقا  ياكع 
شذنعث بعلةن ظذنعثدعن قان حعقعص )تاهارعتع بذزذلذص كةتكةن( بولسا، ظذ 
ظوقذيالمايدذ.  باشالص  يةردعن  كةلضةن  نامازنع  كئلعص  ظئلعص  تاهارةت  ظادةم 
ظعنساننعث  لئكعن  بولسعمذ،  ظعش  بئرعدعغان  يىز  ظاز  ناهايعتع  بذ،  حىنكع 
سةؤةبع بعلةن بولغاندذر. شذنعث ظىحىن بذ ظعش، ناهايعتع كأص يىز بئرعدعغان 
)تذيذقسعز بذرنع قاناش ياكع تذيذقسعز تةرعتع كئلعشكة ظوخشاش( ظعشالرنعث 

قاتارعدعن هئساصالنمايدذ.  
● تاهارعتع بذزذلذص كةتكةندعن كئيعنال تاهارةت ظئلعش ظىحىن حعقعش 
ناماز  كئيعن  كةتكةندعن  بذزذلذص  تاهارعتع  ظادةم  بعر  ظىحىن  الزعم. شذنعث 
ظوقذغان يئرعدة بعر صةرزنع )مةسعلةن: رذكذ ياكع سةجدعنع( ظادا قعلغعدةك 
سةجدة  ياكع  رذكذ  كئتعدذ.  بذزذلذص  نامعزع  ظذنعث  بولسا،  تذرغان  مذددةت 
قعلعؤاتقاندا تاهارعتع بذزذلذص كةتكةن ظادةم، رذكذ ياكع سةجدعدعن بئشعنع 
كأتىرضةندة شذ رذكذ ياكع سةجدعنع تولذقالش نعيعتع بعلةن ظةمةس تاهارةت 
ظئلعص كئلعش نعيعتع بعلةن كأتىرىشع ؤة تاهارةت ظئلعص كةلضةندعن كئيعن 
ظةضةر  رذكذدعن،  بولسا  كةتكةن(  بذزذلذص  رذكذدا  تاهارعتع  )ظةضةر  نامازنع 

)تاهارعتع سةجدعدة بذزذلذص كةتكةن( بولسا سةجدعدعن باشلعشع الزعم.   
● زأرىر بولمعغان ظعشالر بعلةن مةشغذل بولماسلعقع الزعم. شذنعث ظىحىن 
تاهارةت  ؤة  يئتةرلعك  ظئلعشقا  تاهارةت  ظادةم،  كةتكةن  بذزذلذص  تاهارعتع 
ظالماي(  تاهارةت  بعلةن  سذ  )ظذ  قئشعدعن  سذنعث  بعر  بولعدعغان  ظئلعشقا 
ظعككع سةص سعغقذدةك يةرضعحة ظذزاقالشسا، ظذنعث نامعزع بذزذلذص كئتعدذ. 
● )نامازدا تاهارعتع بذزذلذص كةتكةن ظادةم، تاهارةت ظئلعش ظىحىن ناماز 
)))  مةسعلةن: بعر ظادةم نامازدا تذرذص ظعهتعالم بولذص قالغان بولسا، ظذ ظادةم يذيذنذص كئلعص نامازنع كةلضةن يةردعن 

باشالص ظوقذيالمايدذ. ت.  
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ظوقذغان يةردعن حعقعص تاهارةت ظئلعص قايتعص كعرضةنضة قةدةر( ضةص قعلغانغا 
ياكع نامازدا يئصعشقا تئضعشلعك بولغان يةرلعرعنع ظاحقانغا ظوخشاش نامازغا 
زعت كئلعدعغان ظعشالرنع قعلماسلعقع الزعم. شذنعث ظىحىن نامازدا تاهارعتع 
بذزذلذص كةتكةن بعر ظايال، مةسهع قعلعش ظىحىن بئشعنع ياكع يذيذش ظىحىن 
بعلعكعنع ظاحقان بولسا، ظذ ظايالنعث نامعزع بذزذلذص كئتعدذ ؤة )تاهارةت 

ظئلعص كعرعص( نامازنع كةلضةن يةردعن باشالص ظوقذيالمايدذ.)))
كعرعص  ظئلعص  تاهارةت  ظادةمنعث،  كةتكةن  بذزذلذص  تاهارعتع  نامازدا 
قويذلغان  ظىحىن  بولذشع  توغرا  ظوقذشعنعث  باشالص  يةردعن  كةلضةن  نامازنع 
شةرتلةر كأص بولغانلعقع ؤة بةزع ظالعمالرنعث بذنعثغا قئتعلمعغانلعقع ظىحىن، 
نامازدا تاهارعتع بذزذلذص كةتكةن ظادةمنعث تاهارةت ظئلعص كعرضةندعن كئيعن 
نامازنع بئشعدعن باشالص ظوقذشع ظةث ياخشعدذر. ظةضةر ظذ ظادةم )ظةسلعدة 
نامازنع جاماظةت بعلةن ظوقذغان بولذص تاهارعتع بذزذص كةتكةن بولسا، تاهارةت 
ظئلعص كعرعص( نامازنع كةلضةن يةردعن باشالص ظوقذص نامازنع جاماظةت بعلةن 

ظوقذغاننعث ساؤابعغا ظئرعشةي دئضةن بولسا، شذنداق قعلسا بولعدذ.))) 

6 ـ نامازدا يئصعشقا تئضعشلعك بولغان يةرلةرنع نامازدا تذرذص ظئحع

>سذبهانةلاله<  قئتعم  ظىح  ظعختعيارعسعز  ظادةمنعث  ظوقذؤاتقان  ناماز 
ظةزانعث  بعرةر  ظةزالعرعدعن  بذيرذلغان  يئصعشقا  ظذنعث  مذددةت  دئضىحعلعك 

تأتدةن بعر قعسمع ظئحعلعص قالسا، ظذنعث نامعزع بذزذلذص كئتعدذ.
ظةمما ظذ ظادةم يئصعشقا بذيرذلغان ظةزالعرعدعن بعرةر ظةزاسعنعث تأتدةن 
ظأزعدعال  حاغنعث  شذ  نامعزع  ظذنعث  بولسا،  ظاحقان  قةستةن  قعسمعنع  بعر 

بذزذلذص كئتعدذ. بعز بذ هةقتة يذقعرعدا توختذلذص ظأتتذق. 

7 ـ ظعسالمدعن يئنعؤئلعش

ناماز ظوقذؤاتقان ظادةم نامازنعث ظعحعدة تذرذص )بعز اهلل تاظاالغا سئغعنعص 
بولسعمذ  كئيعن  مذددةتتعن  بعر  دعلعدا  تعلةيمعز!(  صاناه  قعلعشتعن  بذنداق 
)))  شذنعثدةك نامازدا تاهارعتع بذزذلذص كةتكةن ظةركعشعمذ مةسعلةن: ظعستعنجا قعلعش ظىحىن ظذياتلعق يئرعنع ظاحقان 
ظعستعنجا  تاهارةتنع  ظةركعشع  ظةمما  ظوقذيالمايدذ.  باشالص  يةردعن  كةلضةن  نامازنع  ؤة  كئتعدذ  بذزذلذص  نامعزع  بولسا، 
قعلماستعن ظالغان بولسا، ظذنعث بعلعكع نامازدا يئصعشقا بذيرذلغان يةر بولمعغانلعقع ظىحىن بعلعكعنع ظئحعش بعلةن نامعزع 

بذزذلذص كةتمةيدذ ؤة نامازنع كةلضةن يةردعن باشالص ظوقذيااليدذ. ت.   
)))  »شرح املنيه«، )45 ـ بةت
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كاصعرلعققا يئنعشنع ظويلعغان ياكع كاصعرلعققا ظاصعرعدعغان بعر ظعشقا ظئتعقاد 
قعلغان بولسا، ظذنعث نامعزع بذزذلذص كئتعدذ.))) 

8 ـ نعجعس نةرسعنعث يذقذص قئلعشع

نعجعس نةرسعنعث ظىستىضة سةجدة قعلعش ياكع قوللعرعنع قويذش ياكع 
نةرسعنعث  نعجعس  ظةزانع  بعرةر  حىنكع  بذزعدذ.  نامازنع  تذرذش  دةسسةص 
ظوخشاشتذر.  بعلةن  تذرغان  كأتىرىص  نةرسعنع  نعجعس  ظذ  قويذش،  ظىستىضة 
ظةضةر نعجعس نةرسة بعلةن ظذنعث ظةزاسعنعث ظارعلعقعدا )مةسعلةن: جةينعمازغا 

ياكع رةخكة ظوخشاش( بعر نةرسة بولسا، بذ هالةتتة ناماز بذزذلمايدذ.)))

9 ـ قعبلعدعن يىز ظأرىش

ناماز ظوقذؤاتقان ظادةم كأكرعكعنع ظأزرعسعز قعبلة تةرةصتعن باشقا تةرةصكة 
بذرذغان بولسا، ظذنعث نامعزع بذزذلذص كئتعدذ. حىنكع ظذ ظادةم بذ هالةتتة 
قعبلة تةرةصكة يىز كةلتىرىشتعن ظعبارةت بعر صةرزنع قعلمعغان هئساصلعنعدذ.

بعرةر  ظىحىن  بذراش  تةرةصكة  باشقا  تةرةصتعن  قعبلة  كأكرعكعنع  ظةضةر 
بعرسع  كةينعدعن  ظادةمنع  تذرغان  ظوقذص  ناماز  مةسعلةن:  بولغان،  سةؤةب 
ؤاقعت  دئضىدةك  >سذبهانةلاله<  قئتعم  ظىح  ظذ  بعلةن  شذنعث  ؤة  ظعتتةرضةن 
كأكرعكعنع قعبلة تةرةصتعن باشقا تةرةصكة بذراص تذرغان بولسا، ظذنعث نامعزع 

بذزذلذص كةتمةيدذ.

10 ـ نامازنعث ؤاقتعنعث حعقعص كئتعشع

مةسعلةن: بامدات نامعزعدا كىن حعقعص قالغانغا، ظعككع هئيت نامعزعدا 
كىن ظئضعلعص كةتكةنضة ؤة جىمة نامعزعدا ظةسعر نامعزعنعث ؤاقتعنعث كعرعص 
حعقعص  ؤاقتعنعث  نامازنعث  ظذ  تذرغاندا،  ظوقذص  ناماز  ظوخشاش  قالغعنعغا 

كئتعشع بعلةن ناماز بذزذلذص كئتعدذ.

11 ـ نامازدا تذرذص باشقعسعغا بويسذنذش

)))  »اهلدية العالئية«.
)))  »رد احملتار«، ) ـ توم، 0)4 ـ بةت. 
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بذيرذغان  بعرسعنعث  باشقا  تذرذص  نامازدا  ظادةم  بعر  ظوقذؤاتقان  ناماز 
كعشع  بعر  مةسعلةن:  كئتعدذ.  بذزذلذص  نامعزع  ظذنعث  قعلسا،  ظعشلعرعنع 
ظادةمضة:  بئرعدعغان  قعلعص  ظعالن  نامازنع  تذرذص(  ظارقعسعدا  )ظعمامنعث 
ظذ  ظادةم  ظذ  بعلةن  شذنعث  دئضةن،  ظئيتقعن،  قعلعص  ظىنلىك  تةكبعرلةرنع 
قعلعص  ظىنلىك  تةكبعرلةرنع  بعلةن  نعيعتع  بويسذنذش  بذيرعقعغا  كعشعنعث 

ظئيتقان بولسا، ظذ ظادةمنعث نامعزع بذزذلذص كئتعدذ. 
ظذ  )ظةضةر  ظادةمضة:  تذرغان  ظوقذص  ناماز  كعشع  بعر  يةنة  شذنعثدةك 
ظأتكعن، دةص  يةرضة  ظذ بوش  بولسا(،  يةر  ظالدعدعكع سةصتة بوش  ظادةمنعث 
بذيرذق قعلغان، شذنعث بعلةن ظذ ظادةم ظذ كعشعنعث بذيرذقعغا بويسذنذش 
نعيعتع بعلةن ظالدعدعكع سةصكة ظأتكةن بولسا، ظذ ظادةمنعث نامعزع بذزذلذص 
كئتعدذ. ظةضةر ظذ ظادةم ظالدعنقع سةصكة ظذ كعشعنعث بذيرذقعغا بويسذنذش 
بذشذتذص  ظورنعنع  كةلضةنلةرضة  ظىحىن  ظوقذش  ناماز  ظةمةس  بعلةن  نعيعتع 

بئرعش نعيعتعدة ظأتكةن بولسا، نامعزع بذزذلمايدذ.

12 ـ نعيةتنع ظأزضةرتعش بعلةن تةكبعر ظئيتعش

بعلةن  نعيعتع  ظالمعشعشعش  نامازغا  باشقا  نامازدعن  ظوقذؤاتقان 
)ظالماشماقحع بولغان نامازغا قذالق قئقعص كعرعش ظىحىن( تةكبعر ظئيتعش، 
بعر  ظوقذؤاتقان  نامعزعنع  صعشعن  مةسعلةن:  بذزعؤاتعدذ.  نامازنع  ظعلضعركع 
ظادةم ظةسعر نامعزعنع ظوقذشنع نعيةت قعلعص )قذالق قئقعش ظىحىن( >اهلل 
ظةكبةر!< دةص تةكبعر ظئيتقان بولسا، ظذنعث صعشعن نامعزع بذزذلذص كئتعدذ. 
ظةضةر ظأزع يالغذز ناماز ظوقذؤاتقان ظادةم قئشعدا ناماز ظوقذؤاتقان بعرسعضة 
قذالق  دةص  ظةكبةر!<  >اهلل  قعلعص  نعيةت  ظوقذشنع  نامازنع  قعلعص  ظعقتعدا 
قاققان ياكع ظذنعثغا ظايال كعشع ظعقتعدا قعلغان، ظاندعن ظذ ظادةم ظايالغا 
ظعمام بولذص بئرعشنع نعيةت قعلعص >اهلل ظةكبةر!< دةص قذالق قاققان بولسا، 

ظذ ظادةم قذالق قئقعص كعرضةن ظعككعنحع نامازنع باشلعغان هئساصلعنعدذ.
ظةضةر بعر ظادةم نعيعتعنع ظأزضةرتعص >اهلل ظةكبةر!< دةص تةكبعر ظئيتعص 
بولسا،  ظأزع  نامازنعث  ظوقذؤاتقان  ظعلضعرع  ناماز،  كعرضةن  قئقعص  قذالق 
نامعزع  بولسعال،  ظئغعزعدا سأزلعمعضةن  نعيةتنع  ظادةم  ظذ  ظةضةر  هالةتتة  بذ 

بذزذلذص كةتمةيدذ. تأؤةندعكع مةسعلة بذ قاظعدعنعث ظعحعضة كعرمةيدذ. 
392393
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ساالم  )ظعمام  ظادةم،  ظىلضىرةلمعضةن  رةكعتعضة  بعرةر  نامازنعث  ظةضةر 
بةرضةندعن كئيعن ظىلضىرةلمعضةن رةكعتعنع تولذقالش ظىحىن ظورنعدعن تذرذص 
>اهلل  بعلةن  نعيعتع  ظوقذش  قايتا  بذزذص  نامازنع  ظوقذؤئتعص(  ناماز  يالغذز 
ظةكبةر!< دةص تةكبعر ظئيتعص قذالق قاققان بولسا، ظذ ظادةم نامازنع بذزغان 
ظذ  هالةتتة  بذ  حىنكع  هئساصلعنعدذ.  باشلعغان  ظوقذشنع  قايتا  نامازنع  ؤة 
ظوقذؤاتقان  ظعلضعرع  ظذنعث  نامعزع،  باشلعغان  قئتعم  ظعككعنحع  ظادةمنعث 
نامازنعث ظأزع بولسعمذ، لئكعن ظذ ظادةمنعث ظذ نامازنعث ظألضىرةلمةي قالغان 
قعسمعنع ظعمام ساالم بئرعص بولغاندعن كئيعن يالغذز ظوقذش هالعتع بعلةن 

ظعككعنحع قئتعم يالغذز ظوقذش هالعتع ظوخشاشمايدذ.)))

13 ـ ظايةتلةرنع خاتا ظوقذص قئلعش

هأكمع  قئلعشنعث  ظوقذص  خاتا  ظايةتلةرنع  ظادةمنعث  ظوقذغان  ناماز 
تأؤةندعكع شةكعلدة بولعدذ:

ظادةم  ظوقذغان  خاتا  ظايةتلةرنع  قاظعدة،  ظاساسعي  مةسعلعدعكع  بذ  ـ   (
ظذ ظايةتلةرنع، ظةضةر بعر كعشع ظذ ظايةتلةردعن حعققان مةناالرنع هةق دةص 
قارعسا، ظذ كعشع كاصعر بولذص كئتعدعغان دةرعجعدة مةنا بئرعدعغان شةكعلدة 
ظأزضةرتعص ظوقذغان بولسا، ظذ ظادةمنعث ظايةتلةرنع بذ شةكعلدة ظأزضةرتعص 
خاتالعق  ظوقذيالمعغانلعقتعكع  توغرا  ظايةتلةرنع  مةيلع  سةؤةبع  ظوقذشعنعث 
سةؤةبعدعن بولسذن ياكع باشقا بعر سةؤةبتعن بولسذن ظذ ظادةمنعث نامعزع 
بذزذلذص كئتعدذ. حىنكع ظذ ظادةم ظايةتنع قةستةن شذنداق ظأزضةرتعص ظوقذغان 
بولسا، كاصعر بولذص كئتةتتع. ظذنداق ظعكةن خاتالعشعص ظايةتلةرنع شذنداق 
سأزلعضةنلعك  ضةصلعرعنع  كاصعرالرنعث  تذرذص  نامازدا  ظوقذش،  ظأزضةرتعص 
ظةلؤةتتة  سأزلةش  ضةصلعرعنع  كاصعرالرنعث  تذرذص  نامازدا  هئساصلعنعدذ. 
نامازدا  ضةصلةرنع  ظادةتتعكع  بولمايدعغان  كاصعر  سأزلعسة  بذزعدذ.  نامازنع 
يةردة،  كئتعدعغان  بذزذلذص  ناماز  قالسا،  سأزلةص  بعلةن  سةؤةنلعك  تذرذص 
نئمة  سأزلعسة كاصعر بولذص كئتعدعغان ضةصلةرنع نامازدا سأزلةش، نامازنع 

ظىحىن بذزمعغذدةك!!!؟))) 
) ـ ظايةتلةرنعث ظاستع ـ ظىستىضة قويذلغان هةرعكةتلعرعنع خاتا ظوقذص 

)))  »رد احملتار«، ) ـ توم، )40 ـ بةت.
)))  »شرح املنيه«، 477 ـ بةت.
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ظةضةر  هةرعكةتلعرعنع،  قويذلغان  ظىستىضة  ـ  ظاستع  ظايةتلةرنعث  قعلعش. 
هةرعكةتلعرع خاتا ظوقذلغان ظذ ظايةتلةردعن حعقعدعغان مةناالرنع هةق دةص 
قارعغان كعشع كاصعر بولذص كئتعدعغان دةرعجعدة ظأزضةرتعؤاتعدعغان شةكعلدة 
خاتا ظوقذص قالغان بولسعمذ ناماز بذزذلذص كةتمةيدذ. حىنكع كأص ساندعكع 
كعشعلةر ظايةتلةرنعث ظاستعـ  ظىستىضة قويذلغان هةرعكةتلعرعنعث قايسعسعنعث 
قانداق ـ قايسعسعنعث قانداق ظوقذلعدعغانلعقعنع بعلةلمةيدذ. ظذالرغا سعلةر 
تةكلعص  دةص  ظوقذثالر،  شةكعلدة  بعر  توغرا  هةممعسعنع  هةرعكةتلةرنعث  بذ 
قويذش، ظذالرنع قعيعن بعر هالةتكة سئلعص قويذش هئساصلعنعدذ. ظعسالم دعنع 
كعشعلةرنع قعيعن هالةتكة سئلعص قويعدعغان ظعشنع قعلعشقا بذيرعمايدذ.))) 
شةددة بار ظايةتلةرنع شةددعسعز ظوقذش ؤة شةددعسعز ظايةتلةرنع شةددة 
بعلةن ظوقذشمذ نامازنع بذزمايدذ. مةسعلةن: بعر ظادةم اهلل تاظاالنعث: »ِإيَّاَك 
دئضةن  نةستةظعين«  ظعيياكة  ؤة  نةظبذدذ  ظعيياكة  يةنع  َنْسَتِعيُن  وِإيَّاَك  َنْعُبُد 
ظايعتعدعكع >ظعيياكة< دةص شةددة بعلةن ظوقذلعغان ظايةتنع >ظعياكة< دةص 

شةددعسعز ظوقذغان بولسا، نامعزع بذزذلذص كةتمةيدذ. 
) ـ ظايةتلةردة توختايدعغان يةردة توختذماسلعق ؤة ظذالرنع باشاليدعغان 
يةردعن باشلعماسلعق هةرقانداق ؤاقعتتا نامازنع بذزمايدذ. ظةضةر بعر ظادةم 
هةممعسعنع  قذرظاننعث  هالدا  توختعمعغان  يئرعدة  توختايدعغان  ظايةتلةرنعث 

ظوقذغان بولسعمذ نامعزع بذزذلذص كةتمةيدذ. 
ناماز  بولسعمذ  قالغان  توختاص  يئرعمعدة  سأزنعث  بعر  يةنة  شذنعثدةك 
»ظةل  بولذص  ظوقذماقحع  فاتعهةنع  سىرة  ظادةم  بعر  مةسعلةن:  بذزذلمايدذ. 
هةمدذ لعلاله« دئضةن ظايةتتة »ظةل« دةصال >الم< هةرعصعدة ياكع »ظةلهة< 
دةصال >هة< هةرعصعدة ياكع سىرة ظادعياتنع ظوقذماقحع بولذص »ؤةل ظادعياتع« 
دئضةن ظايةتتة »ؤةل ظا« دةصال >ظا< هةرعصعدة نةصةسع يةتمةي ياكع ظايةتنعث 
كةينعدعن  ظايةتنعث  ظذ  ظاندعن  قالغان،  توختاص  قئلعص  ظذنتذص  ظايعغعنع 
كئلعدعغان ظايةتتعن باشالص ظوقذص سىرعنع تأضةتكةن بولسا، ظذنعث نامعزع 

بذزذلمايدذ. حىنكع بذ هةممة ظادةم دذحار كئلعدعغان بعر ظعشتذر.)))
)))  >هاشعيةتذت تةهتاؤعي<. 

)))  بذ هةممة ظادةم دذحار كئلعدعغان ظعش بولغانلعقع ظىحىن يةثضعللعتعشنع تةلةص قعلعدذ. ظةضةر ظايةتلةرنع شذنداق 
ظوقذش نامازنع بذزذدعغان ظعش بولسا، نذرغذنلعغان ظادةملةرنعث ظوقذغان نامعزع توغرا بولماي قالعدذ. ظايةتلةرنع شذنداق 
ظوقذش نامازنع بذزمايدذ، دئيعش نامازدا ظايةتلةرنع داؤاملعق شذنداق ظوقذث دئضةنلعك ظةمةس. مةيلع نامازدا بولسذن 
بذ،  ياخشعدذر.  ظةث  ظوقذش  حعقعرعص  جايعدعن  ظأز  هةرعصلعرعنع  ظذالرنعث  ظايةتلةرنع  بولسذن  سعرتعدا  نامازنعث  ياكع 
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4 ـ ظايةتلةرنع، ظذالرنعث هةرعصلعرعنع ظالماشتذرذص ظوقذش.
 بذ هالةتتة ظةضةر ظالماشتذرذلذص ظوقذلغان سأز، قذرظاننعث ظعحعدة بار 
سأز بولغان ؤة ظذنعث بعلةن ظايةتنعث مةنعسع ظأزضىرىص كةتمةيدعغان بولسا، 
ناماز بذزذلذص كةتمةيدذ. مةسعلةن: بعر ظادةم: »ظعننةز زالعمعينة« دئضةن 
ظايةتتعكع >يا< هةرعصعنع >ذا< هةرعصعضة ظالماشتذرذص ظذ ظايةتنع »ظعننةز 
تاهاها«  ما  ؤة  ظةردع  تاظاالنعث: »ؤةل  اهلل  ياكع  ظوقذغان  دةص  زالعمذنة< 
دئضةن ظايعتعدة كةلضةن »ؤة ما تاهاها« دئضةن سأزدعكع >تا< هةرعصعنعث 
ظورنعغا >دا< هةرعصعنع ظالماشتذرذص ظذ ظايةتنع >ؤةل ظةردع ؤة ما داهاها< 
)حىنكع،  كةتمةيدذ.  بذزذلذص  نامعزع  ظادةمنعث  ظذ  بولسا،  ظوقذغان  دةص 
قذرظاننعث  بولسا،  ظايةتلةر  ظوقذلغان  كئيعن  ظالماشتذرذلغاندعن  هةرعصلةر 
باشقا يةرلعرعدة كئلعدعغان ظايةتلةردذر ؤة بذنعث بعلةن ظةسلعدعكع ظايةتنعث 

مةنعسع ظأزضىرىص كةتمةيدذ.(
ظةضةر هةرعصلةر ظالماشتذرذلذص ظوقذلغاندا، هةرعصلةر ظالماشقاندعن كئيعن 
لئكعن  بولسعمذ،  سأز  يوق  ظعحعدة  قذرظاننعث  سأز  ظعككعنحع  ظوقذلغان 
ظةسلعدعكع ظايةتنعث مةنعسع ظأزضىرىص كةتمعضةنال بولسا، ظعمام ظةبذهةنعفة 
ظعمام  ظةمما  بذزذلمايدذ.  ناماز  كأزقارعشعحة  مذهةممةدنعث  ظعمام  بعلةن 
ظةبذيىسىفنعث كأزقارعشعحة ناماز بذزذلذص كئتعدذ. مةسعلةن: بعر ظادةم اهلل 
تاظاالنعث:  »قةؤؤامعينة بعل قعستع« دئضةن ظايةتتة كةلضةن »قةؤؤامعينة< 
ظايةتنع  ظذ  ظالماشتذرذص  هةرعصعضة  >يا<  هةرعصعنع  >ؤا<  سأزدعكع  دئضةن 
»قةييامعينة بعل قعستع« دةص ظوقذغان بولسا، ياكع اهلل تاظاالنعث: »دةييارا« 
دئضةن ظايعتعدعكع >يا< هةرعصعنع >ؤا< هةرعصعضة ظالماشتذرذص ظذ ظايةتنع 
>دةؤؤارا< دةص ظوقذغان بولسا، ظذ ظادةمنعث نامعزع ظعمام ظةبذهةنعفة بعلةن 
ظةبذيىسىفنعث  ظعمام  ظةمما  بذزذلمايدذ.  كأزقارعشعحة  مذهةممةدنعث  ظعمام 

كأزقارعشعحة بذزذلذص كئتعدذ.
ظةضةر هةرعصلةر ظالماشقاندعن كئيعن ظوقذلغان ظعككعنحع سأز قذرظاننعث 
ظأزضىرىص  مةنعسع  ظايةتنعث  ظةسلعدعكع  لئكعن  بولسعمذ،  سأز  بار  ظعحعدة 
ظعمام  بعلةن  ظةبذهةنعفة  ظعمام  ناماز  هالةتتة  بذ  بولسا،  ظعش  كئتعدعغان 
مذهةممةدنعث كأزقارعشعحة بذزذلذص كئتعدذ. ظعمام ظةبذيىسىفنعث كأزقارعشعحة 
ظايةتلةرنع ظذالرنعث هةرعصلعرعنع ظأز جايعدعن حعقعرعص ظوقذيالمعغان تةقدعردة، ظذالرنع يذقعرعدا بايان قعلغاندعكعدةك 

ظوقذص قالسعثعزمذ بولعدذ، دئضةنلعكتذر.ت.   
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بذزذلذص كةتمةيدذ. مةسعلةن: بعر ظادةم اهلل تاظاالنعث: »ؤة ظةنتذم سامعدذنة« 
دئضةن ظايةتتة كةلضةن »سامعدذنة« دئضةن سأزدعكع >سا< هةرعصعنع >خا< 
ظوقذغان  دةص  خامعدذنة<  ظةنتذم  >ؤة  ظايةتنع  ظذ  ظالماشتذرذص  هةرعصعضة 
مذهةممةدنعث  ظعمام  بعلةن  ظةبذهةنعفة  ظعمام  نامعزع  ظادةمنعث  ظذ  بولسا، 
كأزقارعشعحة  ظةبذيىسىفنعث  ظعمام  ظةمما  كئتعدذ.  بذزذلذص  كأزقارعشعحة 

بذزذلذص كةتمةيدذ.))) 
مةنانعث  مذهةممةد  ظعمام  بعلةن  ظةبذهةنعفة  ظعمام  مةسعلعدة  بذ 
ظأزضىرىص كةتمةسلعكعنع ظاساس قعلعدذ. يةنع بذ ظعككع ظعمام: »هةرعصلةر 
ظالماشقاندعن كئيعن ظوقذلغان ظعككعنحع سأز مةيلع قذرظاننعث ظعحعدة بار 
مةنعسع  ظايةتنعث  ظةسلعدعكع  ظةمما  بولسذن  سأز  يوق  ياكع  بولسذن  سأز 
ظأزضىرىص كةتمعضةنال بولسا، ناماز بذزذلذص كةتمةيدذ« دةيدذ. ظةمما ظعمام 
ظعحعدة  قذرظاننعث  ظعككعنحع سأزنعث  ظوقذلغان  ظالماشتذرذلذص  ظةبذيىسىف 
بولذشعنع ظاساس قعلعدذ. يةنع ظعمام ظةبذيىسىص: »هةرعصلةر ظالماشقاندعن 
مةنعسعنع  ظايةتنعث  ظةسلعدعكع  مةيلع  سأز  ظعككعنحع  ظوقذلغان  كئيعن 
ظأزضةرتعؤةتسذن ياكع ظأزضةرتعؤةتمعسذن قذرظاننعث ظعحعدة بولعدعغانال بولسا، 

ناماز بذزذلذص كةتمةيدذ« دةيدذ. 
ظةمما هةرعصلةر ظالماشقاندعن كئيعن ظوقذلغان ظعككعنحع سأز هةم قذرظاننعث 
ظعحعدة يوق سأز ؤة هةم ظةسلعدعكع ظايةتنعث مةنعسعنع ظأزضةرتعؤعتعدعغان 
سأز بولسا، بذ هالةتتة ناماز بذ ظىح ظعمامنعث بعردةك كأزقارعشع بويعحة 
بذزذلذص كئتعدذ. مةسعلةن: بعر ظادةم اهلل تاظاالنعث: »وَتَلذُّ اْلَْعُيُن« دئضةن 
ظايعتعدة كةلضةن: >َوَتَلذُّ< دئضةن سأزعدعكع >ذ< هةرعصعنع >ظ< هةرعصعضة 
ظالماشتذرذص ظذ ظايةتنع >و تلظ العين< دةص ظوقذغان بولسا، ظذنعث نامعزع 
بذ ظىح ظعمامنعث كأزقارعشع بويعحة بذزذلذص كئتعدذ. حىنكع ظعككعنحع سأز 
مةنعسعنع  ظايةتنعث  ظةسلعدعكع  هةم  سأزدذر.  يوق  ظعحعدة  قذرظاننعث  هةم 

ظأزضةرتعؤعتعدذ.
5 ـ ظايةتكة بعر سأز قذشذص ظوقذش.

ظةضةر ظايةتكة قوشذص ظوقذلغان سأز قذرظاننعث ظعحعدة بار سأز بولغان 
ؤة ظذ سأزنعث قوشذلذص ظوقذلعشع بعلةن ظايةتنعث مةنعسع ظأزضىرىص كةتكةن 

)))  >هاشعيةتذت تةهتاؤعي<. 
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بولسا، ظعمام ظةبذيىسىفنعث كأزقارعشعحة ناماز بذزذلذص كةتمةيدذ. ظةضةر ظذ 
سأز هةم قذرظاننعث ظعحعدة يوق هةم ظايةتنعث مةنعسعنع ظأزضةرتعؤعتعدعغان 

سأز بولسا، ظىح ظعمامنعث كأزقارعشعحة ناماز بذزذلذص كئتعدذ. 
6 ـ بعر سأزدعن بعرةر هةرةصنع تاشلعؤئتعص ظوقذش.  

ظةضةر بعرةر هةرعص تاشلعؤئتعلعص ظوقذلغاندا ظايةتنعث مةنعسع ظأزضىرىص 
مذهةممةدنعث  ظعمام  بعلةن  ظةبذهةنعفة  ظعمام  بولسا،  ظعش  كئتعدعغان 
تاظاالنعث:  اهلل  ظادةم  بعر  مةسعلةن:  كئتعدذ.  بذزذلذص  ناماز  كأزقارعشعحة 
دةص  >لةقنا<  تاشلعؤئتعص  هةرعصعنع  >خا<  ظايعتعنع  دئضةن  »خةلةقنا« 
تاشلعؤئتعص  هةرعصعنع  >جا<  ظايعتعنع  دئضةن  »جةظةلنا«  ياكع  ظوقذغان 
دئضةن  ظذنسا«  ؤةل  زةكةرا  خةلةقةز  ما  »ؤة  ياكع  ظوقذغان،  دةص  >ظةلنا< 
ظايعتعنع >ؤا< هةرعصعنع تاشلعؤئتعص >ما خةلةقةز زةكةرا ؤةل ظذنسا< دةص 
ظوقذغان بولسا، ظذنعث نامعزع ظذ ظعككع ظعمامنعث كأزقارعشع بويعحة بذزذلذص 
كئتعدذ. ظةمما ظعمام ظةبذيىسىفنعث كأزقارعشعحة بذزذلذص كةتمةيدذ. حىنكع 

ظوقذلغان سأزلةر قذرظاننعث ظعحعدة بار بولغان سأزلةردذر. 
ظأزضىرىص  مةنعسع  ظايةتنعث  بعلةن  كئتعشع  تاشلعنعص  هةرعصنعث  ظةضةر 
كةتمةيدعغان بولسا، ناماز ظىح ظعمامنعث بعردةك كأزقارعشع بويعحة بذزذلذص 
دةص  ماك<  >يا  سأزنع  دئضةن  مالعك<  >يا  ظادةم  بعر  مةسعلةن:  كةتمةيدذ. 

ظوقذغان بولسا، ظذنعث نامعزع بذزذلذص كةتمةيدذ.))) 

ظايةتلةرنع هةرعصلةرنع ظأز جايعدا حعقارماي ظوقذشنعث 
هأكىملعرع

هةرعصعضة  هةرعصعنع >ث<  حعقارماي >س<  جايعدا  ظأز  هةرعصلةرنع  مةسعلةن: 
ِن  ظوقذص »الرَّحمْ ظالماشتذرذص  ظوقذص >ح< هةرعصعنع >هة< هةرعصعضة  ظالماشتذرذص 
الرَِّحيِم« دئضةن ظايةتنع >الرمهن الرهيم< دةص ظوقذيدعغان، >ع< هةرعصعنع >ظة< هةرعصعضة 
َتِئنُي<  َنأمُْبُد وإِيَّاَك َنسمْ َتِعنُي« دئضةن ظايةتنع >إِيَّاَك  ُبُد وإِيَّاَك َنسمْ عمْ ننَ ظالماشتذرذص ظوقذص »إِيَّاَك 

دةص ظوقذيدعغان ظادةمنعث هأكمع تأؤةندعكع شةكعلدة بولعدذ: 
)ـ  ظذ ظادةمنعث ظعمام بولذشع توغرا ظةمةستذر. لئكعن ظذنعثغا ظعقتعدا قعلعدعغان 

)))  »رد احملتار«، ) ـ توم، 5)4 ـ بةت.
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ظادةملةرمذ ظايةتلةرنع شذنداق ظوقذيدعغان ظادةم بولسا، ظذ ظادةم نامازنع ظذالرغا 
ظعمام بولذص ظوقذص بةرسة بولعدذ. 

)ـ  ظذ ظادةمنعث داؤاملعق تعلعنع تىزىتىشكة ؤة ظايةتلةرنع هةرعصلةرنع جايعدعن 
حعقعرعص ظوقذشقا تعرعشعشع الزعم.

) ـ ظةضةر ظذ، ظايةتلةرنع توغرا ظوقذيدعغان بعر كعشعضة ظعقتعدا قعلعص ناماز 
ظوقذشقا شاراظعتع بار ظادةم بولسا، ظذنعث نامازنع يالغذز ظوقذشع توغرا ظةمةستذر. 
ظةضةر ظذ، ناماز ظادا بولغذحعلعك معقداردا ظايةتنع توغرا ظوقذيااليدعغان ؤة )ظذنعثدعن 
قالغان ظايةتلةرنع هةرعصلةرنع جايعدعن حعقارماي( ظوقذيدعغان ظادةم بولسا، نامازنع 

يالغذز ظوقذسعمذ ؤة تعلعنع تىزىتىشكة بةك كىحةص كةتمعسعمذ بولعدذ.
4 ـ ظةضةر ظذ، ظايةتلةرنع توغرا ظوقذيدعغان بعر كعشعضة ظعقتعدا قعلعص ناماز 
ظوقذشقا شاراظعتع يار بةرمةيدعغان ظادةم بولسا، تعلعنع تىزىتىشكة ؤة ظايةتلةرنع 
بوشاشتذرمعغان  تعرعشجانلعقعنع  قعلغان  ظوقذشقا  حعقعرعص  جايعدعن  هةرعصلةرنع 

هالدا، نامازنع يالغذز ظوقذسعمذ بولعدذ. 
بذ خذددع تاهارةت ظئلعشتعن، نعجعس كعيعمعنع يذيذشتعن، رذكذ قعلعشتعن ياكع 
سةجدة قعلعشتعن ظاجعز كئلعص تاهارةت ظالماي ياكع كعيعمعنع يذماي ياكع رذكذ 
قعلماي، ياكع سةجدة قعلماي ناماز ظوقذغان ظادةمضة ظوخشاشتذر. خذددع ظذ ظعشالرنع 
قعلعشتعن ظاجعز كئلعص ظذ ظشعالرنع قعلماي تذرذص ناماز ظوقذغان ظادةمنعث نامعزع 
توغرا بولغعنعدةك ظايةتنع توغرا ظوقذشتعن ظاجعز كةلضةن ظادةمنعث نامعزعمذ توغرا 

بولعدذ.))) 
ظاثلعغذحعغا  قويغانلعقع  ظالماشتذرذص  هةرعصلعرعنع  ظايةتلةرنعث  ظةضةر 
تةسعرع  هئحقانداق  بذنعث  بولسا،  ظاز  ناهايعتع  دةرعجعدة  بعلعنمعضىدةك 

بولمايدذ.))) 

نامازنع جاماظةت بعلةن ظوقذشنعث هأكمع

هةققعدة  ظوقذشعنعث هأكمع  بعلةن  نامازنع جاماظةت  ظةرلةرنعث  ظالعمالر 
ظعختعالص قعلعشعص قالدع.

)))  »شرح املنيه«، )48 ـ بةت. »رد احملتار«، ) ـ توم، )9) ـ بةت.
)))  »رد احملتار«، ) ـ توم، )9) ـ بةت.
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هةممة  قعلعش  ظوقذشع  بعلةن  جاماظةت  نامازنع  »ظةرلةرنعث  بةزعلةر: 
بار  ظأزرعسع  بذ،  ظةيندذر(.  صةرز  )يةنع  صةرزدذر  بعر  بولغان  الزعم  ظادةمضة 
كعشعدعن باشقا هةممة ظادةمنعث قعلعشع صةزر بولغان بعر صةرزدذر« دئدع. 
بةزعلةر: »بعر مةهةللعدعن بعر تىركىم ظادةملةر قعلسا، صةرزلعكع باشقعالرنعث 
بوينعدعن حىشىص كئتعدعغان دةرعجعدعكع صةرزدذر )يةنع صةرز كذصايعدذر(« 
سىننةتتذر«  »كىحلىك  بةزعلةر:  ؤة  دئدع  »ؤاجعصتذر«  بةزعلةر:  دئدع. 

دئدع. 
)كعتابنعث ظاصتورعنعث كأزقارعشعحة( بذ قاراشالرنعث ظعحعدة: ظةرلةرنعث 
نامازنع جاماظةت بعلةن ظوقذشع ؤاجعصتذر، دئضةن قاراش ظةث توغرا قاراشتذر 
ؤة بعرةر ظأزرعسع يوق تذرذص نامازنع جاماظةت بعلةن ظوقذمعغان ظادةمنعث 

ضذؤاهلعقع قوبذل قعلعنمايدذ.
نامازنع جاماظةت بعلةن ظوقذشنعث دةلعل ـ صاكعتلعرع بولسا، تأؤةندعكع 

هةدعسلةردذر: 
ظةبذهذرةيرة رةزعيةلالهذ ظةنهذنعث مذنداق دةيدذ، صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم 
بعر نامازدا بةزع كعشعلةرنعث يوقلعقعنع كأرىص: »مةن بعر كعشعنع بذيرذسام، 
نامازغا  مةن  ظاندعن  باشلعسا،  نامازنع  بولذص  ظعمام  كعشعلةرضة  ظادةم  ظذ 
كةلمعضةنلةرنعث ظأيلعرعضة ظارقا تةرعصعدعن بئرعص ظذالرنعث ظأيلعرعنع ظوت 
يئقعص كأيدىرىؤةتسةم، دةيمةن. ظةضةر ظذالرنعث بعرع )خذصتةن نامعزعغا كةلسة( 
كاتتا ساؤاب ظالعدعغانلعقعنع بعلسة ظعدع، ظذ نامازغا ظةلؤةتتة كئلةتتع«))) 

دئدع.  
ظابدذلاله ظعبنع مةسظذد رةزعيةلالهذ ظةنهذ مذنداق دةيدذ: »قانداق بعر 
كعشعنع قعيامةت كىنعدة مذسذلمان هالةتتة اهلل غا ظذحرذشذش خذش قعلسا، 
ظةزان ظئيتعلغان حاغدا مذشذ بةش ؤاخ نامازنع جاماظةت بعلةن ظوقذشنع ظأزعضة 
الزعم تذتسذن. حىنكع اهلل سعلةرنعث صةيغةمبعرعثالرغا هعدايةتنعث يوللعرعنع 
يوللعرعدعندذر.  هعدايةتنعث  نامازالرمذ  ظذ  بةردع.  بةلضعلةص  قعلعص  قانذن 
ظةضةر جامةظةتكة حعقماي نامازنع ظأيعدة ظوقذغان ظاشذ كعشعلةردةك سعلةرمذ 
قعلماي  سىننعتعنع  صةيغةمبعرعثالرنعث  حوقذم  ظوقذساثالر،  ظأيدة  نامازنع 
تاشالص قويغان بولعسعلةر. ظةضةر  صةيغةمبعرعثالرنعث سىننعتعنع قعلماي تاشالص 

)))  بذ هةدعسنع ظعمام بذخارع ؤة ظعمام مذسلعم رعؤايةت قعلدع. لئكعن، هةدعسنعث سأزع ظعمام مذسلعمنعثدذر.  

نامازنى جامائەت بىلەن ئوقۇشنىڭ ھۆكمىنامازنى جامائەت بىلەن ئوقۇشنىڭ ھۆكمى



قويساثالر، ظةلؤةتتة  ظازعسعلةر. بعر كعشع تاهارةتنع كامعل ظئلعص صةقةت 
)نامازنع جاماظةت بعلةن ظوقذش ظىحىن( مةسحعتلةرنعث بعرعضة ماثسا، اهلل 
تاظاال ظذنعثغا ظذنعث باسقان هةر بعر قةدةمع ظىحىن بعر ياخشعلعق يازعدذ. ظذ 
هةر بعر قةدةم بعلةن ظذنعث دةرعجعسعنع كأتىرعدذ ؤة بعر ضذناهعنع ظأحىرعدذ. 
مذناصعقلعقع  صةقةت  نامعزعغا  جاماظةت  دةؤرعمعزدة  بعزنعث  هةقعقةتةن  مةن 
بةزع  هةتتا  كأرةتتعم.  كةلمةيدعغانلعقعنع  مذناصعقالرنعثال  بولغان  ظاشكارا 
كعشع  ظعككع  ظذالرنع  بعلضةنلعكتعن(  مذهعم  )جاماظةتنع  كعشعلةر  ظاجعز 

يألةص ظئلعص كئلعص، سةصتة تذرغذزذص قوياتتع.))) 
بعلةن  جاماظةت  ظوقذغاندعن  يالغذز  نامازنع  ظةلةيهعسساالم  صةيغةمبةر 
دئدع:  مذنداق  قعلعص  بايان  ظعكةنلعكعنع  يذقعرع  صةزعلعتعنعث  ظوقذغاننعث 
هةسسة   (7 نامازدعن  ظوقذلغان  يالغذز  ناماز،  ظوقذلغان  بعلةن  »جاماظةت 

ظارتذقتذر.«)))

جاماظةتكة كةلمةسلعككة ظأزرع بوالاليدعغان سةؤةبلةر

تأؤةندعكع ظشالرنعث بعرع تئصعلغاندا جاماظةتكة كةلمعسعمذ بولعدذ: 
قاتتعق  ياكع  بولغان  سوغذق  قاتتعق  ياكع  ياغقان  يامغذر  قاتتعق  ـ   (
قاراثغذ بولغان كئحعدة، ياكع شامال حعققان حاغدا. بذ ؤاقعتالردا جاماظةتكة 

كةلمعسعمذ بولعدعغانلعقنعث دةلعل ـ صاكعتع تأؤةندعكع ظةسةردذر:
ظعبنع ظأمةر رةزعيةلالهذ ظةنهذ قاتتعق سوغذق بولغان ؤة قاتتعق شامال 
حعققان بعر كئحعدة نامازغا ظةزةن ظوقذص ظةزاننعث كةينعدعن: »بعلعثالركع، 
)نامازنع( ظأيلعرعثالردا ظوقذثالر، دةص بولذص صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم قاتتعق 
سوغذق بولغان ؤة قاتتعق يامغذر ياغقان كئحعدة مذظةززعننع: >بعلعثالركع، 

)نامازنع( ظأيلعرعثالردا ظوقذثالر< دةص حاكارالشقا بذيرذيتتع« دئضةن.)))
شذنعثدةك يةنة يولالر بةك صاتقاق، اليلعق بولسعمذ ناماز ظأيدة ظوقذلعدذ. 

بذنعث دةلعلع تأؤةندعكع ظةسةردذر: 
)))  بذ ظةسةرنع ظعمام مذسلعم رعؤايةت قعلدع. 

)))  ظعمام بذخارع رعؤايعتع. 
)))  بذ ظةسةرنع ظعمام بذخارع رعؤايةت قعلدع. 
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ظعبنع ظابباس رةزعيةلالهذ ظةنهذ )يامغذر يئغعص( يولالر صاتقاق ـ اليلعق 
بولذص كةتكةن بعر كىندة )جذمة نامعزعدا( كعشعلةرضة خذتبة سأزلعضةندعن 
ظةزاننعث:  مذظةززعن  بذيرذدع.  ظوقذشقا  ظةزان  نامازغا  مذظةززعننع  كئيعن 
كةلضةندة،  يئرعضة  دئضةن  كعلعثالر<  نامازغا  يةنع  سااله  ظةالس  >هةييع 
شذنعث  دئدع.  دئضعن  ظوقذثالر،  ظأيدة  نامازنع  مذظةززعنضة:  ظابباس  ظعبنع 
بعلةن كعشعلةر خذددع بذ سأزنع قوبذل قعاللمعغاندةك قعلعشعص بعر ـ بعرعضة 
قاراشتع. ظعبنع ظابباس: »سعلةر بذ سأزنع قوبذل قعاللمعغاندةك تذرعسعلةر. 
صةيغةمبةر  )يةنع  كعشعنعث  بعر  ياخشع  مةندعن  بذ  شىبهعسعزكع،  شةك 
نامعزع  جىمة  هةقعقةتةن  ظعشعدذر.  قعلغان  دئمةكحعدذر(  ظةلةيهعسساالمنع 
صةرزدذر. مةن سعلةرنع )جاماظةتكة( كئلعص ظأيلعرعثلةرضة )ظاياغلعرعثالرغا( 
سئلعص  ظةهؤالغا  قعيعن  بعر  كئلعدعغان  توغرا  بئرعشقا  يذقتذرذص  اليالرنع 
قويذشنع يامان كأرعمةن« دئدع. يةنة بعر رعؤايةتتة ظعبنع ظابباس مذنداق 

دئدع: »مةن سعلةرنعث ضذناهكار بولذص قئلعشعثالرنع يامان كأرعمةن.«)))
) ـ بعر ظادةم ظةضةر جاماظةتكة حعقسا، زالعملةردعن ظأزعضة ياكع مال ـ 
جاماظةتكة  ظادةم  ظذ  قعلسا،  ظةندعشة  كئلعشعدعن  زعيانلعق  بعرةر  مىلكعضة 
ـ  مال  ظوقذغاندا  ناماز  بعلةن  جاماظةت  يةنة  بولعدذ. شذنعثدةك  حعقمعسعمذ 
مىلكعنعث يوقاص كئتعشعدعن ياكع )يولذحع بولسا( هةمراهلعرعنعث كئتعص 
قئلعشعدعن ظةندعشة قعلسا، نامازنع جاماظةت بعلةن ظوقذمعسعمذ بولعدذ. بذ 
هةقتة ظعبنع ظابباس مذنداق دئدع: صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم: »كعمكع ظةزاننع 
ظاثلعسا، ظذنع ظةزانغا ظةضعشعشتعن صةقةت ظأزرعال توسذص قاالاليدذ« دئدع. 
ساهابعلةر: قانداق نةرسة ظأزرعضة كعرعدذ؟ دئدع. صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم: 
»ظةندعشة ياكع كئسةل، )ظأزرعسع يوق تذرذص ظةزةننع ظاثالص جامةتكة كةلمةي 

نامازنع ظأيدة( ظوقذغان ظادةمنعث نامعزع قوبذل بولمايدذ«))) دئدع. 
)ـ  ظولتذرذص قالغانغا ياكع صىتلعرع كئسعؤئتعلضةنضة ظوخشاش مةسحعتضة 
بولعدذ.  كةلمعسة  جاماظةتكة  ظادةملةرمذ  كئسةل  كئلةلمةيدعغان  مئثعص 
كئسعلع  كئسةللةرنعث  بعلةن  قئلعشع  بولذص  يوق  ظأزعنعث  يةنة  شذنعثدةك 
سعستعراالرمذ  ياكع  دذختذر  قاراؤاتقان  كئسةللةرضة  قالعدعغان  ظأزضعرعص 

جاماظةت نامعزعغا كةلمعسة بولعدذ.
)))  ظعمام بذخارع رعؤايعتع. 

)))  بذ هةدعسنع ظةبذداؤذد ؤة ظعبنع هةببان قاتارلعقالر رعؤايةت قعلدع. 
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4 ـ كأثىل يئيعشكة تارتعص تذرذدعغان تاماق هازعر بولذص قالغاندا ياكع 
ظذ هالةت بعلةن جاماظةتكة كةلسة، تةرعتع قعستاص قالعدعغان ظعش بولغان، 
ياكع بعر ضذرذص كعشعلةر بعلةن دةرس مذزاكعرة قعلعؤاتقان بولسا، جاماظةتكة 

كةلمعسعمذ بولعدذ. 
تةكبعر  »نامازغا  دئدع:  مذنداق  ظةلةيهعسساالم  صةيغةمبةر  هةقتة  بذ 
حىشىرىلضةندة، بعرعثالرنعث كةحلعك تامعقع تةييار بولذص قالسا، ظذ تاماقنع 
يئيعشنع باشلعسذن ؤة تاماقنع ظالدعرعماي يئسذن«. ظعبنع ظأمةر رةزعيةلالهذ 
ظةنهذ نامازغا تةكبعر حىشىرىلضةندة، تاماق تةييار بولذص قالسا، ظعمامنعث 
بولمعغعحة  يةص  تامعقعنع  هةتتا  تذرسعمذ  ظاثالص  ظوقذغانلعقعنع  ظايةتلةرنع 

نامازغا كةلمةيتتع.)))
بولذص  تةييار  »تاماق  هةدعستة:  بعر  يةنة  ظةلةيهعسساالم  صةيغةمبةر 
قالغاندا ؤة تةرةت قعستاص قالغاندا ناماز ظوقذلمايدذ«))) دئدع. ظةبذد داردا: 
تةرعتعنع  ظىحىن  نامازغا كأثلع خاتعرجةم هالدا كئلعشع  ظعنساننعث  »بعر 
ظادا قعلماقحع بولغانلعقع، ظذنعث دعننع حىشةنضةنلعكعنعث نعشانعسعدذر« 

دئدع.)))
بعرةر  ظادةم  بعر  ظأتىشكة توغرا كئلعدذكع،  يةردة شذنع ظةسكةرتعص  بذ 
ظأزرعسع  نعيعتع  ظذنعث  كئلةلمعضةن،  جاماظةتكة  بعلةن  سةؤةبع  ظأزرع 
بولمعغاندا جاماظةتكة كئلعش بولغان بولسا، ظذ ظادةم اهلل تاظاالنعث مةرهةمعتع 
صةيغةمبةر  ظئرعشعدذ.  ظوقذغانلعقنعث ساؤابعغا  ناماز  بعلةن  بعلةن جاماظةت 
باغلعق  نعيةتكة  بئرعلعش،  ساؤاب  ظةمةلضة  بعرةر  قعلعنغان  ظةلةيهعسساالم 
نعيةتكة  هةقعقةتةن  ظةمةللةر  »بارلعق  دئدع:  مذنداق  هةققعدة  ظعكةنلعكع 
نةرسعسعضة  قعلغان  نعيةت  ظأزع  كعشع  قانداق  هةر  شذنداقال  باغلعقتذر. 

ظئرعشعدذ. . .«

جاماظةتنعث صةزعلعتعضة ظئرعشعش

ظالعمالرنعث بعردةك قارعشع بويعحة، ظعمام ساالم بئرعشتعن بذرذن نامازغا 
هةقتة  بذ  هئساصلعنعدذ.  تاصقان  صةزعلعتعنع  جاماظةتنعث  ظادةم  ظألضىرضةن 

)))  ظعمام بذخارع رعؤايعتع. 
)))  ظعمام مذسلعم رعؤايعتع. 

)))  بذ ظةسةرنع ظعمام بذخارع رعؤايةت قعلدع. 
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صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم مذنداق دئدع: »نامازغا تةكبعر ظئيتعلغان ؤاقعتتا، 
هالةتتة  تةمكعن  ظالدعرعماي،  بةلكع  كةلمةثالر.  هالةتتة  يىضىرضةن  نامازغا 
كئلعثالر، نامازدعن نةححة رةكةتكة ظىلضىرةلسةثالر، شىنحة رةكةت ظوقذثالر، 

ظىلضىرةلمعضةن نامعزعثالرنع تولذقلعؤالساثالر بولعدذ«)))
نامازنعث بئشعغا ظألضىرةلمعضةن ظادةم ظأرة تذرذص >اهلل ظةكبةر!< دةص 
قذالق قئقعص نامازغا كعرعص ظاندعن ظعمام نئمة ظعش قعلعؤاتقان بولسا، شذنع 
قعلعش الزعم. ظةضةر ظذ ظادةم ظعمامغا بعرةر رةكةتنعث روكذسعدا يئتعشعؤالغان 
بولسا، ظذ رةكةتكة يئتعشكةن هئساصلعنعدذ.))) بذ هةقتة ظةبذهذرةيرة رةزعيةلالهذ 
قعلعدذ:  رعؤايةت  دئضةنلعكعنع  مذنداق  ظةلةيهعسساالمنعث  صةيغةمبةر  ظةنهذ 
بعلةن  )بعز  كةلسةثالر.  ؤاقتعمعزدا  قعلعؤاتقان  سةجدة  بعز  نامازغا  »سعلةر 
بعللة( سةجدة قعلعثالر. لئكعن بذنع بعر رةكةت دةص هئساصلعماثالر. كعمكع 
ظألضعرةلعضةن  هةممعسعضة  نامازنعث  ظذ  ظألضعرةلعسة،  نامازغا  رةكةت  بعر 

هئساصلعنعدذ.«)))

صةرز نامازنع جاماظةت بعلةن ظوقذش ظىحىن ظوقذؤاتقان نامازنع 
بذزذشنعث هأكمع

بعرةر  قعلغان  نةزعر  ظأزعضة  ظوقذشنع  ياكع  نامازنع  سىننةت  ظادةم  بعر 
نامازنع ياكع ظىستىدعكع قازا نامازنع ظوقذشقا باشلعغاندا ياكع ظوقعؤاتقاندا، 
ظعمام صةرز نامازنع جاماظةت بعلةن ظوقذشقا باشلعغان بولسا، هةتتا ظذ ظادةمنعث 
باشلعغان نامعزعنعث ظوقذلذص بولغان قعسمع بعكار بولذص كةتمةسلعكع ظىحىن، 
نامعزعنع  باشلعغان  ظىحىن(  ظوقذش  بعلةن  ظعمام  نامازنع  )صةرز  ظادةم  ظذ 
بذزمايدذ. اهلل تاظاال ظةمةللةرنع بعكار قعلعؤةتمةسلعك هةققعدة مذنداق دئدع: 

»ظةمةللعرعثالرنع )كذفرع، نعفاق ؤة رعيا بعلةن( بعكار قعلعؤةتمةثالر«)4)
بذ هةقتة ظابدذلال ظعبنع مالعك مذنداق دةيدذ: صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم 

)))  ظعمام بذخارع رعؤايعتع. 
)))  ظةضةر بعرةر رةكةتنعث روكذسعدا ظألضىرةلمةي ظذ رةكةتنعث سةجدعسعدة ياكع روكذدعن باش كأتةرضةندة يئتعشكةن 

بولسا، ظذ ظادةم ظذ رةكةتكة يئتعشكةن هئساصالنمايدذ. ت. 
)))  بذ هةدعسنع ظةبذداؤذد ؤة هاكعم رعؤايةت قعلدع. 

)))  سىرة مذهةممةد )) ـ ظايةتنعث بعر قعسمع. 
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سىننعتعنع  بامداتنعث  ؤاقتعدا   حىشىرلعؤاتقان  تةكبعر  نامعزعغا  بامدات 
ظوقذؤاتقان بعر ظادةمنعث قئشعدعن ظأتىص كئتعؤئتعص ظذنعثغا بعر نئمعلةرنع 
دئضةنلعكعنع  نئمة  ظذنعثغا  ظةلةيهعسساالمنعث  صةيغةمبةر  بعز  دئدع. 
بعلةلمعدذق. شذنعث بعلةن بعز نامازنع ظوقذص بولذص ظذ ظادةمنعث ظةتراصعغا 
توصلذنذص صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم ساثا نئمة دئدع، دةص سورعدذق. ظذ ظادةم، 
رةكةت  تأت  نامعزعنع  بامدات  »بعرعثالر  ماثا:  ظةلةيهعسساالم  صةيغةمبةر 
ظوقذماقحع بولعؤاتعدذ)))«))) دئضةن، دئدع. ظذ ظادةم )تةكبعر حىشىرلعؤاتقاندا 
ناماز ظوقذؤاتقان بولسعمذ( صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم ظذ ظادةمنع ظوقذؤاتقان 

سىننةت نامعزعنع بذزذشقا بذيرعمعغان. 
حاغدا  ظئيتعلغان  تةكبعر  »نامازغا  ظةلةيهعسساالمنعث:  صةيغةمبةر  بذ، 
كةلمةيدذ.  زعت  سأزعضة  دئضةن  بولمايدذ«)))  ظوقذشقا  ناماز  باشقا  صةرزدعن 
باشقا  صةرزدعن  حاغدا  ظئيتعلغان  تةكبعر  نامازغا  هةدعستعن،  بذ  حىنكع 
يذقعرعدا  )ظةمما  تذتذلعدذ.  كأزدة  مةنا  دئضةن  بولمايدذ،  باشالشقا  نامازنع 
بايان قعلعنغان ظةهؤال بولسا، نامازنع باشالص بولغاندعن كئيعن صةرز نامازغا 

تةكبعر ظئيتعلغان ظةهؤالدذر.(
 بعر ظادةم بعر صةرز نامازنع يالغذز ظوقذشقا باشلعغاندعن كئيعن ظعمام 
شذ صةرز نامازنع جاماظةت بعلةن ظوقذشقا باشلعغان بولسا، ظذ ظادةم بعرعنحع 
رةكةتتة بولذص تئخع بعرعنحع رةكةتنعث سةجدعسعنع قعلمعغان بولسا، ظذ ظادةم 
صةرز نامازنع ظةث مذكةممةل بعر شةكعلدة ظادا قعلعش ظىحىن ظأرة تذرذصال بعر 

تةرةصكة ساالم بعرعص نامعزعنع بذزذص ظعمامغا ظعقتعدا قعلعدذ.)4) 
ظةضةر ظذ ظادةم بعرعنحع رةكةتنعث سةجدعسعنع قعلعص بعرعنحع رةكةتنع 
ظوقذص بولغان بولسا، نامعزع ظعككع رةكةت بولذشع ظىحىن ظذنعثغا يةنة بعر 
رةكةتنع قوشذص ظوقذص نامازنع ظعككع رةكةت قعلغاندعن كئيعن ساالم بئرعص 
ظعمامغا ظعقتعدا قعلعدذ. بذ، ظةضةر ظذنعث ظوقذؤاتقان نامعزع ظةسعر ؤة خذصتةن 

نامعزعغا ظوخشاش تأت رةكةتلعك ناماز بولسا، ظةهؤال شذنداق بولعدذ.
)))  يةنع ظذ ظادةم بامداتنعث سىننعتعنع بامدات نامازنعث صةرزعضة تةكبعر حىشىرىلضةندعن كئيعن ظوقذغانلعقع ظىحىن ظذ 

خذددع بامدات نامازنعث صةرزعنع تأت رةكةت ظوقذغاندةك هئساصلعنعدذ. ت.  
)))  ظعمام مذسلعم رعؤايعتع. 
)))  ظعمام مذسلعم رعؤايعتع. 
)))  >ظةلظعناية ظةاللهعداية<. 
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ظةضةر ظذنعث ظوقذؤاتقان نامعزع بامدات ؤة شام نامعزعغا ظوخشاش ناماز 
بولسا، )بعرعنحع رةكةتنعث سةجدعسعنع قعلعص بعرعنحع رةكةتنع ظوقذص بولغان 
بذزذص(  نامعزعنع  ظولتذرمايال  قوشذص  رةكةتنع  بعر  يةنة  ظذنعثغا  بولسعمذ 
ظعمامغا ظعقتعدا قعلعدذ. حىنكع ظذ ظادةم ظةضةر ظذ نامازغا يةنة بعر رةكةتنع 
قوشسا، ظةضةر ظوقذؤاتقان نامعزع بامدات بولسا، نامعزع تذلذقلعنعص بولغان 
بولعدذ. ظةضةر ظوقذؤاتقان نامعزع شام نامعزع بولغان بولسا، نامازنعث كأص 
قعسمع ظوقذلذص بولغان بولعدذ. كأص قعسمع يالغذز هالةتتة ظوقذلذص بولغان 

بعر نامازنع جاماظةت بعلةن ظادا قعلعش ظىحىن بذزذش توغرا ظةمةستذر. 
صعشعن ياكع جىمة نامعزعنعث تأت رةكةت سىننعتعنع ظوقذؤاتقان ؤاقتعدا 
صةرزنع ظوقذش ظىحىن تةكبعر حىشىرىلضةن ياكع خذتبة ظوقذش ظىحىن ظعمام 
رةكةتعنعث  ظىحىنحع  سىننةتنعث  رةكةتلعك  تأت  بولسا،  حعققان  مذنبةرضة 
ساالم  بولذص  ظوقذص  رةكةتنع  ظعككع  بولسا،  بولمعغانال  قعلعص  سةجدعسعنع 
بولسا،  نامعزع  جذمة  ظةضةر  ياكع  تذرعدذ  صةرزعضة  نامازنعث  صعشعن  بئرعص 
ظعمامنعث خذتبعسعنع تعثشايدذ. صعشعن ياكع جىمةنعث صةرزعنع ظادا قعلعص 
بولغاندعن كئيعن ظذ تأت رةكةت سىننةتنعث قازاسعنع قعلعدذ. ظةضةر ظذ تأت 
رةكةتلعك سىننةتنعث ظىحىنحع رةكعتعنعث سةجدعسعنع قعلعص بولغانال بولسا، 

ظذنع ظايةتلةرنع يةثضعل قعلعص ظوقذص تأت رةكةت قعلعص تذلذقلعؤاتعدذ. 
تذرغانلعقعنع  نامازغا  صةرز  جاماظةتنعث  كةلضةندة  مةسحعتكة  كعمكع 
كأرسة، نامازنعث ظالدعدا ظوقذلعدعغان سىننةتلةرنع ظوقذص ظولتذرمايال ظعمامغا 
بامداتنعث  ظةضةر  نامعزعدا  بامدات  لئكعن  كعرعدذ.  نامازغا  قعلعص  ظعقتعدا 
بولسا،  ظألضعرةلةيدعغان  جاماظةتكة  كئيعنمذ  كعرضةندعن  ظوقذص  سىننعتعنع 
سىننعتعنع  بامداتنعث  بولسعمذ  تذرغان  ظوقذغعلع  صةرزعنع  بامداتنعث  ظعمام 
)مةسحعتنعث تئشعدا ظوقذص كعرعص ظاندعن( ظعمامغا ظعقتعدا قعلعدذ. ظةضةر 
ظذ بامداتنعث سىننعتعنع ظوقذص ظولتذرسا، ظعمام بامداتنعث صةرزعنع ظوقذص 
بولعدعغان بولسا، سىننةتنع ظوقذص ظولتذرمايال ظعمامغا ظعقتعدا قعلعص صةرزنع 
ظوقذيدذ. حىنكع بعر كعشعنعث جاماظةت بعلةن ظوقذغان نامعزعنعث ساؤابع، 
ظذنعث  يالغذز ظوقذغان نامعزعدعن يعضعرمة يةتتة هةسسة ظارتذق بولغانلعقع 
بامداتنعث سىننعتعنعث  ظوقذغاننعث ساؤابع  بعلةن  نامازنع جاماظةت  ظىحىن 
يةتتة  يعضعرمة  ظذ  ساؤابع  سىننعتعنعث  بامداتنعث  ؤة  ظارتذقتذر  ساؤابعدعن 
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هةسسة ساؤابنعث بعرعضعمذ تةث ظةمةستذر.))) 
صةرز نامازغا تذرغاندا سىننةتنع ظوقذشقا رذخسةت قعلعنغان ظعش صةقةت 
بامدات نامعزعنعث سىننعتعضعال خاستذر. حىنكع بامدات نامعزعنعث سىننعتع 
نامازالرنعث سىننعتع ظعحعدة ظةث كأص تةكعتلةنضةن ؤة صةزعلعتع ظةث يذقعرع 

سىننةتتذر. بعز بذ هةقتة ظعلضعرعكع بابالردا توختذلذص ظأتتذق. 

مةسحعتتعن ناماز ظوقذماي حعقعص كئتعشنعث هأكمع

مةلذم بعر ناماز ظىحىن ظةزان ظوقذلذص بولغاندعن ياكع ظذ نامازنعث ؤاقتع 
كئتعش  حعقعص  مةسحعتتعن  ظوقذماي  نامازنع  ظذ  كئيعن  بولغاندعن  كعرعص 
هارامغا يئقعن مةكرذهتذر. بذ هةقتة ظةبذل شةظسا مذنداق دئدع: »بعز ظةبذ 
هذرةيرة رةزعيةلالهذ ظةنهذ بعلةن مةسحعتتة ظولتذرؤاتاتتذق. مذظةززعن نامازغا 
ظىحىن  كئتعش  )حعقعص  مةسحعتتعن  قوصذص  ظادةم  بعر  ظاندعن  ظوقذدع.  ظةزان 
مةسحعتتعن  تاكع  ظادةم  ظذ  ظةنهذ  رةزعيةلالهذ  ظةبذهذرةيرة  ماثدع.  تئشعغا( 
حعقعص  )مةسحعتتعن  تذرذص  قاراص  كةينعدعن  ظذنعث  قةدةر  كةتكةنضة  حعقعص 
قاسعمغا  ظذبذل  ظذ  هةقعقةتةن  قويذثالركع،  بعلعص  كئيعن(  بولغاندعن  كئتعص 

)يةنع صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنع دئمةكحعدذر( ظاسعيلعق قعلدع، دئدع.«)))
 مةسعلةن: باشقا بعر مةسحعتتة ظعماملعق ياكع مذظةززعنلعك قعلعدعغان 
مةسحعتتعن  ظىحىن  هاجةت  بعرةر  ظوخشاش  ظعشقا  سأزلةيدعغان  دةرس  ياكع 
حعقعش ياكع جاماظةتنع ساقالص تذرعؤاتقان ظعككع نامازنعث ظارعلعقعدا حعقعص 
ظاندعن نامازنعث ؤاقتع كعرضةندعن كئيعن قايتعص كعرعص يةنة جاماظةت بعلةن 
ناماز ظوقذش ياكع بعر ؤاخ نامازنعث هةممعسعنع ظأزع يالغذز ظوقذص بولغاندعن 
بعلةن  نامعزع  صعشعن  لئكعن  ظةمةستذر.  مةكرذه  حعقعش  مةسحعتتعن  كئيعن 
تةكبعر  نامازالرغا  ظذ  بولسعمذ  بولغان  ظوقذص  يالغذز  ظأزع  نامعزعنع  خذصتةن 
بذ  حىنكع  مةكرذهتذر.  كئتعش  حعقعص  مةسحعتتعن  حاغدا  حىشىرلعؤاتقان 
نامازالردا ظعمامغا نةصلة هئسابعدا ظعقتعدا قعلعش مذمكعندذر. حىنكع صعشعن 
نامعزع بعلةن خذصتةن نامعزعنعث كةينعدعن نةصلة ناماز ظوقذش مةكرذه ظةمةس. 

بذ نامازالرغا تةكبعر حىشىرلىشتعن بذرذن حعقعص كئتعش مةكرذه ظةمةستذر.
)))  »رد احملتار«، ) ـ توم، )48 ـ بةت.

)))  بذ ظةسةرنع ظعمام مذسلعم رعؤايةت قعلدع. 
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ظةمما بامدات نامعزع بعلةن ظةسعر نامعزعنعث كةينعدعن نةصلة ناماز ظوقذش 
مةكرذه بولغانلعقع ظىحىن )بذ نامازالرنع يالغذز ظوقذص بولغاندعن كئيعن بذ 

نامازالر ظىحىن تةكبعر حىشىرلعؤاتقان بولسعمذ حعقعص كئتعشكة بولعدذ.( 
نةصلة هئسابعدا  نامازنع(  ظذ  ظادةم  بولغان  ظوقذص  يالغذز  نامعزعنع  )شام 
قعلعص  رةكةت  ظىح  نامازنع  نةصلة  ظوقذمايدذ. حىنكع  قعلعص  ظعقتعدا  ظعمامغا 
ظوقذش مةكرذهتذر. ظةضةر شامغا نةصلة هئسابعدا ظعقتعدا قعلغان ظادةم شامنع 
تأت رةكةت قعلعص ظوقذغان بولسا، ظعمامغا خعالصلعق قعلغان بولعدذ. ظةضةر بعر 
ظادةم نةصلة هئسابعدا شام نامعزعغا ظعقتعدا قعلعص سالسا، ظذنعثغا بعر رةكةت 
ظىح  )ظذنع  قعلعش  بذنداق  حىنكع  ظوقذيدذ.  قعلعص  رةكةت  تأت  ظذنع  قوشذص 
رةكةت ظوقذغانغا قارعغاندا( ظعهتعياتلعق يولنع تذتقانلعقتذر. )ظذنع تأت رةكةت 
قعلعص ظوقذغاندا ظعمامغا خعالصلعق قئلعش ظعهتعمالع كأرىلعدعغان بولسعمذ، 
لئكعن( ظعمامغا بةزع ظةهؤالالردا خعالصلعق قعلعش يولغان قويذلغان ظعشتذر. 
مةسعلةن: نامازنعث بئشعغا ظىلضىرةلمعضةن ظادةم ظعمام ساالم بئرعص بولغاندعن 
كئيعن ظذنعث بعلةن بعللة ساالم بةرمةي قوصذص نامازنعث قالغعنعنع ظوقذيدذ. 
سةصةر ظىستىدعكع ظادةمضة ظعقتعدا قعلغان سةصةر ظىستعدة بولمعغان كعشعمذ 
كئيعن ساالم  بةرضةندعن  بولذص ساالم  ظوقذص  رةكةت  ظعككع  نامازنع  ظادةم  ظذ 

بةرمةي قوصذص نامازنعث قالغعنعنع تولذقاليدذ.)))
بامدات نامعزع بعلةن شام نامعزعنع ظأزع يالغذز ظوقذص بولغاندعن كئيعن 
ظعمام بعلةن قايتا ظوقذشقا بولمايدعغانلعقع هةققعدة ظعبنع ظأمةر رةزعيةلالهذ 
ظةنهذ مذنداق دئدع: »كعمكع شام ياكع بامدات نامعزعنع ظأزع يالغذز ظوقذص 
ظوقذشقا  بعللة  بعلةن  ظعمام  بولذص  جاماظةت  نامازالرنع  ظذ  كئيعن  بولغاندعن 
توغرا كةلسة، ظذ ظعككع نامازنع ظعمام بعلةن بعللة قايتا ظوقذمعسذن.«)))      

ظعماملعققا ظةث اليعق ظادةم هةققعدة

اليعق  ظةث  بولذشقا  ظعمام  ظادةمنعث  قانداق  ظةلةيهعسساالم  صةيغةمبةر 
بولعدعغانلعقعنع بايان قعلعص مذنداق دئدع: « كعشعلةرضة، اهلل نعث كعتابعنع 
كعتابنع  ظادةملةر  ظةضةر  بولسذن.  ظعمام  ظادةم  ظوقعيااليدعغان  ياخشعراق 

)))  »رد احملتار«، ) ـ توم، 480 ـ بةت.
)))  بذ ظةسةرنع ظعمام مالعك رعؤايةت قعلدع. 
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ظوقذشتا تةث بولسا، ظذالردعن سىننةتلةرنع بةك بعلعدعغعنع ظعمام بولسذن. 
هعجرةت  دةسلةص  ظةث  بولسا،  باراؤةر  بعلعشتة  سىننةتلةرنع  ظذالر  ظةضةر 
ظةث  بولسا،  باراؤةر  قعلعشتا  هعجرةت  ظذالر  ظةضةر  بولسذن.  ظعمام  قعلغعنع 
كعشعنعث  بعر  يةنة  كعشع  بعر  بولسذن.  ظعمام  كعرضعنع  ظعسالمغا  دةسلةص 
هوقذق داظعرعسعدة ظعمام بولمعسذن ؤة ظأي ظعضعسعنعث ظأزعضة خاس ظورنعدا 

رذخسةتسعز ظولتذرمعسذن»)))
نعث  اهلل  >كعشعلةرضة،  كةلضةن:  هةدعستة  ظةلةيهعسساالمنعث  صةيغةمبةر 
كعتابعنع ياخشعراق ظوقعيااليدعغان ظادةم ظعمام بولسذن< دئضةن سأزعدعن اهلل 
تاظاالنعث كعتابعدعكع )يةنع قذرظاندعكع( هأكىملةرنع ظةث ياخشع بعلعدعغان 
ظادةم ظعمام بولسذن، دئضةنلعك كأزدة تذتذلعدذ. حىنكع ساهابعلةر قذرظاننع 
صةيغةمبةر  ظأضعنةتتع.  قعلعشنعمذ  ظةمةل  قانداق  ظذنعثغا  بعلةن  ظوقذش 
ظذنع  بعلمعسعمذ  هأكىملعرعنع  قذرظاننعث  سأزعدعن  ظذ  ظةلةيهعسساالمنعث 
تذتذلمايدذ.  كأزدة  دئضةنلعك  بولسذن،  ظعمام  ظادةم  ظوقذيدعغان  كأص  ظةث 
ياكع  كةتكةندة  يةرضة  بعر  ظةلةيهعسساالم  صةيغةمبةر  بولسا،  دةلعلع  بذنعث 
كأص  ظةبذبةكرعدعن  قذرظاننع  ظعحعدة  قالغاندا ساهابعلةرنعث  بولذص  كئسةل 
ظوقذيدعغانالر بولسعمذ، لئكعن كعشعلةرضة ناماز ظوقذص بئرعش ظىحىن ظورنعغا 
ظةبذ بةكرعنع تةيعنلةص قوياتتع. حىنكع ظةبذبةكرع قذرظاننعث هأكىملعرعنع 

ظذالردعن ياخشع بعلةتتع. 
ظوقذشتا  ظذنع  ؤة  بعلعشتة  هأكىملعرعنع  قذرظاننعث  ظادةملةر  ظةضةر 
باراؤةر بولسا، ظذالرنعث ظعحعدعن ظةث تةقؤاسع ظعمام بولذص بئرعدذ. حىنكع، 
ظالعمالر:  تذرعدعغان كعشعدذر.  يعراق  ظادةم شىبهعلعك ظعشالردعن ظةث  تةقؤا 
دةرعجعسع  بعلةن  قعلعش  هعجرةت  ؤة  كأصةيضةندعن  كعرعدعغانالر  ظعسالمغا 
صةيغةمبةر  كئيعن  قالدذرذلغاندعن  ظةمةلدعن  ظعشع  كأتىرىلىش  يذقعرع 
ظعمام  قعلغعنع  دةسلةص هعجرةت  كةلضةن >ظةث  هةدعستة  ظةلةيهعسساالمنعث 
بولسذن< دئضةن سأزعنعث ظورنعغا ظةث تةقؤاسع ظعمام بولذص بئرعدذ، دئضةننع 

ظالماشتذردع. 
ظةضةر ظذالر بذ سىصةتلةرنعث هةممعسعدة باراؤةر بولسا، ظذالرنعث ظعحعدعن 
ياشتا ظةث حوثع ظعمام بولعدذ. بذ هةقتة صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم مذنداق 

)))  ظعمام مذسلعم رعؤايعتع.
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دئدع: »ظةضةر ظذالر هعجرةتتة باراؤةر بولسا، يئشع حوثراقع ظعمام بولسذن«. 
ظةلةيهعسساالم مذنداق دئضةن: »ناماز ؤاقتع  يةنة بعر رعؤايةتتة صةيغةمبةر 
ـ قورامع حوثراقع سعلةرضة ظعمام  بولغاندا، بعرعثالر ظةزان توؤلعسذن. ياش 

بولسذن.«)))     
ظعمام  ياخشعسع  ظةث  ظةخالقع  بولسا،  باراؤةر  بذنعثدعمذ  ظذالر  ظةضةر 

بولعدذ.))) 
دعن  ظادةم  ظذنداق  حىنكع  مةكرذهتذر.  بولذشع  ظعمام  ظادةمنعث  صاسعق 
كةم  شةرتلعرعنع  بةزع  نامازنعث  ظذنعث،  بةرمةيدذ.  ظةهمعيةت  ظعشلعرعغا 
قعلعص قويذشع مذمكعن. لئكعن شذنداق بولسعمذ )ظةضةر بعر كعشع صاسعق 
بعر ظادةمنعث ظارقعسعدا ناماز ظوقذشقا توغرا كئلعص قئلعص( ناماز ظوقذص 
صةيغةمبةر  هةقتة  بذ  بولعدذ.  توغرا  نامعزع  كعشعنعث  ظذ  بولسا،  سالغان 
ظةلةيهعسساالم مذنداق دئدع: »هةر بعر تةقؤا ؤة صاسعق ظادةمنعث ظارقعسعدا 
ناماز ظوقذثالر.«))) هةمدة ساهابعلةر ؤة تابعظعنلةرمذ هةججاج ؤة ظذنعثدعن 

باشقا )زالعمالرنعث( ظارقعسعدا ناماز ظوقذغان.
مةكرذهتذر.  بولذشع  ظعمام  ظادةمنعث  بعلمةيدعغان  هأكىملةرنع  دعنعي 
ظةضةر كعشعلةر ظارعسعدا كور ظادةمدعن ياخشعراق بعرسع بولمعسا، ظذ كور 
ظادةم ظعمام بولذص بةرسة بولعدذ. حىنكع صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم )بعر يةرضة 
بئرعش  بولذص  ظعمام  ظذممذمةكتذمنع كعشعلةرضة  ظعبنع  بةزعدة كور  ماثسا( 

ظىحىن مةدعنعدة قالدذرذص قويذص كئتةتتع.       
قعلعدعغان  صةيدا  نامعدعن  دعن  ظعشالرنع  يوق  ظةسلع  دعندا  ظةضةر   
ظادةملةرنعث )يةنع بعدظةتخورالرنعث( ظئتعقادعدا كذصذرلذققا ظئلعص بارعدعغان 

بعر نةرسة بولمعسا، ظذالرنعث ظعمام بولذص بئرعشع مةكرذهتذر.
ظةضةر باشقا مةزهةصدعكع بعر ظعمامغا ظعقتعدا قعلغان كعشعنعث ظئتعقادع 
كأرىلمعضةن  ظعش  بعر  بذزعدعغان  نامازنع  كعشعدعن  بولغذحع  ظعمام  بويعحة 
بولسا، ظذ ظادةمنعث ظذ ظعمامغا ظعقتعدا قعلعشع توغرا بولعدذ.)4) مةسعلةن: 

)))  ظعمام مذسلعم رعؤايعتع. 
)))  »شرح املنيه«، ))5 ـ بةت. »رد احملتار«، ) ـ توم، 75) ـ بةت.

)))  بذ هةدعسنع دارع قذتنعي توغرذلذق دةرعجعسعضة يةتمةيدعغان يول بعلةن رعؤايةت قعلدع. 
)))  ظةضةر باشقا مةزهةصدعكع بعر ظعمامغا ظعقتعدا قعلغان كعشعنعث ظئتعقادع بويعحة  ظعمام بولغذحع كعشعدعن نامازنع 
شافعظعي  مةسعلةن:  بولمايدذ.  توغرا  قعلعشع  ظعقتعدا  ظعمامغا  ظذ  ظادةمنعث  ظذ  بولسا،  كأرىلضةن  ظعش  بعر  بذزذدعغان 
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ظادةمضة  بعر  مةزهةصعدعكع  شافعظعي  ظادةمنعث  بعر  مةزهةصعدعكع  هةنةفعي 
ظعقتعدا قعلعشع توغرا بولعدذ. 

ظعمام بولعدعغان ظادةمدة تئصعلعش الزعم بولغان شةرتلةر

) ـ ظعمام بولعدعغان ظادةمنعث مذسذلمان بولذشع الزعم. شذثا كاصعرغا ظعقتعدا 
قعلعش توغرا ظةمةستذر. 

) ـ باالغةتكة يةتكةن بولذشع الزعم. شذنعث ظىحىن مةيلع صةرز نامازدا بولسذن 
يةتمعضةن  باالغةتكة  بعرسعنعث  يةتكةن  باالغةتكة  بولسذن  نامازالردا  باشقا  ياكع 
بعرسعضة ظعقتعدا قعلعشع توغرا بولمايدذ. حىنكع باالغةتكة يةتكةننعث نامعزع صةرز 
هئسابعدا بولغانلعقع ظىحىن ظئتعبار جةهةتتة باالغةتكة يةتمعضةننعث نامعزعدعن 

كىحلىكتذر))).)))      
)ـ  ظةر كعشع بولذشع الزعم. شذنعث ظىحىن ظةركعشعنعث ظايال كعشعضة ظعقتعدا 
قعلعشع توغرا ظةمةستذر. ظايال كعشعلةرضة ظعمام بولذص بئرعدعغان ظادةمنعثمذ حذقذم 
ظةر كعشع بولذشع شةرت ظةمةستذر. ظةمما ظايالالرنعث جاماظةت بولذص ناماز ظوقذشع 
ظةلةيهعسساالمنعث  صةيغةمبةر  ظةنها  رةزعيةلالهذ  ظاظعشة  هةقتة  بذ  مةكرذهتذر.))) 
مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ: »ظايالالرنعث مةسحعتتة ياكع ظألتىرىلضةن 
ظادةمنعث نامعزعنع حىشىرضةندة جاماظةت بولذص )ناماز ظوقذغاندعن( باشقا يةردة 

يئغعلعشعص جاماظةت بولذشتا، هئحقانداق ياخشعلعق يوقتذر.«)4)
ظايال  مةزهةصعدعكعلةر  هةنةفعي  ظةمما  قعلعدذ.  ظئتعقاد  دةص  بذزعدذ،  تاهارةتنع  تذتذش  كعشعنع  ظايال  مةزهةصعدعكعلةر 
كعشعنع تذتذش تاهارةتنع بذزمايدذ، دةص ظئتعقاد قعلعدذ. شذنداق بولغان ظعكةن هةنةفعي مةزهةصعدعكع بعر ظعمام نامازغا 
تذرذشتعن ظعلضعرع ظايالعنع تذتذص سالغان بولسا، شافعظعي مةزهةصعدعكع ظادةمنعث ظئتعقادع بويعحة ظذ ظعمامنعث تاهارعتع 

بذزذلذص كةتكةنلعكع ظىحىن شافعظعي مةزهةصعدعكع ظذ ظادةمنعث ظذ ظعمامغا ظعقتعدا قعلعشع توغرا ظةمةستذر. ت.       
ظةمما  بولعدذ.  هئسابعدا  صةرز  نامعزع  ظوقذغان  ظذنعث  ؤة  صةرزدذر  ظوقذشع  ناماز  ظادةمنعث  يةتكةن  باالغةتكة  يةنع    (((
باالغةتكة يةتمعضةن بعرسعنعث ناماز ظوقذشع صةرز ظةمةستذر. شذنعث ظىحىن ظذنعث ظوقذغان نامعزع صةرز هئسابعدا ظةمةس 

نةصلة هئسابعدا بولعدذ. ت.  
هةققعدعكع  بةرضةنلعكع  بولذص  ظعمام  تذرذص  ياشتا  يةتتة  ظادةملعرعضة  ظأز  سةلةمةنعث  ظعبنع  ظةمرع  ظاصتذر،  ظةمما    (((
صةيغةمبةر  خةؤعرع  بةرضةن  بولذص  ظعمام  ظادةملعرعضة  ظأز  سةلةمنعث  ظعبنع  ظةمرع  بئرعدذ:  جاؤاب  مذنداق  رعؤايةتكة 
ظارقعلعقال بولغاندذر.  صةقةت ظذنعث ظادةملعرعنعث ظعجتعهادع  يةتمعضةندذر. ظذنعث ظعمام بولذص بئرعشع  ظةلةيهعسساالمغا 
بذ ظعشتا صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث هئح خةؤعرع ؤة قارارع يوقتذر. )شذنعث ظىحىن ظذنعث ظعمام بولذص بةرضةنلعكعدعن 
باالغةتكة يةتمعضةن كعحعك بالعنعثمذ ظعمام بولذص بئرعشعنعث توغرا بولعدعغانلعق هأكمعنع حعقعرعش توغرا ظةمةستذر.( 

)))  يةنع ظايالالر، ظايال كعشعضة ظعقتعدا قعلعص جاماظةت بولذص ناماز ظوقذشع مةكرذهتذر. ظةمما ظايالالر ظةر ظعمامغا 
ظعقتعدا قعلعص جاماظةت بعلةن ناماز ظوقذشع ياخشع ظعشتذر. ت.  

)))  بذ هةدعسنع ظعمام ظةهمةد ؤة تةبرانعي رعؤايةت قعلدع. 
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بارلعق ظالعمالرنعث بعردةك قارعشع بويعحة: ظعمام بولذص بئرعدعغان ظادةمنعث 
ظةر بولذشع الزعم. هةمدة بعرةر سةلةصنعثمذ ظايال كعشعضة ظعقتعدا قعلعص ناماز 

ظوقذغانلعقع رعؤايةت قعلعنمعدع. 
قارعلعدعغان ظعشالردعن خالع بولذش الزعم.))) شذنعث ظىحىن  ـ ظأزرع دةص   4
ظأزرعسع يوق بعر ظادةمنعث ظأزرعسع بار ظادةمضة ظعقتعدا قعلعشع توغرا ظةمةستذر. 
ظذ، صاكعز بعر ظادةمنعث مةلذم بعر جةهةتتعن صاكعز ظةمةس بعر ظادةمضة ظعقتعدا 
قعلعشع هئساصلعنعدذ. حىنكع ظأزرعسع بار ظادةم ظأزع ظىحىن صاكعز هئساصلعنعدذ. 
هئساصلعنعدذ.  كعشع(  بار  ظأزرعسع  )يةنع  ظةمةس  صاكعز  ظىحىن  باشقعالر  ظةمما 
ظةضةر ظعمام بولماقحع بولغان ظادةممذ ظأزرعسع بار ؤة ظذنعثغا ظعقتعدا قعلعدعغان 
ظادةمنعثمذ ظأزرعسع بار ظادةم بولسا، بذالرنعث هةر ظعككعسعنعث ظةهؤالع ظوخشاش 

بولغانلعقع ظىحىن ظذ ظادةمنعث ظذ ظعمامغا ظعقتعدا قعلعشع توغرا بولعدذ. 
شذنعثدةك يةنة ظعمام بولعدعغان ظادةمنعث ظايةتلةرنع هةرعصلةرنع ظأز جايعدعن 
حعقعرعص  جايعدعن  ظأز  هةرعصلةرنع  ظايةتلةرنع  بعز  الزعم.  ظوقذشع  حعقعرعص 

ظوقذيالمايدعغان ظادةملةرنعث هأكمع هةققعدة يذقعرعدا توختذلذص ظأتتذق.
5 ـ نامازنعث شةرت ؤة صةرزلعرعدة ظعمام بولعدعغان ظادةمنعث ظةهؤالع ظعقتعدا 
قعلعدعغان ظادةمنعث ظةهؤالعدعن يذقعرع ياكع باراؤةر بولذشع الزعم. شذنعث ظىحىن 
ظوقذيالمايدعغان  ياخشع  ظايةتلةرنع  ظادةمنعث  ظوقذيدعغان  ياخشع  ظايةتلةرنع 
ظادةمضة ياكع كعكةح ظادةمضة، ظىستعدة كعيعم بار ظادةمنعث ظىستعدة كعيعم يوق 
ظادةمضة، نامازنع ظعشارةت قعلماي ظوقذيدعغان ظادةمنعث نامازنع ظعشارةت قعلعص 
ظوقذيدعغان ظادةمضة ؤة نامازنع ظولتذرذص ظعشارةت قعلعص ظوقذيدعغان ظادةمنعث 
نامازنع يئتعص تذرذص ظعشارةت قعلعص ظوقذيدعغان ظادةمضة ظعقتعدا قعلعشع توغرا 

ظةمةستذر.
ظوقذيدعغان  ناماز  نةصلة  ظادةمنعث  ظوقذيدعغان  ناماز  صةرز  شذنعثدةك  يةنة 
رةزعيةلالهذ  جةبةل  ظعبنع  مذظاز  ظةمما  ظةمةس.  توغرا  قعلعشع  ظعقتعدا  ظادةمضة 
ظةنهذنعث صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم بعلةن بعللة خذصتةن نامعزعنع ظوقذص، ظاندعن 
قةؤمعنعث قئشعغا بئرعص خذصتةن نامعزعنع ظذالرغا ظعمام بولذص ظوقذص بةرضةنلعك 

ظعشعضة ))) ظاصتذر مذنداق جاؤاب بئرعدذ: 
)))  بعز قانداق ظادةمنعث ظأزرعسع بار ظادةم ؤة قانداق ظادةمنعث ظأزرعسع يوق ظادةم ظعكةنلعكع هةققعدة تاهارةتنعث 

بابعدا تةصسعلعي مةلذمات بةردذق. ت.
)))  يةنع مذظازنعث صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم بعلةن بعللة ظوقذغان نامعزع صةرز هئساصلعنعدذ. ظةضةر مذظاز ظذ نامازنع قايتا 
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مذظاز  حىنكع  ظعدع.  يوق  خةؤعرع  ظةلةيهعسساالمنعث  صةيغةمبةر  ظعشتعن  بذ 
صةيغةمبةر  بةرضةندة  ظوقذص  قعلعص  ظذزذن  بةك  نامازنع  قةؤمعضة  جةبةل  ظعبنع 
سةن  بولمعغعن.  توغدذرغذحع  صعتنة  سةن  مذظاز!  »ظع  ظذنعثغا:  ظةلةيهعسساالم 
ظوقذص  قعلعص  يةثضعل  قةؤمعثضة  ياكع  ظوقذغعن  بعلةن  مةن  ياكع  نامازنع 
نامازنع  ظةنهذ  رةزعيةلالهذ  مذظاز  قاحانكع  هةدعس  بذ  مانا  دئضةن.  بةرضعن«))) 
ظعمام  قةؤمعضة  نامازنع  ظذنعث  ظوقذسا،  بعللة  بعلةن  ظةلةيهعسساالم  صةيغةمبةر 
بولذص ظوقذص بئرعشعنعث بولمايدعغانلعقعنع كأرسىتىص بئرعدذ. مذظاز ياكع نامازنع 
صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم بعلةن بعللة ظوقذغاندا نةصلة دةص نعيةت قعلعص، قةؤمعضة 
ظةمما  مذمكعن.  بولذشع  قعلغان  نعيةت  دةص  صةرز  بةرضةندة  ظوقذص  بولذص  ظعمام 
هةدعسنعث بةزع رعؤايةتلعرعدة بايان قعلعنغان: »ظذ ناماز مذظاز ظىحىن نةصلة ظذالر 
ظىحىن صةرزدذر« دئضةن سأز بولسا، بذ هةدعسنع رعؤايةت قعلغان ظادةمنعث قئتعص 
قويغان سأزعدذر. ظةضةر بعز بذ سأزنعث راستعنال دئيعلضةنلعكعنع صةرعز قعلساق، 
بذ سأزدة نةصلة ناماز ظوقذيدعغان ظادةمنعث صةرز ناماز ظوقذيدعغان ظادةمضة ظعمام 
بولذص بئرعشعنعث توغرا بولعدعغانلعقعغا دةلعل يوقتذر. حىنكع نامازنعث مذظاز 
رةزعيةلالهذ ظةنهذ ظىحىن نةصلعضة ؤة قةؤمع ظىحىن صةرزضة هئساص بولذشع بذ سأزنع 

دئضةن ظادةمنعث بعر قارعشعدذر. ظعش بذنعث ظةكسعحة بولعشعمذ مذمكعن.  
نةصلة ناماز ظوقذماقحع بولغان ظادةمنعث صةرز ناماز ظوقذماقحع بولغان ظادةمضة 
ظعقتعدا قعلعشع توغرا بولعدذ. شذنعثدةك يةنة تاهارةت ظالغان ظادةمنعث تةيةممذم 
قعلغان ظادةمضة ظعقتعدا قعلعشع توغرعدذر. حىنكع تةيةممذم سذ تئصعلمعغان ؤاقتعدا 

شةرعظةتتة ظئتعبارغا ظئلعنعدعغان بعر صاكعزلعقتذر. 
صذتلعرعنع سذ بعلةن يذغان ظادةمنعث ظاياقلعرعغا ياكع تئثعقلعرعغا مةسهع 
تئثعقلعرعغا  ؤة  ظاياقلعرعغا  حىنكع  توغرعدذر.  قعلعشع  ظعقتعدا  ظادةمضة  قعلغان 
مةسهع قعلغان ظادةملةرنعث تاهارعتع كامعل تاهارةت هئساصلعنعدذ. ظأزرعسع بار 
ظادةملةر بذالرغا ظوخشعمايدذ. حىنكع ظأزرعسع بار ظادةملةرنعث تاهارعتع كامعل 
تاهارةت هئساصالنمايدذ. شذنعث ظىحىن ظأزرعسع بار ظادةملةرنعث تاهارعتع نامازنعث 

ؤاقتعنعث حعقعص كئتعشع بعلةن بذزذلذص كئتعدذ.
ظادةمضة  ظوقذغان  ظولتذرذص  نامازنع  ظادةمنعث  ظوقذغان  تذرذص  ظأرة  نامازنع 
ظوقذسا، نةصلة ناماز ظوقذغان هئساصلعنعدذ. ظذنداق بولغان ظعكةن مذظاز قانداق بولذص قةؤمعضة ظعمام بولذص ناماز ظوقذص 

بئرعدذ ؟ بذنعثغا ظاصتذر  يذقعرعدعكع جاؤابالرنع بةردع. ت. 
)))  بذ هةدعسنع ظعمام ظةهمةد رعؤايةت قعلغان. 
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ظعقتعدا قعلعشع توغرعدذر. حىنكع صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم ؤاصات بولغان كئسعلعدة 
ساهابعلةرضة نامازنع ظولتذرذص تذرذص ظوقذص بةرضةن. نامازنع ظةبذبةكرع رةزعيةلالهذ 
ظةنهذ ظأرة تذرذص صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمغا ظعقتعدا قعلعص، ساهابعلةر بولسا 

ظةبذبةكرعضة ظعقتعدا قعلعص ظوقذدعغان.)))     
ظةمما صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث: »ظعمام صةقةت ظعقتعدا قعلعنعش ظىحىن 
تذرغذزذلدع. شذنعث ظىحىن ظةضةر ظذ رذكذ قعلسا، سعلةرمذ رذكذ قعلعثالر. )بئشعنع( 
نامازنع  سعلةرمذ  ظوقذسا،  ظولتذرذص  نامازنع  ؤة  كأتىرىثالر  سعلةرمذ  كأتىرسة، 
بولذص  ؤاصات  ظةلةيهعسساالمنعث  صةيغةمبةر  هةدعسع  دئضةن  ظوقذثالر«  ظولتذرذص 
ظأرة  نامازنع  كةينعدة  ظذنعث  ساهابعلةر  ظولتذرذص،  نامازنع  كئسعلعدة  كةتكةن 
بذيرعمعغانلعقع  ظولتذرذشقا  ظذالرنع  ظةلةيهعسساالم  صةيغةمبةر  ؤة  ظوقذشع  تذرذص 
بعلةن ظةمةلدعن قالدذرذلغاندذر. بذ، صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث هاياتعنعث ظةث 

ظاخعردا بولغان ظعشتذر.)))
ظادةمنعث، دىمحةكلعكتعن كأرىنىشتة رذكذ  ظوقذيدعغان  تذرذص  ظأرة  نامازنع 
قعلغاندةك تذرعدعغان دىمحةك ظادةمضة ظعقتعدا قعلعشع توغرعدذر. حىنكع نامازنع 
ظأرة تذرذص ظوقذيدعغان ظادةمنعث، نامازنع ظولتذرذص ظوقذيدعغان ظادةمضة ظعقتعدا 
ظةلؤةتتة  قعلعشع  ظعقتعدا  ظادةمضة  دىمحةك  ظذنعث  يةردة،  بولغان  توغرا  قعلعشع 

توغرعدذر. 

ظعمامغا ظعقتعدا قعلعدعغان ظادةملةر هازعراليدعغان شةرتلةر

 ) ـ ظعقتعدا قعلعدعغان ظادةم ناماز ظوقذشنع نعيةت قعلعش بعلةن بعللة 
ظعمامعغا ظعقتعدا قعلعشعنعمذ نعيةت قعلعشع الزعم. 

الزعم.  تذرماسلعقع  ظالدعدا  ظعمامنعث  نامازدا  ظادةم  قعلغان  ظعقتعدا  ـ   (
قعلغانالرنعث  ظعقتعدا  نامازدا  داؤاملعق  ظةلةيهعسساالم  صةيغةمبةر  حىنكع 
ظعمامنعث  نامازدا  ظىحىن  تذراتتع. شذنعث  باراؤةر  بعلةن  ظذالر  ياكع  ظالدعدا 
ظالدعغا حعقعص كةتمةسلعك ظعقتعدا قعلعشنعث توغرا بولعشعنعث بعر شةرتع 
بولذص قالدع. بذنعثغا ظعقتعدا قعلعدعغان ظادةمنعث دعققةت قعلعشع كئرةك. 

)))  ظعمام بذخارع رعؤايعتع. 
)))  »شرح املنيه«، 9)5 ـ بةت.
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شذثا ظعقتعدا قعلغان ظادةم نامازدا ظعمامنعث ظالدعغا حعقعص كةتسة، نامعزع 
بذزذلذص كئتعدذ ؤة ظعمامنعث نامعزع بذزذلمايدذ. حىنكع ظعمام صةقةت ظأزعضعال 
دعققةت قعلعص تذرعدذ. شذنعث ظىحىن ظعمامنعث نامعزع ظذنعثغا ظعقتعدا قعلغان 

ظادةمنعث نامعزعنعث بذزذلذص كئتعشع بعلةن بذزذلذص كةتمةيدذ.
ظىحىن  شذنعث  ظورنعدذر.  صذتنعث  يةر  ظئلعنعدعغان  ظئتعبارغا  ظعشتا  بذ 
سةجدعضة  بولغان،  ظعضعز  ظعمامدعن  بويع  ظادةمنعث  قعلغان  ظعقتعدا  ظةضةر 
بئشعنع قويغان يةر ظعمامنعث ظالدعدا، لئكعن صذتلعرعنعث ظورنع ظعمام صذتعنع 

قويغان يةرنعث كةينعدة بولغان بولسا، ظذ ظادةمنعث نامعزع توغرا بولعدذ.
صذتنع قويذشتا صذتنعث تاصعنع ظئتعبارغا ظئلعنعدذ. شذنعث ظىحىن ظعقتعدا 
قعلغذحعنعث بارماقلعرع ظذزذن بولغانلعقتعن ظعمامنعث بارماقلعرعنعث ظالدعدا 
بولسا،  تذرغان  كةينعدة  تاصعنعث  ظعمامنعث  تاصعنع  لئكعن  بولسعمذ،  تذرغان 

ظذنعث نامعزع يةنعال توغرا بولعدذ.
ظعمام صةقةت بعر ظادةم بعلةن ناماز ظوقذغان بولسا، ظذ ظادةمنع ظأزعنعث 
بولسا،  ظوقذغان  ناماز  بعلةن  ظادةم  ظعككع  ظةضةر  تذرغذزعدذ.  تةرعصعدة  ظوث 
ظعمام ظعككعسعنعث ظالدعغا حعقعص تذرعدذ. بذ هةقتة ظعبنع ظابباس رةزعيةلالهذ 
قالدعم.  قونذص  ظأيعدة  ظاحامنعث  هامما  »مةن  دةيدذ:  مذنداق  ظةنهذما 
صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم ناماز ظوقذماقحع بولذص كئحعدة ظورنعدعن تذردع. 
مةنمذ صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم بعلةن بعللة ناماز ظوقذماقحع بولذص نامازدا 
صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث سول تةرعصعدة تذردذم. صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم 

بئشعمدعن تذتذص مئنع ظأزعنعث ظوث تةرعصعدة تذرغذزدع.«)))
ظةنةس رةزعيةلالهذ ظةنهذ مذنداق دئدع: »مةن بعلةن يةنة بعر يئتعم باال 
بعزنعث ظأيعمعزدة صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث كةينعدة تذرذص ناماز ظوقذدذق 

ؤة ظانام ظذممذسةلعمة نامازنع بعزنعث كةينعمعزدة تذرذص ظوقذدع.«)))
حعقماي  ظالدعغا  كعشعنعث  ظعككع  ظعمام  بولسا،  تارحعلعق  يةر  ظةضةر 

ظوتتذرسعدا تذرسعمذ بولعدذ.
تذرذشع  ظايالالر  ظاندعن  بالعالر،  كعحعك  ظاندعن  ظةرلةر،  دةسلةص  سةصتة 
سىننةتتذر. ظةمما سةصتة دةسلةص ظةرلةر، ظاندعن ظايالالر تةرتعب بعلةن تذرذش 

)))  ظعمام بذخارع رعؤايعتع. 
)))  ظعمام بذخارع رعؤايعتع. 
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صةرزدذر. شىنعث ظىحىن بعر ظايال ياكع توققذز ياشقا كعرضةن بعر قعز ظوخشاش 
بعر  تذرعدعغان  ظايرعص  ظارعلعقعدا  ظعككعسعنعث  يةردة  بعر  ؤة  نامازدا  بعر 
نةرسة بولماستعن ظةر كعشع بعلةن باراؤةر ياكع ظذنعث ظالدعدا تذرغان، ظعمام 
ظايال كعشعضة ظعمام بولذص بئرعشنع نعيةت قعلغان ؤة قئشعدا ظايال كعشع 
باراؤةر تذرغان هئلعقع ظادةم ظايال كعشعضة ظأزعنعث كةينعضة ظأتىص تذرذشقا 
ظةمما  كئتعدذ.  بذزذلذص  نامعزع  ظادةمنعث  ظذ  بولسا،  قعلمعغان  ظعشارةت 
ظأزعنعث  كعشعضة  ظايال  ظادةم  هئلعقع  تذرغان  باراؤةر  كعشع  ظايال  قئشعدا 
كةينعضة ظأتىص تذرذشقا ظعشارةت قعلغان، لئكعن ظايال كعشع ظذنعث كةينعضة 
ظأتىص تذرمعغان بولسا، بذ هالةتتة ظةرنعث ظةمةس ظايالنعث نامعزع بذزذلذص 
كئتعدذ. ظةر كعشع )ظايال ظةرنعث كةينعضة ظأتىص تذرذشقا ظذنعمعغان ؤاقتعدا( 

ظايالنعث ظالدعغا ظأتىص تذرذشقا بذيرذلمايدذ. 
ظةضةر بعر ظايال نامازدا ظةرلةرنعث سئصعنعث ظذتتذرعسعغا كعرعص تذرغان 
بولسا، ظذ ظايال ظوث تةرعصعدعن بعر ظادةمنعث، سول تةرعصعدعن بعر ظادةمنعث ؤة 
ظارقا تةرعصعدعن بعر ظادةمنعث نامعزعنع بذزعؤعتعدذ. ظةضةر نامازدا ظةرلةرنعث 
سئصعنعث ظذتتذرعسعغا كعرعص تذرغان ظايالنعث سانع ظىح بولسا، ظذالر ظوث 
ظارقعللعرعدا  ؤة  ظادةمنعث  بعر  تةرعصعدعن  سول  ظادةمنعث،  بعر  تةرعصعدعن 
بذزعؤعتعدذ.  نامعزعنع  ظادةمنعث  ظىح  سةصتعن  بعر  هةر  بولسا،  سةص  قانحة 
ظايالنعث  تذرغان  كعرعص  ظذتتذرعسعغا  سئصعنعث  ظةرلةرنعث  نامازدا  ظةضةر 
سانع ظعككع بولسا، ظذالر ظوث تةرعصعدعن بعر ظادةمنعث، سول تةرعصعدعن بعر 
ظادةمنعث ؤة ظارقا تةرعصعدعن صةقةت ظعككع ظادةمنعث نامعزعنع بذزعؤعتعدذ. 
ظةضةر نامازدا ظةرلةرنعث سئصعنعث ظذتتذرعسعغا كعرعص تذرغان ظايالنعث سانع 
تأت بولسا، ظذالر ظوث تةرعصعدعن بعر ظادةمنعث، سول تةرعصعدعن بعر ظادةمنعث 

ؤة ظارقعلعرعدعكع سةصتة تذرغان هةممة كعشعنعث نامعزعنع بذزعؤعتعدذ.)))
ظايال كعشعنعث  كئلعدذكع،  توغرا  ظأتىشكة  ظةسكةرتعص  يةردة شذنع  بذ 
ظةركعشعضة قعلغان ظعقتعداسعنعث توغرا بولعشعنعث بعر شةرتع، ظةر كعشعنعث 
ظذ ظايالغا ظعمام بولذص بئرعشنع نعيةت قعلعشعدذر. ظةضةر ظةر ظذ ظايالغا ظعمام 
بولذص بئرعشنع نعيةت قعلمعسا، ظذ ظايال نامازنعث ظعحعدة هئساصالنمايدذ ؤة بذ 
هالةتتة ظةضةر ظذ ظايال نامازدا بعر ظةرنعث قئشعدا باراؤةر تذرسعمذ بذ باراؤةر 
مةكرذهتذر.  تذرذش  شذنداق  لئكعن  بذزمايدذ.  نامعزعنع  ظةرنعث  ظذ  تذرذش 

)))  »شرح املنيه«، 4)5 ـ بةت.
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بعر  ظوقذمعغان  نامازنع  ظوخشاش  بعلةن  ظأزع  ظايالنعث  بعر  نامازدا  حىنكع 
ظةرنعث قئشعدا تذرذشع مةكرذهتذر.)))

بولسعمذ،  ظوقذغان  ناماز  تذرذص  يةردة  بعر  ظايال  بعر  بعلةن  ظةر  بعر   
لئكعن ظذ ظعككعسعنعث نامازدا يىزعنع قارعتعص تذرغان يئرع باشقا ـ باشقا 
ظةر  بعر  بعلةن  ظايال  بعر  مةسعلةن:  كةتمةيدذ.  بذزذلذص  ناماز  يةنة  بولسا، 
قاتتعق قاراثغذ بعر كئحعدة قعبلعنعث قايسع تةرةصتة ظعكةنلعكعنع بعلةلمةي 
هةر بعرع قعبلعنعث قايسع تةرةصكة قارايدعغانلعقعنع ياخشع ظويالص، ضذمانع 
كىحلىك كةلضةن تةرةصكة قاراص ؤة هةر بعرع باشقاـ  باشقا تةرةصكة قاراص ناماز 
ظوقذغان ياكع هةر ظعككعسع نامازنع كةبعنعث ظعحعدة ؤة بعرع بذ تةرةصكة، يةنة 
بعرع ظذ تةرةصكة قاراص ظوقذغان بولسا، ظذالرنعث نامعزع بذزذلذص كةتمةيدذ. 
تذرذص جعنازة  يةردة  بعر  ظايال  بعلةن  ظةر  نامعزعدا  يةنة جعنازة  شذنعثدةك 

نامعزعنع ظوقذغان بولسا، ناماز يةنة بذزذلذص كةتمةيدذ. 
ظادةم  قعلغان  ظعقتعدا  بعلةن  ناماز  صةرز  بولغان  ظوقذماقحع  ظعمام  ـ   (
مةسعلةن:  الزعم.  بولماسلعقع  باشقا  ـ  باشقا  ناماز  صةرز  بولغان  ظوقذماقحع 
بعرسعنعث ظوقذيدعغان نامعزع صعشعن، يةنة بعرسعنعث ظوقذيدعغان نامعزع 
ظةسعر ياكع بعرسعنعث ظوقذيدعغان نامعزع تىنىضىنكع صعشعن، يةنة بعرسعنعث 
بعلةن  ظعمام  يةنع  الزعم.  بولماسلعقع  صعشعن  بىضىنكع  نامعزع  ظوقذيدعغان 
ظذنعثغا ظعقتعدا قعلعدعغان ظادةملةرنعث نامعزع بعر ؤة ظوخشاش ناماز بولذش 
الزعم. بذ هةقتة صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم مذنداق دئدع: »ظعمام صةقةت ظعقتعدا 
بعلةن ظوخشاشمايدعغان  ظذنعث  ظىحىن  تذرغذزذلدع. شذنعث  ظىحىن  قعلعنعش 

بعر ظعشتا بولماثالر.«))) 
ظأزعضة  ظوقذشنع  ناماز  ظادةم  بعر  قعلغان  نةزعر  ظأزعضة  ظوقذشنع  ناماز 
نةزعر قعلغان باشقا بعر ظادةمضة ظعقتعدا قعلمايدذ. حىنكع هةر بعرعنعث نةزعر 
قعلغان نامعزع باشقا ـ باشقعدذر. لئكعن ظذ ظعككعسع ظوخشاش بعر نامازنع 
ظعقتعدا  بعرعضة  بعرع  بذهالةتتة  بولسا،  قعلغان  نةزعر  ظأزلعرعضة  ظوقذشنع 
قعلسا بولعدذ. ناماز ظوقذشنع ظأزعضة نةزعر قعلغان بعر ظادةم، نةصلة ناماز 
ظوقذيدعغان ظادةمضة ياكع ناماز ظوقذش ظىحىن قةسةم قعلغان ظادةمضة ظعقتعدا 
قعلمايدذ. حىنكع نةزعر قعلغان ظادةم بذ ظعككعسعدعن كىحلىك هئساصلعنعدذ. 

)))  »رد احملتار«، ) ـ توم، 86) ـ بةت.
)))  ظعمام مذسلعم رعؤايعتع. 
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ناماز  صةرز  ظادةم  قعلغان  نةزعر  ظأزعضة  ظوقذشنع  ناماز  يةنة  شذنعثدةك 
ظوقذيدعغان ظادةمضعمذ ظعقتعدا قعلمايدذ. حىنكع بذ ظعككعسع خذددع باشقا ـ 
باشقا صةرز ناماز ظوقذيدعغان ظادةمضة ظوخشاشتذر. ناماز ظوقذش ظىحىن قةسةم 
قعلغان ظادةمنعث ناماز ظوقذشنع ظأزعضة نةزعر قعلغان ظادةمضة ياكع ناماز 
ظوقذش ظىحىن قةسةم قعلغان ظادةمضة ياكع نةصلة ناماز ظوقذيدعغان ظادةمضة 
ظعقتعدا قعلعشع توغرعدذر. حىنكع قةسةم قعلعص ظوقذماقحع بولغان نامازمذ 

نةصلة نامازالرنعث بعرع هئساصلعنعدذ.))) 
4 ـ ظعمام كئحعكعص قالماسلعقع الزعم. حىنكع ظعمام كئحعكعص قالغاندا 
ظذنعثغا ظعقتعدا قعلماقحع بولغان ظادةم قذالق قئقعص نامازغا كعرضةندة ظذ 
ظادةمنعث ظعمامغا ظعقتعدا قعلغانلعق ياكع قعلمعغانلعقعدا شىبهة صةيدا بولذص 

قالعدذ.))) 
5 ـ ظعمام بعلةن ظذنعثغا ظعقتعدا قعلغان ظادةم هأكمةن بولسعمذ بعر يةردة 
تذرذش الزعم. مةسعلةن: ناماز حألدة ياكع حوث بعر قورذدا ظوقذلغان ؤة ظعمام 
بعلةن ظعقتعدا قعلغذحعالرنعث ظارعلعقعدا ظةث ظاز ظعككع سةص صاتقذدةك يةر 
ظعقتعدا  ظعمامغا  تذرذص  كةينعدة  ظعمامنعث  هالةتتة  بذ  بولسا،  قالغان  بوش 

قعلغان ظادةملةرنعث قعلغان ظعقتعداسع توغرا بولمعغان بولعدذ. 
هارؤا  ظارعلعقعدا  قعلغذحعالرنعث  ظعقتعدا  بعلةن  ظعمام  يةنة  شذنعثدةك 
ظأتةلضعدةك كةث يول بولغان ؤة سةصلةر بعر ـ بعرعضة يئقعن بولمعغان ياكع 
كعحعك قعيعق ماثالغذدةك ظئرعق بولغان ياكع ظعمامنعث ظولتذرذص قوصقانلعرعنع 
بذ  بولسا،  بولغان  تام  تذرعدعغان  تذساص  دةرعجعدة  بولمايدعغان  بعلضعلع 
هالةتتة ظعمامنعث كةينعدة تذرذص ظعمامغا ظعقتعدا قعلغان ظادةملةرنعث قعلغان 

ظعقتعداسع توغرا بولمعغان بولعدذ.
ظىحىن  شذنعث  هئساصلعنعدذ.  ظورذن  بعر  يعرع  هةممة  مةسحعتنعث  بعر 
بوش  ظارعلعقعدا  قعلغذحعنعث  ظعقتعدا  بعلةن  ظعمام  ظعحعدة  مةسحعتنعث 
تاشلعنعص قالغان يةر ظعقتعدا قعلعشنعث توغرا بولعشعغا تةسعر يةتكىزةلمةيدذ. 
مةسعلةن: ظعمام مةسحعتنعث ظعحعدة ظعقتعدا قعلغذحع مةسحعتنعث قورذسعدا 

بولغان بولسعمذ توغرا بولعدذ.
)))  »اهلدية العالئية«، 58 ـ بةت.

)))  >حاشية الطحاوي على مراقي الفالح<
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ظةضةر ناماز مةسحعتتعن باشقا دذكاندةك ياكع ظأيدةك بعر يةردة ظوقذلغان 
ؤة سةصلةر بعرـ  بعرعضة يئقعن تذرغان بولسا، بذ يةر خذددع مةسحعتكة ظوخشاش 
بعر ظورذن هئساصلعنعدذ. ظعمامغا قعلعنغان ظعقتعدا توغرا بولغان بولعدذ. ظةضةر 

ظذنداق بولمعغان بولسا، ظعمامغا قعلعنغان ظعقتعدا توغرا بولمعغان بولعدذ.
ظةضةر ظعمامغا ظعقتعدا قعلغان ظادةم بعر كئمعدة ؤة ظعمام باشقا بعر كعئمعدة 
تذرغان بولسا، بذ هالةتتة ظعمامغا قعلعنغان ظعقتعدا توغرا بولمعغان بولعدذ. 
ظةضةر ظعككع كئمة بعر ـ بعرعضة حئتعص قويذلغان بولسا، بذ هالةتتة ظعمامغا 

قعلعنغان ظعقتعدا توغرا بولغان بولعدذ.
6 ـ ظعقتعدا قعلغذحعنعث ظئتعقادع بويعحة ظعمامدعن ظعمامنعث نامعزعنع 
بذزعدعغان بعرةر ظعش كأرىلمةسلعكع الزعم. مةسعلةن: نامازدا تذرذص ظعمامنعث 
بعر يعرعدعن قان حعققان ؤة ظعمام تاهارعتعنع ظالماشتذرذص كعرمعضةن بولسا، 
ظةضةر ظعقتعدا قعلغذحع ظعمامنعث نامعزع بذزذلذص كةتتع، دةص قارعسا، ظعقتعدا 
قعلغذحعنعث نامعزع بذزذلذص كئتعدذ ؤة ظذنعث نامازنع قايتا ظوقذشع الزعم. 
حىنكع ظعقتعدا قعلغذحعنعث نامعزعنعث توغرا بولذشع ياكع بذزذلذص كئتعشع 
ظعمامنعث نامعزعنعث توغرا بولذشعغا ياكع بذزذلذص كئتعشعضة باغلعقتذر.))) 
بذ هةقتة صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم مذنداق دئدع: »ظعمام كئصعلدذر. مذظةززعن 

ظامانةت قويذلغذحعدذر.«)))
ياكع  تاهارةتسعز  مةسعلةن:  كئيعن  بولغاندعن  ظوقذص  نامازنع  ظعمام 
نامازنعث  ظأزعنعث  ظوخشاش  سالغانغا  ظوقذص  ناماز  هالعتعدة  جذنذصلذق 
شةرتلعرعدعن بعرةر شةرتنع كةم قعلعص قويذص ناماز ظوقذغانلعقعنع بعلضةن 
بولسا، ظةضةر ظذنعثغا ظعقتعدا قعلغانالر تونذشلذق ظادةملةر بولسا، ظذنعث 
بةزعسعنع  ظذالرنعث  ظعمام  ظةضةر  الزعم.  قعلعشع  خةؤةر  ظذالرغا  بار  ظامال 
بوالمدذ،  ظارقعلعق  ظةؤةتعش  ظادةم  ياكع  ظةؤةتعش  خةت  بولسا،  تذنذيدعغان 

ظعمامنعث ظذالرغا خةؤةر قعلعشع الزعم.)))  
بذ يةردة شذنع ظةسكةرتعص ظأتىشكة توغرا كئلعدذكع، ظعمامنعث نامعزعنعث 
نامعزعنعث  ظادةملةرنعث  قعلغان  ظعقتعدا  ظعمامغا  بعلةن  كئتعشع  بذزذلذص 
بذزذلذص كئتعشعنعث هأكمع نذرغذنلعغان  ساهابعلةر ؤة تابعظعنلةردعن رعؤايةت 
)))  شىنعث ظىحىن ظعمامنعث نامعزعنع بذزذلذص كةتتع، دةص قاراش ظأزعنعث نامعزعنعثمذ بذزذلذص كئتعشعضةسةؤةص بولعدذ. ت.  

)))  بذ هةدعسنع ظعمام ظةهمةد ؤة تةبرانعي رعؤايةت قعلدع. 
)))  »اهلدية العالئية«.
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رةزعيةلالهذ  ظةلع  ظةنهذ،  رةزعيةلالهذ  ظأمةر  ظعحعدة  ظذالرنعث  قعلعنغاندذر. 
ؤة  مذجاهعد  ظةششةظبعي،  سعرعن،  ظعبنع  ظاتا،  نةخةظعي،  ظعبراهعم  ظةنهذ، 

تاؤذس قاتارلعقالر باردذر.)))

ظعمامغا ظةضعشعشنعث هأكمع

ؤة  صةرزلعرعدة  نامازنعث  ظعمامعغا  ظادةمنعث  قعلغان  ظعقتعدا  ظعمامغا 
ظةضعشعش  ظعمامغا  ظةضةر  ؤاجعصتذر.  ظةضعشعشع  كئحعكمةستعن  ؤاجعصلعرعدا 
ظعشعغا باشقا بعر ؤاجعص دذح كئلعص قالسا، ظذ ؤاجعصنع تاشالص قويمايدذ. 
ظةكسعحة ظذ ؤاجعصنعمذ قعلعدذ، ظاندعن ظعمامغا ظةضعشعشنع داؤامالشتذرعدذ. 
حىنكع بعر ؤاجعص ظعشنع قعلغانلعق ظعمامغا ظةضعشعشنع تاشالص قويغانلعق 
هئساصالنمايدذ. صةقةت ظذنع كئحعكتىرىص قويغانلعق هئساصلعنعدذ. مةسعلةن: 
ظعمامغا ظعقتعدا قعلغان ظادةم ظةتتةهةيياتذنع ظوقذص بولغعحة ظعمام ظىحىنحع 
ظاندعن  ظوقذيدذ،  ظةتتةهةيياتذنع  ظادةم  ظذ  بولسا،  كةتكةن  تذرذص  رةكةتكة 
ظةضةر  ؤاجعصتذر.  ظوقذش  ظةتتةهةيياتذنع  حىنكع  قوصعدذ.  رةكةتكة  ظىحىنحع 
تذرذص  بعللة  بعلةن  ظعمام  بولماستعن  ظوقذص  ظاخعرغعحة  ظةتتةهةيياتذنع  ظذ 
كةتكةن بولسعمذ نامعزع توغرا بولغان بولعدذ. شذنعثدةك يةنة ظةضةر ظعمام، 
ظذنعثغا ظعقتعدا قعلغانالر ظةتتةهةيياتذنع ظوقذص بولغعحة ساالم بةرضةن بولسا، 
ظعقتعدا قعلغذحع ظةتتةهةيياتذنع ظوقذص بولذص ظاندعن ساالم بئرعدذ. ظةضةر ظذ 
ظةتتةهةيياتذنع ظوقذص بولمايال ظعمام بعلةن بعللة ساالم بةرضةن بولسا، نامعزع 

يةنة توغرا بولعدذ.       
ظةمما ظعقتعدا قعلغان ظادةم دذرذت ؤة دذظاالرنع ظوقذص بولذشتعن ظعلضعرع 
ظعمام ساالم بةرضةن بولسا، ظعمامغا ظةضعشعص ظعمام بعلةن بعللة ساالم بئرعدذ. 

حىنكع دذرذت ؤة دذظاالرنع ظوقذش سىننةتتذر. 
)يةنع  ظادةمضة  ظوقذيدعغان  قذنذت  دذظايع  نامعزعدا  بامدات  ظادةم  بعر 
نامازدا  ظعمام  بولسا،  قعلغان  ظعقتعدا  ظادةمضة(  بعر  مةزهةصعدعكع  شافعظعي 
ظعمام  تذرعدذ.  جعم  ظوقذماي  قذنذت  دذظايع  ؤاقتعدا  ظوقذغان  قذنذت  دذظايع 
ظةبذيىسىف )اهلل تاظاال ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!(: »ظذمذ ظعمامغا ظةضعشعص 

)))  »إعالء السنن«، ) ـ توم، 74) ــــ 80) ـ بةتكعحة.
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دذظايع قذنذتنع ظوقذيدذ. حىنكع بذ، ظعجتعهاد ظارقعلعق يولغا قويذلغان بعر 
ظذ  )ظةضةر  مةسعلعلةردة  قويذلغان  يولغا  ظارقعلعق  ظعجتعهاد  مةسعلعدذر. 
ظعمام باشقا مةزهةصتة بولسعمذ.( ظعقتعدا قعلغان ظعمامعغا ظةضعشعش الزعم« 

دئدع.))) 
ظةضةر ظعقتعدا قعلغان ظادةم رذكذدا ياكع سةجدعدة ظئيتعدعغان تةسبعهلةرنع 
ظىح قئتعم ظئيتعشتعن بذرذن ظعمام رذكذدعن ياكع سةجدعدعن بئشعنع كأتىرسة، 

ظذ ظادةمنعث ظعمامغا ظةضعشعشع الزعم.
ظعقتعدا قعلغان ظادةم بئشعنع رذكذدعن ياكع سةجدعدعن ظعمامدعن بذرذن 
كأتىرىص قالسا، قايتا رذكذغا ياكع سةجدعضة بئرعشع الزعم. ظذ، بذنداق قعلعش 

بعلةن رذكذنع ياكع سةجدعنع ظعككع قئتعم قعلغان هئساصلعنعص قالمايدذ. 
ظةضةر ظعقتعدا قعلغذحع بعر صةرز ظعشنع ظعمامدعن بذرذن قعلعص سئلعص 
كئيعن ظذنع ظعمام بعلةن بعللة قايتا قعلمعغان بولسا، مةسعلةن: بعر ظادةم 
ياكع  بعلةن  ظعمام  ظذنع  ؤة  كأتىرضةن  بئشعنع  قعلعص  رذكذ  بذرذن  ظعمامدعن 
ظعمام رذكذنع قعلعص بولغاندعن كئيعن قايتا قعلمعغان ؤة ظعمام بعلةن بعللة 

ساالم بةرضةن بولسا، بذهالةتتة ظذنعث نامعزع بذزذلذص كئتعدذ.)))
صةيغةمبةر  بولسا،  دةلعلع  ظعكةنلعكعنعث  ؤاجعص  ظةضعشعشنعث  ظعمامغا 
ظةلةيهعسساالمنعث: »ظعمام صةقةت ظعقتعدا قعلعنعش ظىحىن تذرغذزذلدع. شذنعث 
ظىحىن ظةضةر ظذ >اهلل ظةكبةر!< دةص تةكبعر ظئيتسا، سعلةرمذ تةكبعر ظئيتعثالر. 
رذكذ قعلسا، سعلةرمذ رذكذ قعلعثالر. )بئشعنع رذكذدعن( كأتىرسة، سعلةرمذ 
كأتىرىثالر. ظةضةر ظذ >سةمعظة لالهذ لعمةن هةمعدة< دئسة، سعلةر >رةببانا 
لةكةل هةمدذ< دةثالر ؤة سةجدة قعلسا، سعلةرمذ سةجدة قعلعثالر«))) دئضةن 

سأزعدذر.   
بذ يةردة شذنع بايان قعلعص ظأتىشكة توغرا كئلعدذكع، نامازنعث بعشعدعن 
بعلةن  ظعمام  ظادةم  ظألضىرةلمعضةن  كأصرةكعضة  ظذنعثدعن  ياكع  رةكةتكة  بعر 
بعللة ساالم بةرمةيدذ. ظعمام ساالم بئرعص بولغاندعن كئيعن قوصذص نامازنعث 
بئشعدعكع ظىلضىرةلمعضةن يةرلعرعنعث قازاسعنع قعلعدذ. ظذ ظادةم ظعمام ساالم 

)))  »شرح املنيه«، 8)5 ـ بةت.
)))  »اهلدية العالئية«، 64 ـ بةت.

)))  ظعمام بذخارع رعؤايعتع. 
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بئرعص بولغاندعن كئيعن نامازنعث قازاسعنع قعلعدعغان يةرلعرعدة نامازنع ظأزع 
يالغذز ظوقذغان كعشع هئساصلعنعدذ. شذنعث ظىحىن ظذ >سذبهانةكةلالهذممة< 
نع ظوقذيدذ. ظةظذزذنع دةيدذ. بعسمعلالهنع، سىرة فاتعهة ؤة ظذنعثدعن باشقا 
سىرعلةرنع ظوقذيدذ. حىنكع ظذ ظادةم، نامازنعث بئشعنعث قازاسعنع قعلعدذ. 
كىن  نةححة  بعر  يةردة  نامعزع شذ  ظذنعث  بولسا،  ظادةم  مذساصعر  ظذ،  ظةضةر 
يةرلعرعنعث  يئتعشةلمعضةن  نامازنعث  ظأزضىرةيدذ.)))  بعلةن  نعيعتع  تذرذش 
قازاسعنع قعلعؤاتقاندا سةهؤة سةجدعسع قعلعشقا تئضعشلعك بولعدعغان بعرةر 

ظعش قعلعص سالغان بولسا، سةهؤة سةجدعسعنع قعلعش الزعم بولعدذ.))) 

نامازدا ظوقذلعغان نةرسعلةردة ظعمامغا ظةضعشعشنعث هأكمع

ظعقتعدا قعلغذحع ظادةم ظايةتلةردعن باشقا نامازدا ظوقذلعدعغان بارلعق دذظا 
ؤة تةسبعهلةردة ظعمامغا ظةضعشعص ظذالرنع ظوقذيدذ. ظةمما ظايةتلةرنع ظوقذشتا 
ظعمامغا ظةضةشمةيدذ. يةنع ظعمام ظايةتلةرنع ظوقذؤاتقاندا ظعمام بعلةن بعللة 
ظايةتلةرنع ظوقذمايدذ. ظةكسعحة مةيلع ناماز )صعشعن ؤة ظةسعر نامازلعرعغا 
ظوخشاش( ظايةتلةر ظاؤازسعز ظوقذلعدعغان ناماز بولسذن ياكع )بامدات، شام 
ناماز  ظوقذلعدعغان  ظاؤازلعق  ظايةتلةر  ظوخشاش(  نامازلعرعغا  خذصتةن  ؤة 
بولسذن ظعمامنعث ظوقذغان ظايةتلعرعنع تعثشاص جعم تذرعدذ. بذنعث دةلعل ـ 

صاكعتلعرع تأؤةندعكعلةردذر: 
) ـ اهلل تاظاال مذنداق دئدع: »اهلل نعث رةهمعتعضة ظئرعشعشعثالر ظىحىن، 
قذرظان ظوقذلغان حاغدا، ظذنع دعققةت بعلةن ظاثالثالر ؤة جعم تذرذثالر )يةنع سأز 
قعلماثالر(«))) كأصلعضةن ظةسةرلةر بذ ظايةتنعث نامازدا ظعمامنعث ظارقعسعدا 
حىشكةنلعكعنع  هةققعدة  ظوقذماسلعق  ياكع  ظوقذش  ظايةت  ؤاقتعدا  تذرغان 

بعلدىرعدذ.)4)
)ـ  ظةبذمذسال ظةشظةرعي مذنداق دةيدذ: هةقعقةتةن صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم 
)))  مذساصعر ظةسلعدة تأت رةكةتلعك نامازنع ظعككع رةكةت ظوقذيدذ. نامازنعث بئشعغا يئتعشةلمعضةن مذساصعر بعر ظادةم 
ظعمام ساالم بئرعص بولغاندعن كئيعن نامازنعث يئتعشةلمعضةن يئرعنعث قازاسعنع قعلعؤئتعص مةن: بذ يةردة بعر نةححة كىن 
تذراي دةص، نعيعتعنع شذ يةردة بعر نةححة كىن تذرذشقا ظأزضةرتكةن بولسا، ظذ ظادةم مذساصعر هئساصالنمايدذ ؤة ظعككع رةكةت 

ظوقذيدعغان نامازنع تأت رةكةت ظوقذيدذ. شذنعث بعلةن ظذنعث ظعككع رةكةت صةرز نامعزع تأت رةكةتكة ظأزضىرةيدذ. ت. 
)))  »رد احملتار«، ) ـ توم، )40 ـ بةت.

)))  سىرة ظةظراف 04) ـ ظايةت. 
)))  يةنع كأصلعضةن ساهابعلةر ؤة تابعظعنلةر: بذ ظايةت ظعمام نامازدا ظايةت ظوقذؤاتقان ؤاقتعدا، ظذنعثغا ظعقتعدا قعلغان 

ظادةملةرنعث ظايةت ظوقذماي ظعمامنعث ظوقذغان ظايةتلعرعنع جعم تذرذص تعثشعشعنع بذيرذص حىشكةندذر، دةيدذ. ت.    
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بةردع  كأرسعتعص  يوللعرعمعزنع  ماثعدعغان  بعزنعث  قعلعص  تةشؤعق  بعزضة 
دئدع: »سعلةر  مذنداق  ظأضعتعص  ظوقذيدعغانلعقعمعزنع  قانداق  نامازنع  ؤة 
بعرع  ظعحعثالردعن  ظاندعن  تذتذثالر.  تىز  سةصلعرعثالرنع  تذرساثالر  نامازغا 
ظعمام  ظئيتعثالر.  تةكبعر  سعلةرمذ  ظئيتسا،  تةكبعر  ظعمام  بولسذن.  ظعمام 
تأضةتسة،  فاتعهةنع  سىرة  دةص  لةدداللعين<  ؤة  ظةلةيهعم  مةغدذبع  >غةيرعل 
ظعجابةت  تعلةكلعرعثالرنع  سعلةرنعث  تاظاال  اهلل  دةثالر.  >ظامعن<  سعلةر: 
دئدع:  مذنداق  ظةلةيهعسساالم  صةيغةمبةر  رعؤايةتتة  بعر  يةنة   ».  . قعلعدذ. 

»ظعمام ظايةتلةرنع ظوقذغان ؤاقتعدا سعلةر جعم تذرذثالر.«)))  
) ـ ظةبذهذرةيرة رةزعيةلالهذ ظةنهذ صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث مذنداق 
ظىحىن  قعلعنعش  ظعقتعدا  صةقةت  »ظعمام  قعلعدذ:  رعؤايةت  دئضةنلعكعنع 
ظئيتسا،  تةكبعر  دةص  ظةكبةر!<  >اهلل  ظذ  ظةضةر  ظىحىن  شذنعث  تذرغذزذلدع. 
جعم  سعلةر  باشلعسا،  ظوقذشقا  ظايةتلةرنع  ظئيتعثالر.  تةكبعر  سعلةرمذ 

تذرذثالر.«)))
4 ـ جابعر ظعبنع ظابدذلاله رةزعيةلالهذ ظةنهذ صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث 
ظادةم  قعلغان  ظعقتعدا  »ظعمامغا  قعلعدذ:  رعؤايةت  دئضةنلعكعنع  مذنداق 
ظىحىن ظعمامعنعث ظايةت ظوقذغانلعقع ظذنعث ظايةت ظوقذغانلعقعغعمذ هئساص 

بولعدذ.«)))
صةيغةمبةر  دةيدذ:  ظةنهذ مذنداق  رةزعيةلالهذ  ظعبنع هذسةين  ظعمران  ـ   5
بولذص:  بئرعص  ظوقذص  نامعزع  ظةسعر  ياكع  صعشعن  بعزضة  ظةلةيهعسساالم 
كعشع:  بعر  دئدع.  ظوقذدذثالر«  ظةظالنع  قايسعثالر سىرة  تذرذص  »كةينعمدة 
صةيغةمبةر  دئدع.  ظعدعم،  ظوقذغان  كأزلةصال  ياخشعلعقنع  صةقةت  مةن  مةن، 
ظةلةيهعسساالم: »هةقعقةتةن مةن بةزعثالرنعث ظايةتنع مةن بعلةن بةسلعشعص 

ظوقذغذنعثالرنع بعلدعم )4)«)5) دئدع. 
ظايةت  تذرذص  ظارقعسعدا  ظعمامنعث  نامازدا  ساهابعلةر  نذرغذنلعغان  ـ   6
ظةنهذ:  رةزعيةلالهذ  ظأقبة  ظعبنع  مذسا  هةقتة  بذ  حةكلةيتتع.  ظوقذشتعن 

)))  ظعمام مذسلعم رعؤايعتع.
)))  بذ هةدعسنع ظةبذداؤذد ؤة نةساظعي قاتارلعقالر رعؤايةت قعلدع. 

)))  بذ هةدعسنع ظعبنع ظةبذشةيبة، مذهةممةد ظعبنع ظةل هةسةن، دارع قذتنعي ؤة بةيهةقعي قاتارلعقالر رعؤايةت قعلدع. 
)))  يةنع ظايةتنع مةن بعلةن تةث ظوقذص مئنع ظئلعشتذرؤاتقانلعقعثالرنع بعلدعم. ت. 

)))  ظعمام مذسلعم رعؤايعتع. 

422423

ئىمامغا ئەگىشىشنىڭ ھۆكمىئىمامغا ئەگىشىشنىڭ ھۆكمى



422423

»صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم، ظةبذبةكرع، ظأمةر ؤة ظذسمان رةزعيةلالهذ ظةنهذالر 
ظعمامنعث ظارقعسعدا تذرذص ظايةت ظوقذشتعن حةكلةيتتع« دئدع.)))

يوق«  ظوقذش  ظايةت  بعللة  بعلةن  ظعمام  »نامازدا  سابعت:  ظعبنع  زةيد 
دئدع.)))  

باشقا  كعشعدعن  تذرغان  ظارقعسعدا  ظابدذلاله: »ظعمامنعث  ظعبنع  جابعر 
بعر كعشع نامازنعث بعر رةكةتعدة سىرة فاتعهةنع ظوقذمعسا ناماز ظوقذغان 

هئساصالنمايدذ« دئدع.))) 
تذرذص  ظارقعسعدا  ظعمامنعث  ظةنهذ: »بعرعثالر  رةزعيةلالهذ  ظأمةر  ظعبنع 
ظةضةر  يئتةرلعكتذر.  ظذنعثغا  ظوقذغانلعقع  ظايةت  ظعمامنعث  ظوقذسا،  ناماز 
»ظعبنع  نافعظ:  دئدع.  ظوقذسذن«  ظايةت  ظوقذسا،  ناماز  تذرذص  يالغذز  ظذ 
ظايةت ظوقذمايتتع«  ظارقعسعدا تذرغاندا  ظةنهذ ظعمامنعث  ظأمةر رةزعيةلالهذ 

دئدع.)4)
بعر ظادةم ظبنع مةسظذددعن: »مةن ظعمامنعث ظارقعسعدا تذرغان ؤاقتعمدعمذ 
ظايةت ظوقامدعمةن؟« دةص سورعدع. ظعبنع مةسظذد: »)ظعمامنعث ظوقذغان( 
ظادةمنعث  )تذرغان  نامازدا  حىنكع  تعثشعغعن.  تذرذص  جعم  ظايةتلعرعنع 
ظايةتلعرع  ظوقذغان  ظعمامعثنعث  ساثا  بولذش.  بعلةنال  ناماز  ؤةزعصعسع( 

يئتةرلعكتذر« دئدع.)5)
)يةنع  تذرسا  ظالدعمدا  »ظعمام  ظابباسقا:  ظعبنع  مةن  ظةبذجذمرة  ظعبنع 
ظعمامغا ظعقتعدا قعلعص ناماز ظوقذغان ؤاقتعمدا(، مةن ظايةت ظوقامدعمةن؟« 

دئدعم. ظبعنع ظابباس رةزعيةلالهذ ظةنهذما: »ياق« دئدع.)6)
ظعبنع مةسظذد رةزعيةلالهذ ظةنهذ: »كاشكع ظعمامنعث ظارقعسعدا تذرذص 

ظايةت ظوقذغان ظادةمنعث ظاغزع توصا بعلةن تولسا ظعدع« دئدع.)7)
رعؤايةت  ظعماملعرعدعنمذ  تابعظعنلةرنعث  سأزلةر  ظوخشاش  مذشذنعثغا 

)))  بذ ظةسةرنع ظابدذرراززاق رعؤايةت قعلدع. 
)))  بذ ظةسةرنع ظعمام مذسلعم رعؤايةت قعلدع. 

)))  بذ ظةسةرنع ظعمام مالعك ؤة تعرمعزعي قاتارلعقالر رعؤايةت قعلدع. 
)))  بذ ظةسةرلةرنع ظعمام مالعك رعؤايةت قعلدع. 

)))  بذ ظةسةرنع تةهاؤعي ؤة تةبرانعي قاتارلعقالر رعؤايةت قعلدع. 
)))  بذ ظةسةرنع تةهاؤعي رعؤايةت قعلدع. 
)))  بذ ظةسةرنع تةهاؤعي رعؤايةت قعلدع. 

ئىمامغا ئەگىشىشنىڭ ھۆكمىئىمامغا ئەگىشىشنىڭ ھۆكمى



قعلعنغاندذر. ظذالرنعث ظعحعدة سةظعد ظعبنع جذبةير، سذؤةيد ظعبنع غةصلة، 
باشقعالر  ظذالردعن   ؤة  ظةننةخةظعي  ظعبنع  ظعبراهعم  قةيس،  ظعبنع  ظعلقةمة 

باردذر. 
ظايةت  تذرذص  ظارقعسعدا  ظعمامنعث  رعؤايةتلةر  قعلعنغان  بايان  يذقعرعدا 

ظوقذشنعث هارامغا يئقعن مةكرذه ظعكةنلعكعنع ظعصادعلةص بئرعدذ.))) 

ظورنعغا ظادةم تذرغذزذص قويذش توغرعسعدا

ظذنعث  )مةسعلةن:  بولسا  ظعش  بعرةر  تاسادعصع  ظعمامغا  تذرغان  نامازدا 
صةرزعنع  بعرةر  نامازنعث  ظذنعث  كةتسة(،  سونذص  ظعختعيارعسعز  تاهارعتع 
ناماز  ظارقعسعدا  ظأزعنعث  بعلةن  شةرتع  بولذشع  ظوقذمعغان  تاهارةتسعز 
ظوقذغانالرنعث ظعحعدعن ظعمام بولذشقا اليعق بعر كعشعنع ظورنعدا ظعماملعق 

قعلعش ظىحىن تذرغذزذص قويذشع توغرعدذر. 
ظةضةر ؤاقعت نامازنع قايتا ظوقذشقا يةتمعسة، ظعمامنعث ظورنعغا ظعماملعق 

قعلعشع ظىحىن ظادةم تذرغذزذص قويذشع ؤاجعصتذر.
ظةضةر ظعمام ظورنعغا ظادةم تذرغذزذص قويماي )تاهارةت ظالغعلع ماثغان 
كئتعص  حعقعص  مةسحعتتعن  ظعمام  بعرسع  تذرغانالردعن  نامازدا  بولسا(، 
بولغعحة ظأزلعضعدعن ظعمامنعث ظورنعغا بئرعص تذرذص نامازنع داؤامالشتذرعشع 

توغرعدذر.
بعر  كعيعمعنعث  ياكع  قعلعش  ظعشارةت  قويذش  تذرغذزذص  ظادةم  ظورنعغا 

ظذحذدعن تارتعص معهراصقا ظةكعلعص قويذش بعلةن بولعدذ. 
تذرغذزذص  ظادةم  ظورنعغا  ؤاقتعدعمذ  قالغان  ظوقذيالماي  ظايةتلةرنع  ظعمام 

قويذشقا بولعدذ.
بولعدعغانلعقعنعث  بعلةن  ظعشارةت  قويذشنعث  تذرغذزذص  ظادةم  ظورنعغا 

دةلعل ـ صاكعتع تأؤةندعكع هةدعستذر: 
)بعر  ظةلةيهعسساالم  »صةيغةمبةر  دةيدذ:  مذنداق  سةظعد  ظبعنع  سةهلع 
كىنع( ظةمرع ظعبنع ظةؤف جةمةتعنعث ظارعسعنع ياراشتذرذص قويذش ظىحىن 

)))  »شرح املنيه«، 8)5 ـ بةت.
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كةتكةن ظعدع. نامازنعث ؤاقتع كعردع. شذنعث بعلةن مذظةززعن ظةبذبةكعرنعث 
قئشعغا كئلعص: نامازغا تةكبعر حىشىرىلىص بولدع، سةن كعشعلةرضة ظعمام 
نامازنع  دةص  ماقذل،  ظةبذبةكعر:  دئدع.  بعرةمسةن؟  ظوقذص  ناماز  بولذص 
باشلعدع. كئيعن صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم كعشعلةر ناماز ظوقذؤاتقاندا كئلعص 
شذنعث  تذردع.  كئلعص  سةصكة  بعرعنحع  ظأتىص  ظارعلعقعدعن(  )سةصلةرنعث 
بعلةن كعشعلةر حاؤاك حالغعلع باشلعدع. ظةبذبةكعر ظذالرغا قارعماي نامازدا 
ظذالرغا  ظةبذبةكعر  ظعدع  حالغان  كأص  بةك  حاؤاكنع  كعشعلةر  تذرعؤةردع. 
قارعدع ـ دة صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث )ظأزعنعث ظارقعسعدا تذرغانلعقعنع( 
دةص  تذرذؤةرضعن،  ظورنعثدا  ظةبذبةكعرضة:  ظةلةيهعسساالم  صةيغةمبةر  كأردع. 
ظورنعثدا  ظأزعنع  ظةلةيهعسساالمنعث  صةيغةمبةر  ظةبذبةكعر  قعلدع.  ظعشارةت 
تذرذؤةرضعن، دةص ظعشارةت قعلغانلعقع ظىحىن قولعنع )ظاسمانغا( كأتىرىص 
ظارقعسعغا حعكعنعص بعرعنحع سةصكة  ظئيتتع ؤة  ـ سانا  تاظاالغا هةمدذ  اهلل 
ظوقذص  نامازنع  حعقعص  ظالدعغا  ظةلةيهعسساالم  صةيغةمبةر  تذردع.  بئرعص 
بةردع. صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم نامازنع ظوقذص بولذص: ظع ظةبذبةكعر! سئنع 
ظورنعثدا تذرذؤةرضعن، دةص بذيرذسام ظورنعثدا تذرماسلعقعثغا نئمة تذسالغذ؟ 
بولدع، دئدع. ظةبذبةكعر: ظةبذقذهاصةنعث ظوغلعنعث )يةنع ظأزعنع دئمةكحع( 

صةيغةمبةرنعث ظالدعدا تذرذص ناماز ظوقذشع اليعق ظةمةستذر، دئدع.«))) 
ظاجعز  قعلعشتعن  سةجدة  ؤة  رذكذ  بعلةن(  سةؤةب  )بعرةر  ظعمام  ظةضةر 
كةلسة، ظورنعغا ظادةم تذرغذزذص قويمايدذ. نامازنع ظأرة تذرذص ظوقذيدعغان 
بولغانلعقع  توغرا  قعلعشع  ظعقتعدا  ظادةمضة  ظوقذيدعغان  ظولتذرذص  ظادةمنعث 
تذرغذزذص  ظادةم  ظورنعغا  بعلةن  شذنعث  ظوقذيدذ.  ظولتذرذص  نامازنع  ظىحىن 

قويذشقا هاجةت قالمايدذ.))) 
ظةضةر ظعمام نامازنعث بئشعدعن )بعرةر رةكةتكة( ظىلضىرةلمعضةن ظادةمنع 
ظىلضىرةلمعضةن  بئشعغا  نامازنعث  بولسا،  قويماقحع  تذرغذزذص  ظورنعغا 
ظعمامغا  سانعنع  رةكةت  نامازنعث  قالغان  ظىستعدة  بعلةن  بارماقلعرع  ظادةم 
بعلمعسة  قالغانلعقعنع  نامازنعث  رةكةت  قانحة  ظذ  ظةضةر  الزعم.  كأرسىتىشع 
ظعهتعيات يىزعسعدعن هةر بعر رةكةتنعث بئشعدا تةشةههذددا ظولتذرعدذ. ظةضةر 
نامازنعث بئشعغا ظىلضىرةلمعضةن ظادةم ظعمام بولذص ظوقذص بةرضةن نامازنع 

)))  ظعمام بذخارع رعؤايعتع. 
)))  »رد احملتار«، ) ـ توم، 406 ـ بةت.
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ظاياغالشتذرسا، جاماظةت بعلةن ساالم بئرعص نامازدعن حعقعشع ظىحىن نامازغا 
)ظأزع  ؤة  قويعدذ  حعقعرعص  ظالدعغا  بعرسعنع  ظىلضىرضةن  تارتعص  بئشعدعن 
ظذ ظادةم ساالم بئرعص نامازدعن ظاياغالشتذرغاندعن كئيعن نامازنعث بئشعدا 
ظىلضىرةلمعضةن رةكةتلعرعنع ظوقذيدذ.( ظعمام ظورنعغا ظادةم تذرغذزذص قويماقحع 
بولسا، نامازغا ظذنعث بئشعدعن تارتعص ظىلضىرضةن ظادةمنع تذرغذزذص قويذش 
ظةث ياخشعدذر. حىنكع ظذ نامازنع نامازنعث بئشعغا ظىلضىرةلمعضةن ظادةمضة 

قارعغاندا مذكةممةل بعر شةكعلدة ظاياغالشتذرعدذ.
ظةضةر ظعمام ظورنعغا ظادةم تذرغذزذص قويذش ظىحىن بعر ظادةمضة ظعشارةت 
قعلغان ؤة ظذ ظادةم ظذنع قوبذل قعلمعغان بولسا، ظعمامنعث ظذنعثدعن باشقا 
يةردعن  كةلضةن  نامازنع  ظعمام  ظةضةر  الزعم.  قعلعشع  ظعشارةت  بعرسعضة 
ظوقذماقحع بولسا، تاهارةت ظئلعص ناماز ظوقذغان يئرعضة قايتعص كعرعص ظورنعدا 
نامازنع باشالص ظوقذص بةرضةن ظادةمضة ظعقتعدا قعلعص نامازنع ظاياغالشتذرعدذ. 
ظةضةر ظذ ظادةم نامازنع ظاياغالشتذرذص بولغان بولسا، ظعمام نامازنع تاهارةت 
بعر  ظاخعرع  بعلةن  بئشع  نامازنعث  ياكع  بولعدذ  تاماملعسعمذ  يةردة  ظالغان 
يةردة تاماملعنعشع ظىحىن ظةسلعدة ناماز ظوقذغان يئرعضة قايتعص شذ يةردة 
ظعحعدة كأص مئثعشتعن ساقلعنعشع  نامازنعث  لئكعن  بولعدذ.  تاماملعسعمذ 

ظىحىن نامازنع تاهارةت ظالغان يةردة تاماملعشع ياخشعدذر.)))
مةسعلةن: بعر مةهةللعنعث مةسحعتعضة ظوخشاش مةلةم جاماظعتع بار بعر 
مةسحعتتة بعر نامازنع بعر بألىك ظادةملةر جاماظةت بولذص ظوقذص بولغاندعن 
كئيعن يةنة بعر بألىك ظادةملةرنعث ظوخشاش شةكعلدة جاماظةت بولذص ظوقذشع 

مةكرذهتذر.
كئلعص  يةرضة  ظذ  بولذص  مةسحعت  ظىستىدعكع  يول  مةسحعت  ظةضةر 
ـ قايتا جاماظةت بولذص ظوقذش  كئتعدعغانالر كأص بولسا، بعر نامازنع قايتا 
بعرعنحع  جاماظةت  ظعككعنحع  ظةضةر  يةنة  شذنعثدةك  ظةمةستذر.  مةكرذه 
جاماظةتنعث  ظعككعنحع  مةسعلةن:  بولسا،  بولمعغان  شةكلعدة  جاماظةتنعث 
بةرضةن  ظوقذص  تذرذص  يةردة  باشقا  ظةمةس  تذرذص  معهراصتا  نامازنع  ظعمامع 
يةنة مةكرذه  بعر نامازنع ظعككعنحع قئتعم جاماظةت بولذص ظوقذش  بولسا، 

ظةمةستذر.))) 
)))  »رد احملتار«، ) ـ توم، 407 ـ بةت. 
)))  »رد احملتار«، ) ـ توم، )7) ـ بةت.
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مةسحعتلةرنعث هأكىملعرع

مةسحعتلةر اهلل تاظاالنعث ظويلعرعدذر. مةسحعتلةر، ظذالرنع هأرمةتلةش ؤة 
ظذلذغالش يىزعسعدعن اهلل تاظاالنعث ظأيلعرع، دةص اهلل تاظاالغا نعسبةت بئرعلعدذ. 
هأكىملعرع  خعل  نةححة  بعر  بولغان  الزعم  قعلعش  رعظاية  مةسحعتلةرنعث، 
مةسحعتلةرنع  بعلةن  ظعبادةتلةر  ـ  ظةمةل  تاظاال  اهلل  باردذر.  ظةدةبلعرع  ؤة 
دئدع: »ظذالر شذنداق  مذنداق  قعلعص  بايان  ظادةملةرنع  ظاؤاتالشتذرعدعغان 
ظةرلةركع، سودا - سئتعق ظذالرنع اهلل نع زعكعر قعلعشتعن، ناماز ظأتةشتعن، 
زاكات بئرعشتعن غةصلةتتة قالدذرمايدذ، ظذالر دعلالر ؤة كأزلةر قااليمعقانلعشعص 
كئتعدعغان كىن )يةنع قعيامةت كىنع( دعن قورقعدذ. اهلل نع ظأزلعرعنعث قعلغان 
ياخشع ظةمةللعرعضة مذكاصات  بةرسذن ؤة ظأزعنعث صةزلعدعن ظاشذرذص بةرسذن 
دةص )ظذالر شذنداق ظعبادةتلةرنع  قعلعدذ( اهلل خالعغان ظادةمضة هئسابسعز 

رعزق بئرعدذ.«)))      
مةسحعتلةرنع هأرمةتلةش ؤة ظذالرنع ظذلذغالش ظذالردا ظعبادةت قعلعش، 
ظذالرنع هةرخعل صاسكعنا، نعجعس نةرسعلةردعن ؤة بةتبذي صذراقالردعن صاك 
تذتذش ؤة ظذالردا يامان سأز ؤة سذدا ـ سئتعق قعلعشتعن ساقلعنعش بعلةن 

بولعدذ. 
بعز  دةيدذ:  مذنداق  ظةنهذ  رةزعيةلالهذ  مالعك  ظعبنع  ظةنةس  هةقتة  بذ 
مةسحعتتة صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم بعلةن بعللة ظولتذراتتذق. يئزعلعق بعر 
ظةرةب كئلعص مةسحعتكة سعيضعلع باشلعدع. ساهابعلةر ظذنعثغا: سعيعشتعن 
توختا! سعيعشتعن توختا! دئدع. صةيغةمبةرظ ةلةيهعسساالم ساهابعلةرضة: ظذنعث 
سىيدعكعنع ظىزمةثالر ؤة ظذنعثغا حعقعلماثالر، دئدع. شذنعث بعلةن ساهابعلةر 
صةيغةمبةر  ظاندعن  حعقعلمعدع.  ظذنعثغا  قةدةر  بولغانغا  سعيعص  هةتتا  ظذ، 
مةسحعتلةر  »هةقعقةتةن  ظذنعثغا:  حاقعرتعص  ظةرةبنع  ظذ  ظةلةيهعسساالم 
بولسا، بذنعثغا ظوخشاش كعحعك تةرةت ياكع حوث تةرةت قعلعص قويعدعغان 
ظوقذيدعغان  ناماز  قعلعدعغان،  زعكرع  تاظاالنع  اهلل  صةقةت  بذالر  ظةمةس.  يةر 
ظةلةيهعسساالم  صةيغةمبةر  ظاندعن  دئدع.  يةردذر«  ظوقذيدعغان  قذرظان  ؤة 
ظىستعضة  سىيدىكنعث  كئلعص  ظئلعص  سذ  حعلةك  بعر  بعرعنع  ساهابعلةرنعث 

)))  سىرة نذر 7) ــــ 8) ـ ظايةتلةر.
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قذيعؤئتعشكة بذيرعدع.)))
مذنداق  ظةلةيهعسساالمنعث  صةيغةمبةر  ظةنهذ  رةزعيةلالهذ  ظةبذهذرةيرة 
نةرسعسعنع  يىتكةن  بعرسعنعث  »كعمكع  قعلعدذ:  رعؤايةت  دئضةنلعكعنع 
قايتذرذص  نةرسةثنع  يىتكةن  اهلل  ظاثلعسا،  قعلغانلعقعنع  ظئالن  مةسحعتتة 
بةرمعضةي! دئسذن. حىنكع مةسحعت يىتكةن نةرسعلةرنع ظئالن قعلعش ظىحىن 

سئلعنمعغان.«))) 
جابعر رةزعيةلالهذ ظةنهذ صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث: »كعمكع سامساقنع 
)خام( يئسة، يةنة بعر رعؤايةتتة: كعمكع صعيازنع ياكع سامساقنع ياكع سوث 
صعيازنع )خام( يئسة، مةسحعتلعرعمعزضة يئقعنالشمعسذن. حىنكع صةرعشتعلةرمذ 
ظعنسانالر ظازار يةيدعغان نةرسعلةردعن ظازار يةيدذ.«))) دئضةنلعكعنع رعؤايةت 

قعلدع.  
ظايالالرنع  بعز  ظةلةيهعسساالم  »صةيغةمبةر  ظةنها:  رةزعيةلالهذ  ظاظعشة 
)ناماز ظوقذشعمعز ظىحىن( ظأيلعرعمعزدة مةسحعت قعلعؤئلعشقا ؤة ظذنع صاكعز 

تذتذشقا بذيرعدع« دئدع.)4)
اهلل تاظاالنعث: »ظذ مةسجعدتة مةثضى ناماز ظوقذمعغعن، بعرعنحع كىنعدعن 
تارتعصال تةقؤا ظاساسعغا قذرذلغان مةسجعد هةقعقةتةن سئنعث ناماز ظوقذشذثغا 
ظةث اليعقتذر، ظذنعثدا )ضذناهالردعن( صاك بولذشنع سأيعدعغان كعشعلةر بار، 
اهلل )ظعحكع ؤة تاشقع جةهةتتعن( صاك بولغذحعالرنع دوست تذتعدذ«)5) دئضةن 
ظايعتعدعكع >ظذنعثدا )ضذناهالردعن( صاك بولذشنع سأيعدعغان كعشعلةر بار< 
ظعكةنلعكعنع  ياخشع  ظوقذشعنعث  ناماز  ظأيلعرعدة  ظايالالرنعث  ظايةت  دئضةن 
كأرسىتىص بئرعدذ.)6) بذ هةقتة هةم ظعبنع ظأمةر رةزعيةلالهذ ظةنهذ صةيغةمبةر 
ظةلةيهعسساالمنعث مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ: »ظاياللعرعثالرنع 
ظأيلعرعدة  نامازنع(  ظذالرنعث  )لئكعن،  توسماثالر.  كئلعشتعن  مةسحعتكة 

)))  ظعمام مذسلعم رعؤايعتع.

)))  ظعمام مذسلعم رعؤايعتع.
)))  ظعمام مذسلعم رعؤايعتع. 

)))  بذ ظةسةرنع ظعمام ظةهمةد ؤة تعرمعزعي رعؤايةت قعلدع ؤة تعرمعزعي بذ توغرذلذص دةرعجعسعضة يةتكةن ظةسةردذر، دئدع. 
)))  سىرة تةؤبة 08) ـ ظايةت. 

)))  ظايةتنعث سأزمذ سأز مةنعسع: >ظذنعثدا )ضذناهالردعن( صاك بولذشنع سأيعدعغان ظةرلةر بار< دئضةن بولعدذ. ظةضةر بذ 
ظايةتتعن زعت مةنا ظئلعنسا ظايالالرنعث نامازنع مةسحعتتة ظةمةس ظأيلعرعدة ظوقذشنعث ياخشع ظعكةنلعكع حعقعدذ. ت. 
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ظوقذغذنع ظذالر ظىحىن بةك ياخشعدذر.«))) 
»ظةضةر  دئدع:  مذنداق  ظاصتورع  كعتابنعث  ظاتعلعدعغان  دةص  >ظةددذر< 
قعلعنمعسا،  ظةندعشة  كئتعشعدعن  ظوغذرلعنعص  نةرسعلعرعنعث  مةسحعتنعث 
مةسحعتنعث  مةكرذهتذر.  تاقاش  سئلعص  قولذص  ظعشكعنع  مةسحعتنعث 
ظأضزعسعدة جعنسعي مذناسعؤةت ظأتكىزىش ياكع ظذنعث ظأضزعسعضة حوث تةرةت 
ياكع كعحعك تةرةت قعلعص قويذش هارامغا يئقعن مةكرذهتذر. حىنكع ظذنعث 
ؤة  هئساصلعنعدذ  مةسحعت  يةتكىحة  قةهرعضة  ظاسماننعث  تاكع  ظأضزعسعمذ 
مةسحعتنعث ظعحعدعن ظأزرعسعز يول تذتذشمذ هارامغا يئقعن مةكرذهتذر«. 

>ظةل غةنعية< دئضةن كعتابنعث ظاصتورع: مةسحعتنعث ظعحعدعن يول تذتذص 
كأنىص قالغان ظادةمنعث ؤة ظذنعثغا نعجعس نةرسعلةرنع ظئلعص كئرعدعغان 

ظادةمنعث صاسعق هئساصلعنعدعغانلعقعنع بايان قعلدع. 
صاسعق  ظادةمنعث  كعرضةن  ظئلعص  نةرسعلةرنع  نعجعس  مةسحعتكة 
ياغالرنع  نعجعس  حعراغلعرعغا  مةسحعتنعث  ظاساسةن  هئساصلعنعدعغانلعقعغا 
قويذص يئقعش، مةسحعتكة ظعشلعتعلعدعغان الي ظىحىن نعجعس سئغعز ياكع 
نعجعس سذ ظعشلعتعش، قاحعغا بولسعمذ مةسحعتتة سعيعش ؤة ظذنعث ظعحعدة 

قان ظئلعش توغرا ظةمةستذر. 
ظةضةر كعحعك بالعالرنعث ؤة ساراثالرنعث مةسحعتنع نعجعس ؤة صاسكعنا 
قعلعص قويذش ظعهتعمالع كىحلىك بولسا، ظذالرنع مةسحعتكة ظئلعص كعرعش 
هارامدذر. ظةضةر ظذالرنعث ظذنداق قعلعص قويذش ظعهتعمالع كىحلىك بولمعسا، 
ظذالرنع مةسحعتكة ظئلعص كعرعش مةكرذهتذر. مةسحعتكة كعرمةكحع بولغان 
صاسكعنا  ؤة  نعحعس  ظاياغلعرعدا  ظعلضعرع  كعرعشتعن  مةسحعتكة  ظادةمنعث 

نةرسعلةرنعث بار ـ يوقلعقعغا دعققةت قعلعشع الزعم. 
مةسحعتلةرنعث ظعشعكلعرعنع )ظأزرعسعز( قولذص سئلعص تاقاص قويذشنعث 
مةكرذه بولذشعنعث سةؤةبع بولسا، قولذص سئلعص تاقاص قويذش مةسحعتتة 
خذددع ناماز ظوقذشتعن توسقانلعققا ظوخشاص قالغانلعقع ظىحىندذر. اهلل تاظاال 
دئدع: »اهلل  مذنداق  هةققعدة  كعشعلةر  توسقان  ظعنسانالرنع  مةسحعتلةردعن 
نعث مةسجعدلعرعدة اهلل نعث نامعنعث ياد قعلنعشعنع توسقان ؤة ظذالرنع ؤةيران 
قعلعشقا ظذرذنغانالردعنمذ زالعم كعشع بارمذ؟ مةسجعدلةرضة ظذالرنعث صةقةت 

)))  بذ هةدعسنع ظةبذداؤذد رعؤايةت قعلدع. يةنة مذشذ مةزمذندا كةلضةن ظةسةرلةر ناهايعتع حعقتذر.  
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قورققان هالدعال كعرعشع اليعق ظعدع، ظذالر دذنيادا رةسؤا بولعدذ. ظاخعرةتتة 
حوث ظازابقا )يةنع دوزاخ ظازابعغا( دذحار بولعدذ«)))

دئضةنلعكعنع  مذنداق  ظةلةيهعسساالمنعث  صةيغةمبةر  مذنزعرعي  ظةل 
رعؤايةت قعلعدذ: »سعلةر مةسحعتلةرضة كعحعك بالعالرنع ؤة ساراثالرنع ظئلعص 
كئلعشتعن، ظذنعثدا سذدا ـ سئتعق قعلعشتعن، ظاؤازلعرعثالرنع كأتىرىشتعن، 
قئلعحلعرعثالرنع غعالصلعرعدعن حعقعرعشتعن)))ؤة )ضذناهكارالرغا بئرعلعدعغان( 
جازاالرنع ظعجرا قعلعشتعن ساقلعنعثالر. جذمة كىنع مةسحعتلةرضة خوشبذي 
صاكعزلعنعدعغان  ظالدعللعرعغا  ظعشعك  ظذنعث  ؤة  قوللعنعثالر  نةرسعلةرنع 

نةرسعلةرنع قويذص قويذثالر.)))«
ؤة  كعحةكلعرعنعث  ـ  كعيعم  ظأزلعرعنعث  ظادةملةر  كةلضةن  مةسحعتكة 
تةنلعرعنعث صاكعزة بولذشعغا دعققةت قعلعشع الزعم. اهلل تاظاال مذنداق دةيدذ: 
ؤاقتعداظةؤرعتعثالرنع  تاؤاص  ؤاقتعدا )ياكع  ناماز  بالعلعرع! هةر  ظادةم  »ظع 
سةترع قعلعص تذرعدعغان( كعيمعثالرنع كعيعثالر، يةثالر، ظعحعثالر، ظعسراص 

قعلماثالر، اهلل ظعسراص قعلغذحعالرنع هةقعقةتةن ياقتذرمايدذ«)4)
زذنذبع  لع  ظعغفعر  ظةلالهذممة  >بعسمعلالهع  كعرضةندة:  مةسحعتكة 
ظارقعسعدعن  ؤة  ظوقذش  دذظانع  دئضةن  رةهمةتعكة<  ظةبؤابة  لع  ظعفتةه  ؤة 
صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمغا دذرذت ظئيتعش سىننةتتذر. مةسحعتتعن حعققاندا: 
>بعسمعلالهع ظةلالهذممة ظعغفعر لع زذنذبع ؤة ظعفتةه لع ظةبؤابة فةزلعكة< 
دذرذت  ظةلةيهعسساالمغا  صةيغةمبةر  ظارقعسعدعن  ؤة  ظوقذش  دذظانع  دئضةن 
ظئيتعش سىننةتتذر. مةسحعتكة كعرضةندة ظوث صذت بعلةن كعرعش، حعققاندا 

سول صذت بعلةن حعقعش الزعم. 
مةسحعتلةرنعث ظعحعدة صةزعلعتع ظةث يذقعرع مةسحعت هةرام مةسحعتعدذر. 
مةسحعتعدذر.  ظةلةيهعسساالمنعث  صةيغةمبةر  مةدعنعدعكع  قالسا،  ظذنعثدعن 
ظذنعثدعن قالسا، ظةقسا مةسحعتعدذر. بذالر هةققعدة ظالدعمعزدا توختذلعمعز. 

)))  سىرة بةقةرة 4)) ـ ظايةت. 
)))  بذ، مةسحعتلةردة قئلعحالرنع حعقعرعشعص جعدةل ؤة ظذرذش قعلعشتعن كعناية سأز بولذشع مذمكعن. توغرذسعنع اهلل 

تاظاال بعلضىحعدذر. ت.  
)))  يةنع ظذالر تاهارةت ظالعدعغان قاحا ؤة ظذنعثدعن باشقا صاكعزلعنعش ظىحىن قوللعنعدعغان نةرسعلةردذر.

)))  سىرة ظةظراف )) ـ ظايةت. 
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ظذنعثدعن قالسا، قذبا مةسحعتعدذر))). ظذنعثدعن قالسا، ظةث بذرذن سئلعنغان 
حوث  ظةث  سئغعدعغان  ظادةم  كأص  ظةث  قالسا،  ظذنعثدعن  مةسحعتتذر. 
مةسحعتلةردذر. لئكعن بذنداق حوث مةسحعتلةرنعث ظعحعدعنمذ صةزعلعتع ظةث 

يذقعرعسع بولسا، ظةث بذرذن سئلعنغان مةسحعتتذر.)))         

سةؤةنلعك سةجدعسع

تاشلعنعص  سىننةتلعرعنعث  نامازنعث  بولسا،  سةجدعسع  سةؤةنلعك 
قالغانلعقع بعلةن ظةمةس نامازنعث ظةسلع ؤاجعصلعرعنعث بعر ياكع ظذنعثدعن 
كأص ؤاجعصنعث سةؤةنلعك بعلةن تاشلعنعص قعلعشع بعلةن نامازدا صةيدا بولغان 
كةمحعلعكنع تولذقالش ظىحىن يولغا قويذلغان سةجدعدذر. نامازدا سىننةتنعث 
ناماز،  حىنكع  قعلعنمايدذ.  سةجدعسع  سةؤةنلعك  بعلةن  قئلعشع  تاشلعنعص 
هئساصالنمايدذ.  قالغان  بولذص  كةم  بعلةن  قئلعشع  تاشلعنعص  سىننةتنعث 
)نامازدا يةنة صةرز بعر ظعشنعث تاشلعنعص قئلعشع بعلةن سةؤةنلعك سةجدعسع 
قعلعنمايدذ.( حىنكع ناماز، صةرز بعر ظعشنعث تاشلعنعص قئلعشع بعلةن بذزذلذص 
كئتعدذ. بذزذلذص كةتكةن نةرسعنع سةؤةنلعك سةجدعسع بعلةن تولذقلعغعلع 

بولمايدذ.))) 

سةؤةنلعك سةجدعسعنعث قعلعنعش شةكلع

سةجدعنع  بذ  سةجدعدذر.  ظعككع  قعلعنعدعغان  ظاخعرعدا  نامازنعث  ظذ، 
قعلعشتعن ظعلضعرع ظوث تةرةصكة ساالم بئرعؤئتعص، ظاندعن بذ سةجدعنع قعلعش 
ظةث ياخشعدذر. بذ سةجدعنع نامازنعث ظةث ظاخعردا قعلعنعدعغان ساالمدعن 
لئكعن  بولعدذ.  حعقعشقعمذ  نامازدعن  بئرعص  ساالم  ظاندعن  قعلعص  ظعلضعرع 
سةجدعسعنع  سةؤةنلعك  كئيعن  بذنعثدعن  )بعز  مةكرذهتذر.  قعلعش  بذنداق 
قعلعشتعن ظعلضعرع قعلعنعدعغان ساالمغا >بعرعنحع ساالم< نامازدعن حعقعص 
)))  قذبا مةسحعتع بولسا، صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم مةدعنعضة هعجرةت قعلعص كئلعؤئتعص مةدعنعضة كعرعشكة ظاز قالغان 

بعر يةردة يول ظىستىضة سالغان مةسحعتتذر. ت. 
)))  »رد احملتار«، ) ـ توم، )44 ـ بةت.

)))  »مراقي الفالح«.
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ساالم<  >ظاخعرقع  ساالمغا  قعلعنعدعغان  ظاخعردا  نامازنعث  ظىحىن  كئتعش 
دئضةن ظاتالغذنع قوللعنعمعز.( 

هةدعس كعتابلعرعدا صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث سةؤةنلعك سةجدعسعنع 
نامازنعث ظاخعرقع سالعمعدعن ظعلضعرع قعلغانلعقعمذ ؤة سةؤةنلعك سةجدعسعنع 
قعلعص،  سةجدعسعنع  سةؤةنلعك  ظاندعن  بئرعص،  ساالم  ظعلضعرع  قعلعشتعن 

ظاندعن نامازنعث ظاخعرقع سالعمعنع بةرضةنلعكعمذ رعؤايةت قعلعنعدذ.

بعز تأؤةندة بذ هةقتة كةلضةن هةدعسلةرنع بايان قعلعص ظأتىمعز: 

مذنداق  ظةلةيهعسساالمنعث  صةيغةمبةر  ظةنهذ  رةزعيةلالهذ  مةسظذد  ظعبنع 
دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ: »بعرعثال نامعزعدا )قانحة رةكةت ظوقذغانلعقعدا( 
شةكلعنعص قالسا، توغرذسعنع ظويلعسذن))). ظاندعن شذنعثغا ظاساسةن نامعزعنع 

تاماملعسذن. ظاندعن ساالم بةرسذن ؤة ظعككع قئتعم سةجدة قعلسذن.«)))

ظابدذلاله ظعبنع جةظصةر صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث مذنداق دئضةنلعكعنع 
بةرضةندعن  ساالم  قالسا،  شةكلعنعص  نامعزعدا  »كعمكع  قعلعدذ:  رعؤايةت 

كئيعن))) ظعككع قئتعم سةجدة قعلسذن.«)4)

رعؤايةت  دئضةنلعكعنع  مذنداق  ظةلةيهعسساالمنعث  صةيغةمبةر  سةؤبان 
قعلعدذ: »)نامازدا ظأتكىزىص سالغان( هةر بعر سةؤةنلعك ظىحىن )بعر قئتعم( 

ساالم بئرعؤئتعص ظعككع قئتعم سةجدة قعلعنعدذ.«)5) 

قايتا  ظةتتةهةيياتذنع  كئيعن  بولغاندعن  قعلعص  سةجدعسعنع  سةؤةنلعك 
ظوقذغان  بذرذن  قعلعشتعن  سةجدعسعنع  سةؤةنلعك  حىنكع  ؤاجعصتذر.  ظوقذش 
ظةتتةهةيياتذ سةؤةنلعك سةجدعسعنع قعلعش بعلةن ظةمةلدعن قالعدذ. بذ هةقتة 
ظعمران ظعبنع هأسةين مذنداق دةيدذ: »صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم ساهابعلةرضة 
ناماز ظوقذص بئرعص نامازدا سةؤةنلعك قعلعص سالدع. ظاندعن ظعككع قئتعم 
ظةث  ضذمانع  قارارعنع  قالسا  شةكلعنعص  دةص  ظوقذغانتعمةنمذ  رةكةت  ظىح  ياكع  ظوقذغانتعمةنمذ  رةكةت  ظعككع  يةنع    (((

كىحلىك بولغعنعغا توختعدذ. ظاندعن شذنعثغا ظاساسةن نامعزعنع تاماماليدذ. ت. 
)))  ظعمام بذخارع رعؤايعتع. 

قعلعنعدعغان  ظعلضعرع  قعلعشتعن  سةجدعسعنع  سةهؤة  بذ،  ظةمةستذر.  ساالم  قعلعنعدعغان  ظاخعرعدا  نامازنعث  بذ،    (((
ساالمدذر. ت.  

)))  بذ هةدعسنع ظةبذداؤذد ؤة نةساظعي قاتارلعقالر رعؤايةت قعلدع. 
)))  بذ هةدعسنع ظةبذداؤذد رعؤايةت قعلدع. 
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سةجدة قعلدع. ظاندعن ظةتتةهةيياتذنع ظوقذدع ؤة ساالم بةردع.«)))
مذنداق  ظةلةيهعسساالمنعث  صةيغةمبةر  ظةنهذ  رةزعيةلالهذ  مةسظذد  ظعبنع 
رةكةت  ظىح  نامازنع  تذرذص  نامازدا  »سةن  قعلعدذ:  رعؤايةت  دئضةنلعكعنع 
ياكع تأت رةكةت ظوقذغانلعقعثدا شةكلعنعص قالساث ؤة كىحلىك ضذمانعث تأت 
رةكةت ظوقذغانلعقعث بولسا، تةشةههذددا ظولتذر )يةنع تةشةههذددا ظولتذرذص 
ظعلضعرع  بئرعشتعن  ساالمنع  ظاخعرقع  ظاندعن  ظوقذغعن.  ظةتتةهةيياتذنع( 
يةنة  ظاندعن  قعلغعن.  سةجدة  قئتعم  ظعككع  تذرذص  ظولتذرذص  تةشةههذددا 

ظةتتةهةيياتذنع ظوقذغعن. ظاندعن ظاخعرقع ساالم بةرضعن.«)))
ظةضةر بعر ظادةم سةؤةنلعك سةجدعسعدعن بئشعنع كأتىرىصال )ظةتتةهةيياتذنع 
بذنداق  بولعدذ.  قعلمعغان  ؤاجعصنع  بعر  بولسا،  بةرضةن  ساالم  ظوقذماستعن( 
مةكرذه  يئقعن  هارامغا  لئكعن  كةتمةيدذ.  بذزذلذص  نامعزع  بعلةن  قعلعش 

ظعشتعن بعرنع قعلغان هئساصلعنعدذ.

 سةؤةنلعك سةجدعسعنعث هأكمع

ظأتىلىص  نامازدا  ظذ،  حىنكع  ؤاجعصتذر.  قعلعش  سةجدعسعنع  سةؤةنلعك 
سالغان كةمحعلعكنع تولذقالش ظىحىن يولغا قويذلغان سةجدعدذر. ظعبادةتنع 
مذكةممةل بعر شةكعلدة ظادا قعلعش ؤاجعصتذر. سةؤةنلعك سةجدعسع خذددع 
هةجدة ظأتكىزىلىص سالغان كةمحعلعكنع تولذقالش ظىحىن مال سويذش ؤاجعص 
ظىحىن  تولذقالش  كةمحعلعكنع  قالغان  ظأتكىزىلىص  )نامازدا  قعلعنغعنعدةك 

يولغا قويذلغان ؤاجعص بعر ظعشتذر.()))
سةجدعسعنع  سةؤةنلعك  ظعكةنلعكعنع  ؤاجعص  سةجدعسعنعث  سةؤةنلعك 
قعلعشقا بذيرذص كةلضةن يذقعرعدا بايان قعلعنغان هةدعسلةردعكع بذيرذقالرمذ 
ضىحلةندىرعدذ. بذيرذق ظةسلعدة ؤاجعصنع ظعصادعلةيدذ. سةؤةنلعك سةجدعسعنع 
قعلماسلعققا ظأزرعسع يوق تذرذص قةستةن قعلمعغان ظادةم ضذناهكار بولعدذ ؤة 
)))  بذ هةدعسنع ظةبذداؤذد، تعرمعزعي، ظعبنع هةببان ؤة هاكعم قاتارلعقالر رعؤايةت قعلدع ؤة تعرمعزعي: بذ، ياخشعلعق 

دةرعجعسعضة يةتكةن غةرعص هةدعستذر، دئدع. 
قعلعش  رعؤايةت  ظعحعدة هةدعس  قعلغذحعالرنعث  رعؤايةت  بذ هةدعسنع  لئكعن،  قعلدع.  رعؤايةت  ظةبذداؤذد  بذ هةدعسنع    (((

شةرتعضة توشمايدعغان ظادةم باردذر.  
)))  »شرح املنيه«، 455 ـ بةت.
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ظذنعثغا نامازنع قايتا ظوقذش الزعم بولعدذ. 
بامدات نامعزعدا، سةؤةنلعك سةجدعسعدعن بذرذن قعلعنعدعغان ساالمدعن 
كئيعن كىن حعقعص قالغان ؤة ظةسعر نامعزعدا كىن قعزعرعص قالغان بولسا، 
سةؤةنلعك سةجدعسع قعلعنمايدذ. شذنعثدةك يةنة بعرعنحع ساالمدعن كئيعن 
قةستةن  تاهارعتعنع  ظعلضعرع(  قعلعشتعن  سةجدعسعنع  )سةؤةنلعك  ؤة 
كئلعدعغان  زعت  نامازغا  ظوخشاش  قعلغانغا  ضةص  قةستةن  ؤة  بذزعؤةتكةنضة 
بذ  لئكعن  قعلعنمايدذ.  سةجدعسع  سةؤةنلعك  بعلةنمذ  قعلعش  ظعشنع  بعرةر 

نامازنع قايتا ظوقذش الزعم.)))
ظعمامغا ظعقتعدا قعلغان ظادةم، ظةضةر ظعمام نامازدا سةؤةنلعك ظأتكىزىص 
سةؤةنلعك  بعللة  بعلةن  ظعمام  بولسا،  قعلغان  سةجدعسع  سةؤةنلعك  سئلعص 
سةجدعسعنع قعلعش الزعم. ظةضةر ظذ ظادةم نامازدا ظأزع سةؤةنلعك ظأتكىزىص 
سالغان بولسا، ظذنعثغا سةؤةنلعك سةجدعسعنع قعلعش الزعم ظةمةس. حىنكع 
ظذ، ظةضةر سةؤةنلعك سةجدعسعنع ظأزع يالغذز قعلسا، ظعمامغا ظةضةشمعضةن 
هئساصلعنعدذ. ظعمامغا ظعقتعدا قعلعص ناماز ظوقذغان ظادةم ظعمامنعث ظارقعسعدا 
تذرذص سةؤةنلعك ظأتكىزىص سالغان بولسا، سةؤةنلعك ظأتكىزىص سالغان ظذ 
ظادةم ظعمامغا ظةضعشعمةن، دةص  قايتا ظوقذشع الزعمدذر. حىنكع ظذ  نامازنع 
ظأزعنعث ظأتكىزىلىص سالغان كةمحعلعكعنع سةؤةنلعك سةجدعسع بعلةن نامازدا 

تذلذقالشقا ظعمكانع بولمعغان.))) 
سةؤةنلعك  ظعمامع  ظةضةر  ظادةم  ظألضىرةلمعضةن  بئشعغا  نامازنعث 
سةجدعسعنع قعلسا، نامازنعث ظألضىرةلمعضةن يئرعنع ظوقذش ظىحىن قوصذشتعن 
ظعلضعرع ظعمامع بعلةن بعللة سةؤةنلعك سةجدعسعنع قعلعدذ. ظةضةر ظذ ظادةم 
سالغان  ظأتكىزىص  ظوقذؤاتقاندا سةؤةنلعك  يئرعنع  ظألضىرةلمعضةن  نامازنعث 
بولسا، ظذ ظادةم يةنة بعر قئتعم سةؤةنلعك سةجدعسعنع قعلعدذ ؤة ظذنعث بذرذن 
ظعمام بعلةن قعلغان سةؤةنلعك سةجدعسع بذنعث ظورنعنع باسمايدذ. حىنكع ظذ 
ظادةمنعث ظعمامعدعن ظايرعلغاندعن كئيعنكع نامعزعنع خذددع يالغذز ظوقذغان 

ظادةمنعث نامعزعنعث هأكمعدعدذر.
ظةضةر نامازنعث بئشعغا ظألضىرةلمعضةن ظادةم سةؤةنلعك بعلةن ظعمامعدعن 

)))  »رد احملتار«، ) ـ توم، 499 ـ بةت.
)))  »رد احملتار«.
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سةؤةنلعك  ظذنعثغا  بولسا،  بةرضةن  ساالم  بعللة  بعلةن  ظعمامع  ياكع  بذرذن 
سةجدعسع قعلعش كئرةك بولمايدذ. حىنكع ظذ، تئخع ظعمامعغا ظعقتعدا قعلعص 
كئيعن  بولغاندعن  بئرعص  ساالم  ظعمام  ظادةم،  ظذ  ظةضةر  هالةتتعدذر.  تذرغان 
الزعم  قعلعش  ظذنعثغا سةؤةنلعك سةجدعسعنع  بولسا،  بئرعص سالغان  ساالم 

بولعدذ.))) 
بعر ظادةم، ظىستعدة سةؤةنلعك سةجدعسعنعث ياكع ناماز سةجدعسعنعث))) 
بئرعؤةتكةن  ساالم  قئلعص  ظذنتذص  بارلعقعنع  سةجدعسعنعث)))  تعالؤةت  ياكع 
بولسا، ظةضةر ظذ ظادةم يىزعنع قعبلة تةرةصتعن باشقا تةرةصكة قاراتقان بولسعمذ، 
لئكعن مةسحعتتعن حعقعص كةتمعضةنال بولسا، ظذنعثغا سةؤةنلعك سةجدعسعنع 
قعلعش الزعم. حىنكع مةسحعتنعث هةممعسع بعر يةرنعث هأكمعدعدذر. شذنعث 
ظادا  نةرسعنع  قالغان  قعلعص  ظىستعدة  بولسا،  ظعحعدعال  مةسحعتنعث  ظىحىن 
قعلعش ظىحىن نامازغا قايتا قايتااليدذ. ظةضةر ظذ ظادةم مةسحعتنعث ظعحعدة 
بولغان بولسعمذ، لئكعن ضةص قعلغانغا ياكع ظاؤازلعق كىلضةنضة ياكع قةستةن 
تاهارةت سىندذرغانغا ظوخشاش نامازغا زعت كئلعدعغان بعرةر ظعشنع قعلعص 
قالغان  قعلعص  ظىستعدة  بولسا،  كةتكةن  حعقعص  مةسحعتتعن  ياكع  قويغان 

نةرسعنع ظادا قعلعش ظىحىن نامازغا قايتا قايتالمايدذ.  
ظةضةر بعر ظادةم، ظىستعدة سةؤةنلعك سةجدعسعنعث بارلعقع ظئسعدة بار 
تذرذص ساالم بئرعؤةتكةن بولسا، ظذ سةجدعنع )كئيعنمذ( قعالاليدذ. ظةمما ظذ 
ظادةم ظىستعدة ناماز سةجدعسعنعث ياكع تعالؤةت سةجدعسعنعث بارلعقع ظئسعدة 
بولغاندعن  بئرعص  ساالم  سةجدعنع  ظذ  بولسا،  بئرعؤةتكةن  ساالم  تذرذص  بار 

كئيعن قعلعش توغرا بولمايدذ.)4) 
بعر ظادةم تأت رةكةتلعك صةرز نامازنعث ياكع ؤئتعر نامعزعنعث بعرعنحع 
ظولتذرذشعدا ظولتذرماي سةؤةنلعك بعلةن قوصذص كئتعص سالغان بولسا، قوصذص 
ظةضةر  ظولتذرعدذ.  ظولتذرذشتا  بعرعنحع  قايتعص  بولسا  بولمعغانال  تعكلعنعص 
ظولتذرغان  ظولتذرذشتا  قايتعص  كئيعن  بولغاندعن  تعكلعنعص  قوصذص  ظادةم  ظذ 

)))  »مراقي الفالح«.
)))  ناماز سةجدعسعدعن نامازنعث هةر بعر رةكعتعدة قعلعنعدعغان ظعككع سةجدة كأزدة تذتذلعدذ. ت.

)))  تعالؤةت سةجدعسعدعن قذرظاننعث ظعحعدة سةجدة ظايعتع، دةص ظاتعلعدعغان مةلذم ظايةتلةر بولذص بذ ظايةتلةرنع ظوقذغان 
ؤة تعثشعغان ظادةمضة قعلعش الزعم بولغان سةجدة كأزدة تذتذلعدذ. ت. 

)))  »اهلدية العالئية«.
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بولسا، نامعزع بذزذلذص كةتمةيدذ. حىنكع نامازدا ظازراق ظارتذق ظأرة تذرذص 
قئلعش نامازنعث توغرا بولعشعغا دةخلع يةتكىزمةيدذ.))) 

ظةمما صةرز ناماز ؤة ؤئتعر نامازالردعن باشقا مةسعلةن: سىننةن ناماز ؤة 
نةصلة نامازغا ظوخشاش نامازالردا بعرعنحع ظولتذرذشتا ظولتذرماي سةؤةنلعك 
بعلةن قوصذص كئتعص تعكلعنعص بولغان بولسعمذ قايتعص ظولتذرذشتا ظولتذرعدذ. 
حىنكع بذ خعلدعكع نامازالردا هةر بعر ظعككع رةكةت ظأز ظالدعغا بعر ناماز 
هئساصلعنعدذ. ظةضةر ظذ ظادةم قوصذص كئتعص ظىحىنحع رةكةتنعث سةجدعسعنع 
نامعزعنع  قايتماي  ظىحىن  ظولتذرذش  ظولتذرذشتا  بولسا،  سالغان  قعلعص 

داؤامالشتذرعدذ.)))
بعرعنحع ظولتذرذشتا ظولتذرماي سةؤةنلعك بعلةن ظىحىنحع رةكةتكة قوصذص 
كئتعص سالغان، ظاندعن يئنعص قايتا ظولتذرغان ظادةم، ظةضةر ظأرة تذرذص بولذشقا 
سةجدعسعنع  سةؤةنلعك  بولسا،  ظولتذرغان  قايتا  يئنعص  ؤاقتعدا  قالغان  ظاز 
ظاندعن  بولذص،  قوصذص  بعر شةكعلدة  يئقعن  ظولتذرذشقا  تئخع  ظةضةر  قعلعدذ. 

ظولتذرغان بولسا، سةؤةنلعك سةجدعسعنع قعلمايدذ.
نامازدا  رةكةتلعك  تأت  ظولتذرماي  ظولتذرذشتا  ظاخعرقع  ظادةم  بعر  ظةضةر 
ياكع  رةكةتكة  تأتعنحع  نامازدا  رةكةتلعك  ظىح  ياكع  رةكةتكة  بةشعنحع 
بامداتدةك ظعككع رةكةتلعك نامازدا ظىحىنحع رةكةتكة قوصذص كئتعص قالغان، 
ظاخعرقع  قايتعص  بولسا،  قعلمعغانال  سةجدعسعنع  رةكةتنعث  كةتكةن  قوصذص 
سةجدعسعنع  رةكةتنعث  كةتكةن  )قوصذص  ظذ  حىنكع  ظولتذرعدذ.  ظولتذرذشتا 
قعلمعغاحقا( تئخع صةرزنعث داظعرعسع ظعحعدعن حعقعص كةتمعضةن بولعدذ ؤة 
سةؤةنلعك سةجدعسعنع قعلعدذ. ظةضةر ظذ ظادةم سةؤةنلعك بعلةن قوصذص كةتكةن 
حعقعص  ظعحعدعن  داظعرعسع  صةرزنعث  بولسا،  قعلغان  سةجدعسعنع  رةكةتنعث 
كةتكةن بولعدذ ؤة ظذنعث صةرز نامعزع بولسا نةصلة نامازغا ظايلعنعص كئتعدذ. 
شذنعث بعلةن ظذ ظادةم ظذ بعر رةكةت نامازغا يةنة بعر رةكةت قوشذص ظعككع 
رةكةت قعلعدذ. ظذنعثغا سةؤةنلعك سةجدعسعنع قعلعش الزعم بولمايدذ. حىنكع 
بذزذلذص كةتكةن ناماز )يةنع صةرزلعكتعن بذزذلذص نةصلعضة ظايالنغان ناماز( 

سةؤةنلعك سةجدعسع بعلةن ظةسلعضة كةلمةيدذ.    
)))  »مراقي الفالح«.

)))  »رد احملتار«.
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ظةضةر بعر ظادةم ظاخعرقع ظولتذرذشتا ظولتذرذص بولغاندعن كئيعن سةؤةنلعك 
بعلةن ظارتذق رةكةتكة )يةنع تأت رةكةتلعك نامازدا بةشعنحع رةكةتكة ياكع 
رةكةتلعك  ظعككع  بامداتدةك  ياكع  رةكةتكة  تأتعنحع  نامازدا  رةكةتلعك  ظىح 
رةكةتنعث  ظارتذق  ظذ  بولسا،  كةتكةن  قوصذص  رةكةتكة(  ظىحىنحع  نامازدا 
سةجدعسعنع قعلمعغانال بولسا، ظأزعنعث ظارتذق رةكةتكة قوصذص كةتكةنلعكع 
ظئسعضة كةلضةن هامانال ظولتذرسا بولعدذ ؤة ظاخعرقع ساالمنع كئحعكتذرذص 
سالغانلعقع ظىحىن ظذنعثغا سةؤةنلعك سةجدعسعنع قعلعش الزعم. ظةضةر ظذ 
ظادةم ظذ ظارتذق رةكةتنعث سةجدعسعنع قعلعص بولغان بولسا، ظاخعرقع رةكةتتة 
ظولتذرغانلعقع ظىحىن ظذنعث صةرزع بذزذلذص كةتمةيدذ. ظةضةر ظذ ظادةم خالعسا 
رةكةت  ظعككع  ظارتذق  ؤة  قوشعدذ  رةكةت  بعر  يةنة  رةكةتكة  بعر  ظارتذق  ظذ 
بذ ناماز ظذنعث ظىحىن نةصلة هئساصلعنعدذ. ظذنعثغا سةؤةنلعك سةجدعسعنع 
قعلعش الزعم كئلعدذ. حىنكع ظذ ظادةم صةرز ناماز ظىحىن بئرعلعدعغان ظاخعرقع 

ساالمنع قعلمعدع))). 
بذ يةردة شذنع بايان قعلعص ظأتىشكة توغرا كئلعدذكع، ظارتذق قوشذلذص 
ظارقعسعدعن  نامازنعث  صةرز  ناماز  رةكةت  ظعككع  ظذ  قارالغان  دةص  نةصلة  ؤة 
ظوقذلعدعغان ظعككع رةكةت سىننةتكة هئساص بولمايدذ))). حىنكع ظذ ظعككع رةكةت 

ناماز ظايرعم بعر قذالق قئقعص نامازغا كعرعش بعلةن باشالنمعغاندذر.))) 
سىرة فاتعهةنعث كأص قعسمعنع ظوقذمعغانلعق سةؤةبع بعلةن سةؤةنلعك 
فاتعهةنع  سىرة  ظادةم  بعر  ظةضةر  بولعدذ.  ؤاجعص  قعلعش  سةجدعسعنع 
ظوقذماي باشقا سىرعدعن بعر ظايةت ظوقذص بولغاندعن كئيعن سىرة فاتعهةنع 
ظذ  ظاندعن  فاتعهةنع ظوقذيدذ،  بولسا، سىرة  ظوقذمعغانلعقع ظئسعضة كةلضةن 
سىرعنع قايتا ظوقذيدذ ؤة سىرة فاتعهةنع ظوقذشنع كئحعكتىرىص قويغانلعقع 
دةسلةصكع  نامازنعث  ظادةم  ظذ  ظةضةر  قعلعدذ.  ظىحىن سةؤةنلعك سةجدعسعنع 
)))  ظةمما صةرز نامعزعغا ظارتذق ظعككع رةكةت قوشذص بولغاندعن كئيعن بةرضةن ظاخعرقع ساالم ظاصتذرنعث قارعشع بويعحة 

صةرزضة ظةمةس ظارتذق قوشذلذص ؤة نةصلة دةص قارالغان ظعككع رةكةت ناماز ظىحىن هئساص بولذشع مذمكعن. ت. 
بولذص  ظولتذرذص  ظولتذرذشعدا  ظاخعرقع  صةرزعنعث  نامعزعنعث  خذصتةن  ياكع  شام  ياكع  صعشعن  ظادةم  بعر  مةسعلةن:    (((
سةؤةنلعك بعلةن ظارتذق رةكةتكة قوصذص كئتعص سئلعص تاكع قذصذص كةتكةن ظذ رةكةتنعث سةجدعسعنع قعلغعحة ظأزعنعث 
ظذ رةكةتكة سةؤةنلعك بعلةن قوصذص كئتعص سالغانلعقع ظئسعضة كةلمعضةن ؤة سةجدعدعن كئيعن ظئسعضة كةلضةن بولسا، ظذ 
رةكةتكة يةنة بعر رةكةت قوشعدذ ؤة ظارتذق ظذ ظعككع رةكةت ناماز، ظذنعث ظىحىن نةصلة هئساصلعنعدذ. شذنعث بعلةن ظذنعث 
نامعزع صعشعن بعلةن خذصتةندة ظالتة رةكةت ؤة شامدا بةش رةكةت بولعدذ. صعشعن بعلةن خذصتةندة تأت رةكةت، صةرزضة ؤة 
ظعككع رةكةت نةصلعضة هئساص بولعدذ ؤة شامدا ظىح رةكةت صةرزضة ؤة ظعككع رةكةت نةصلعضة هئساص بولعدذ. لئكعن ظذ ظعككع 

رةكةت نةصلة ظذ نامازالرنعث ظارقعسعدعن ظوقذلعدعغان ظعككع رةكةت سىننةتنعث ظورنعدا هئساصالنمايدذ. ت.   
)))  >الدر املختار<، ) ـ توم، )50 ـ بةت. »اهلدية العالئية«.
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ظعككع رةكةتعنعث بعرةر رةكعتعدة سىرعنع ظوقذشتعن ظعلضعرع سىرة فاتعهةنعث 
يةنة  بولسا، ظذنعثغا  قايتا ظوقذغان  ـ  قايتا  بعر قعسمعنع  ياكع  هةممعسعنع 

سةؤةنلعك سةجدعسعنع قعلعش الزعم بولعدذ.
ظةضةر بعر ظادةم سىرة فاتعهةنعث كةينعدعن ظوقذيدعغان سىرعنع ظوقذمايال 
رذكذغا كئتعص رذكذدا ياكع رذكذدعن بئشعنع كأتىرىص تئخع سةجدعضة بارماي 
ظارقعسعغا  بولسا،  ظئسعضة كةلضةن  ظوقذمعغانلعقع  ؤاقتعدا، سىرعنع  تذرغان 
سةجدعسعنع  سةؤةنلعك  ؤة  قعلعدذ  قايتا  رذكذنع  ظوقذيدذ،  سىرعنع  يئنعص 

قعلعدذ.
 ظةضةر بعر ظادةم دذظايع قذنذتنع ظوقذشنع ظذنتذص قئلعص رذكذغا كئتعص 
تذرغان  بارماي  سةجدعضة  تئخع  كأتىرىص  بئشعنع  رذكذدعن  ياكع  )رذكذدا 
ظورنع  ظذنعث  بولسا،  كةلضةن(  ظئسعضة  ظوقذمعغانلعقع  سىرعنع  ؤاقتعدا 
ظةضةر  يانمايدذ.  ظارقعسعغا  ظىحىن  ظوقذش  ظذنع  ظىحىن  كةتكةنلعكع  ظأتىص 
ظارقعسعغا يانغان ؤة دذظايع قذنذتنع ظوقذغان بولسا، ظذنعث ظعلضعرع قعلغان 
رذكذسع بذزذلذص كةتمةيدذ. حىنكع دذظايع قذنذتنع ظوقذش ؤاجعصتذر. ؤاجعص 
بعر ظعشنع قعلعش بعلةن صةرز بذزذلذص كةتمةيدذ. ظذ ظادةم مةيلع ظارقعسعغا 
سةؤةنلعك  ظذنعث  ظوقذمعسذن  مةيلع  ظوقذسذن  قايتا  قذنذتنع  دذظايع  يئنعص 
قذنذتنع  دذظايع  سىرةتتة  بعرعنحع  ظذ،  حىنكع  الزعم.  قعلعشع  سةجدعسعنع 

ظوقذشنع كئحعكتىردع، ظعككعنحع سىرةتتة بولسا، ظذنع صةقةت ظوقذمعدع.
بئشعنع  رذكذدعن  ياكع  قعلغاندا  سةجدة  ياكع  رذكذ  ظادةم  بعر  ظةضةر 
كأتىرضةن ؤة تئخع سةجدعضة بارماي تذرغان ؤاقتعدا سةؤةنلعك بعلةن ظايةت 
ظوقذص سالغان بولسا، سةؤةنلعك سةجدعسعنع قعلعش الزعم. ظةضةر ظذ ظادةم 
ظولتذرذشتا ظولتذرذص ظةتتةهةيياتذنع ظوقذشتعن ظعلضعرع ظايةت ظوقذص سالغان 
بولسا، ظولتذرذشنعث بئشعدا ظةتتةهةيياتذنع ظوقذمعغانلعقع ظىحىن ظذنعثغا 
بئشعدا  ظولتذرذشنعث  حىنكع  كئلعدذ.  الزعم  قعلعش  سةجدعسعنع  سةؤةنلعك 

ظةتتةهةيياتذنع ظوقذش ؤاجعصتذر.
كئيعن  ظةتتةهةيياتذدعن  ظولتذرذشتا  بعرعنحع  بعرعنحع  ظادةم  بعر  ظةضةر 
ظايةت ظوقذص سالغان بولسا، ظةتتةهةيياتذنعث كةينعدعنال ظىحىنحع رةكةتكة 
ظىحىن  سالغانلعقع  كئحعكتىرىص  قعلعشنع  ؤاجعصنع  بعر  ظعبارةت  قوصذشتعن 
ظذنعثغا سةؤةنلعك سةجدعسعنع قعلعش الزعم بولعدذ. ظةضةر ظذ ظادةم ظىحىنحع 
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سالغان  كئحعكتىرىص  بعلةن  سةؤةبع  ظوقذغانلعق  دذرذت  قوصذشنع  رةكةتكة 
ظةمما  كئلعدذ.  الزعم  قعلعش  سةؤةنلعك سةجدعسعنع  ظذنعثغا  يةنة  بولسعمذ 
ظذ ظةضةر ظاخعرقع ظولتذرذشتا ظولتذرذص ؤة ظةتتةهةيياتذنع ظوقذص بولغاندعن 
كئيعن ظايةت ظوقذص سالغان بولسا، بذ هالةتتة ظذنعثغا سةؤةنلعك سةجدعسعنع 
ظوقذص  ظةتتةهةيياتذنع  ظولتذرذشتا  ظاخعرقع  حىنكع  كةلمةيدذ.  الزعم  قعلعش 
بولغاندعن كئيعنكع مذددةت دذرذت ظوقذش ؤة دذظا قعلعش ظىحىندذر. ظايةت 

بولسا بذ ظعككعسعنعث هةر ظعككعسعنع ظأز ظعحعضة ظالعدذ.
ياكع  قعسمعنع  بعر  ياكع  هةممعسعنع  ظةتتةهةيياتذنعث  ظادةم  بعر  ظةضةر 
ظئيتمعغان  تةكبعرعنع)))  قذنذتنعث  دذظايع  ياكع  ظوقذمعغان  قذنذتنع  دذظايع 

بولسا، ظذنعثغا سةؤةنلعك سةجدعسعنع قعلعش الزعم.
ظةضةر ظايةتلةر ظاؤازسعز ظوقذلعدعغان نامازالردا ظعمام ظةث ظاز بولغاندا 
ياكع  سالغان  ظوقذص  ظاؤازلعق  ظايةتنع  ظىح  قعسقا  ياكع  ظايةت  بعر  ظذزذن 
بولسا،  سالغان  ظوقذص  ظاؤازسعز  نامازالردا  ظوقذلعدعغان  ظاؤازلعق  ظايةتلةر 

ظذنعثغا سةؤةنلعك سةجدعسعنع قعلعش الزعم.
ظةضةر ظعمام دذظا ياكع دذرذت ياكع تةسبعهالرنع ظاؤازلعق ظوقذص سالغان 
بولسا، ظذنعثغا سةؤةنلعك سةجدعسعنع قعلعش الزعم ظةمةستذر. شذنعثدةك 
نامازالردا  ظوقذغان  ظاؤازسعز  ظايةتلةر  ظادةم  ظوقذغان  ناماز  يالغذز  يةنة 
ظايةتلةرنع ظاؤازلعق ظوقذص سالغان بولسا، ظذنعثغا سةؤةنلعك سةجدعسعنع 
شذنداق  ظعمام  صةقةت  قعلعش  سةجدعسعنع  سةؤةنلعك  ظةمةس.  الزعم  قعلعش 
ظوقذص سالغان ؤاقتعدعال ظعمامغا ؤاجعص بولعدذ.))) حىنكع ظايةتلةر ظاؤازسعز 
ظاؤازلعق  ظايةتلةر  ؤة  ظوقذش  ظاؤازسعز  ظايةتنع  نامازالردا  ظوقذلعدعغان 
ظوقذلعدعغان نامازالردا ظايةتنع ظاؤازلعق ظوقذش ظعمامنعث ؤةزعصعسعدذر. بذ، 

يالغذز ناماز ظوقذغان ظادةمنعث ؤةزعصعسع ظةمةستذر.

شةك قعلعص قئلعشنعث هأكمع

بعر ظادةم نامازنع ظوقذص بولذص ساالم بئرعص بولغاندعن كئيعن )نامازنع 
)))  يةنع دذظايع قذنذت ظوقذشتعن ظعلضعرع >اهلل ظةكبةر< دةص قعلعدعغان قذالق قئقعشنع قعلمعغان بولسا. ت. 

)))  »رد احملتار«، ) ـ توم، 498 ـ بةت.

شەك قىلىپ قېلىشنىڭ ھۆكمىسەۋەنلىك سەجدىسىنىڭ ھۆكمى



توغرا ظوقذغانلعقع ياكع خاتا ظوقذغانلعقع هةققعدة( شةك قعلعص قالغان بولسا، 
بذ شةك هئحبعر ظئتعبارغا ظئلعنمايدذ. لئكعن ظذنعث ضذمانعغا ظأزعنعث نامازدا 
بعر ظعشنع كةم قعلعص قويغانلعقع كىحلىك كةلسة. ظةضةر ظذ ظادةم ساالم بئرعص 
ياكع  قعلغانغا  ضةص  )مةسعلةن:  كئلعدعغان  زعت  نامازغا  كئيعن  بولغاندعن 
قايتا  نامازنع  بولسا،  قعلغان  ظعشنع  بعرةر  ظوخشاش(  كألضةنضة  ظاؤازلعق 
قويغان  قعلعص  كةم  صةقةت  بولسا،  قعلمعغان  ظعشنع  ظذنداق  ظةضةر  ظوقذيدذ. 

ظعشنع قعلعدذ ؤة ظاندعن سةؤةنلعك سةجدعسعنع قعلعدذ.
صةيغةمبةر  دةيدذ:  مذنداق  ظةنهذ  رةزعيةلالهذ  ظةسسامعت  ظعبنع  ظذبادة 
ناماز  رةكةت  قانحة  ظأتكىزىص  سةؤةنلعك  نامعزعدا  ظةلةيهعسساالمدعن 
هةققعدة  قعلعدعغانلعقع  قانداق  ظادةمنعث  بعلةلمةيدعغان  ظوقذغانلعقعنع 
سذظال سورالدع. صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم: »ظذ ظادةم نامازغا قايتسذن ؤة 
)سةؤةنلعك سةجدعسع ظىحىن( ظولتذرذص ظعككع قئتعم سةجدة قعلسذن«))) 

دئدع.
ظةضةر بعر ظادةم ناماز ظوقذؤئتعص تذرذص ظأزعنعث نامازنع قانحة رةكةت 
نامازدا شةك  قئتعم  تذنحع  بذ  ظذنعث  ؤة  قالغان  قعلعص  ظوقذغانلعقعدا شةك 
قعلعص قئلعشع بولسا، بذ هالةتتة ظذنعث نامعزع بذزذلذص كئتعدذ ؤة ظذنعث 
نامازنع قايتا ظوقذشقا توغرا كئلعدذ. حىنكع ظعبنع ظأمةر رةزعيةلالهذ ظةنهذ 
ظأزعنعث نامازنع ظىح رةكةت ظوقذغانلعقعنع ياكع تأت رةكةت ظوقذغانلعقعنع 
نامازنع  ظأزعنعث  تاكع  نامازنع  ظادةم  »ظذ  هةققعدة:  ظادةم  بعلةلمعضةن 
قانحة رةكةت ظوقذغانلعقعنع ياخشع ظئسعدة تذتقانغا قةدةر قايتا ظوقذيدذ« 

دئضةن.)))
ظةضةر بعر ظادةم ناماز ظوقذؤئتعص تذرذص ظأزعنعث نامازنع قانحة رةكةت 
ظوقذغانلعقعدا شةك قعلعص قالغان ؤة ظذنعث بذ، ظعككعنحع قئتعم نامازدا شةك 
قعلعص قئلعشع بولسا، بذ هالةتتة ظذ ظادةم نامازنع ظذنعث ظةث كىحلىك ضذمانعدا 
)ظأزعنعث قانحة رةكةت ناماز ظوقذغانلعقع بولسا، شذ رةكةتتعن هئساصالص( 
ظوقذيدذ. بذ هةقتة صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم مذنداق دئدع: »بعرعثال نامعزعدا 
ظويلعسذن))).  توغرعسعنع  قالسا،  شةكلعنعص  ظوقذغانلعقعدا(  رةكةت  )قانحة 

)))  بذ هةدعسنع تةبرانعي رعؤايةت قعلدع. لئكعن هةدعسنعث رعؤايةت قعلعنعش يوللعرعدا ظىزىكلىك باردذر. 
)))  بذ ظةسةرنع ظعبنع ظةبذشةيبة رعؤايةت قعلغان.

قارارعنع ضذمانع ظةث  قالسا  ياكع ظىح رةكةت ظوقذغاندعمةنمذ، دةص شةكلعنعص  يةنع ظعككع رةكةت ظوقذغاندعمةنمذ    (((
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ظاندعن شذنعثغا ظاساسةن نامعزعنع تاماملعسذن. ظاندعن ساالم بةرسذن ؤة 
ظعككع قئتعم سةجدة قعلسذن.«))) 

ساندعن  ظاز  ظةث  بولمعسا،  كىحلىك  ساندا  بعرةر  ضذمانع  ظذنعث  ظةضةر 
باشالص ظوقذيدذ. ؤاجعص بولغان ظولتذرذش بولسعمذ بذ ظولتذرعدعغان يةر دةص 
هةقتة  بذ  قعلعدذ))).  سةجدعسعنع  سةؤةنلعك  ؤة  ظولتذرعدذ  يةردة  ظويلعغان 
ظابدذرراهمان ظعبنع ظةؤف صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث مذنداق دئضةنلعكعنع 
نامازنع  ظأزعنعث  قئلعص  شةكلعنعص  نامعزعدا  »بعرعثالر  قعلعدذ:  رعؤايةت 
نامازنع  بولسا،  بعلةلمعضةن  ظوقذغانلعقعنع  رةكةت  ظعككع  ياكع  رةكةت  بعر 
ياكع  رةكةت  ظعككع  نامازنع  ظأزعنعث  ظةضةر  هئساصلعسذن.  دةص  رةكةت،  بعر 
دةص  رةكةت،  ظعككع  نامازنع  بولسا،  بعلةلمعضةن  ظوقذغانلعقعنع  رةكةت  ظىح 
هئساصلعسذن. ظةضةر ظأزعنعث نامازنع ظىح رةكةت ياكع تأت رةكةت ظوقذغانلعقعنع 
بعلةلمعضةن بولسا، نامازنع ظىح رةكةت، دةص هئساصلعسذن ؤة نامازنع ظوقذص 
بولذص )ظةتتةهةيياتذدا ظولتذرغان ؤاقتعدا سةؤةنلعك سةجدعسع ظىحىن( سةجدة 

قعلسذن.()))
 ناماز ظوقذغان بعر ظادةمضة ظادعل بعر ظادةم كئلعص ظذنعث نامازنع كةم 
ظوقذغانلعقعنع خةؤةر قعلغان ؤة ظذ ظادةم خةؤةر قعلغذحعنعث سأزعنعث توغرا 
ياكع توغرا ظةمةسلعكعدة شةكلعنعص قالغان بولسا، بذ هالةتتة ظذ ظادةمنعث 
كئلعص  ظادةم  ظعككع  ظذنعثغا  ظةضةر  مذستةهةصتذر.  ظوقذشع  قايتا  نامازنع 

خةؤةر قعلغان بولسا، ظذنعث نامازنع قايتا ظوقذشع ؤاجعصتذر.)4) 
بولذص  خاتا  ناماز  جاماظةت  دئضةن،  ظوقذدذم  توغرا  نامازنع  مةن  ظعمام: 
قالدع دئضةن ؤة شذنعث بعلةن ظعمام بعلةن جاماظةت ظعختعالص قعلعشعص قالغان 
بولسا، ظةضةر ظعمام ظأزعنعث نامازنع توغرا ظوقذغانلعقعغا ظعشةنح قعاللعسا، 
ظعمامغا نامازنع قايتا ظوقذش الزعم بولمايدذ. ظةضةر ظعشةنح قعاللمعسا، ظعمام 

كىحلىك بولغعنعغا توختعدذ. ظاندعن شذنعثغا ظاساسةن نامعزعنع تاماماليدذ. ت. 
)))  ظعمام بذخارع رعؤايعتع. 

)))  مةسعلةن: بعر ظادةم ظأزعنعث نامازنع ظىح رةكةت ياكع ظعككع رةكةت ظوقذغانلعقعدا شةك قعلعص سالغان ؤة ضذمانع 
ؤة  ظوقذيدذ  باشالص  رةكةتتعن  ظعككع  بولغان  سان  ظاز  ظةث  نامازنع  ظذ،  بولسا،  توختعمغان  ظىحكة  ياكع  ظعككعضة  ياكع 
شذ ؤاقتعنعث ظأزعدعال ظولتذرذشتا ظولتذرعدذ. حىنكع، ظىح  رةكةتلعك ؤة تأت رةكةتلعك نامازدا ظعككع رةكةتتعن كئيعن 

ظولتذرذشتا ظولتذرذش ؤاجعصتذر. ت.   
)))  بذ هةدعسنع ظعمام ظةهمةد ؤة تعرمعزعي رعؤايةت قعلدع ؤة تعرمعزعي بذ، توغرذلذص دةرعجعسعضة يةتكةن هةدعستذر، دئدع. 

)))  »اهلدية العالئية«.
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جاماظةتنعث سأزعضة ظاساسةن نامازنع قايتا ظوقذيدذ. بذ هةقتة ظةبذهذرةيرة 
رةزعيةلالهذ ظةنهذ مذنداق دةيدذ: »صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم )تأت رةكةتلعك 
نامازنعث( ظعككع رةكعتعنع ظوقذص بولذص ساالم بئرعص نامازنع تأضةتتع. كئيعن 
>زذل يةدةين< دةص تةخةللذسع بار بعر ساهابة صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمغا: 
ظع اهلل نعث صةيغةمبعرع! ناماز قعسقارتعلدعمذ ياكع سةن )ظعككع رةكةتنع( 
»زذل  ساهابعلةردعن:  ظةلةيهعسساالم  صةيغةمبةر  دئدع.  قالدعثمذ؟  ظذنتذص 
يةدةين راست ضةص قعلعؤاتامدذ؟« دةص سورعدع.  ساهابعلةر: هةظة شذنداق، 
تذرذص  نامازغا  ظةلةيهعسساالم  صةيغةمبةر  بعلةن  شذنعث  بةردع.  جاؤاب  دةص 
ظاندعن  بةردع.  ساالمنع  بعرعنحع  ظاندعن  ظوقذدع.  رةكةتنع  ظعككع  قالغان 
قعلعص  ظذزذن  ظذنعثدعن  ياكع  قعلغان سةجدعضة ظوخشاش  نامازنعث ظعحعدة 

سةجدة قعلعص بولغاندعن كئيعن )سةجدعدعن بئشعنع( كأتىردع.«))) 
قعلعشعص  ظعختعالص  ظارا  ـ  ظأز  بألىنىص  ضذرذصقا  ظعككع  جاماظةت  ظةضةر 
قالغان ؤة ظعككع ضذرذصعنعث بعر ضذرذصعدا بعر كعشع بولسعمذ ظعمام شذ ضذرذص 
تةرةصتة تذرغان بولسا، ظعمام بار ضذرذصنعث سأزع ظئتعبارغا ظئلعنعدذ. ظةضةر 
قالغانلعقعدا شةك قعلمايدعغان ضذرذصتا بولسا،  ظعمام، نامازنعث كةم بولذص 
ناماز كةم بولذص قالدع، دةص قارايدعغان ضذرذصتعكع كعشعلةرنعث نامازنع قايتا 
ظوقذشع الزعم. ظةضةر ظعمام نامازنع كةم بولذص قالدع دةص قارايدعغان ضذرذصتا 
بولسا، نامازنع هةممة جاماظةتنعث قايتا ظوقذشع الزعمدذر. لئكعن ظذالرنعث 
ظعحعدعن نامازنعث حذقذم توغرا بولغانلعقعغا ظعشةنحة قعالاليدعغانالر نامازنع 

قايتا ظوقذمعسعمذ بولعدذ.
قعلعشنع  قانداق  ظأزعضة  جاماظةتنعث  قئلعص  شةكلعنعص  نامازدا  ظعمام 
ظةضةر  هالةتتة  بذ  بولسا،  قعلغان  دعققةت  ظذالرغا  ظىحىن  قويذشع  بعلدىرىص 
جاماظةت ظورنعدعن ظأرة تذرسا ظعماممذ ظأرة تذرعدذ. ظةضةر جاماظةت ظولتذرسا 
توغرا  نامازنعث  قئلعش  شةكلعنعص  بذنحعلعك  نامازدا  ظولتذرعدذ.  ظعماممذ 
بولذشعغا هئحقانداق دةخلع يةتكىزمةيدذ ؤة سةؤةنلعك سةجدعسعنعمذ الزعم 

قعلمايدذ.))) 
كىحلىك  كةتكةنلعكعنع  بذزذلذص  تاهارعتعنعث  تذرذص  نامازدا  ظادةم  بعر 
بذزذلذص  تاهارعتعنعث  كئيعن  ظازدعن  بعر  قعلغان،  ضذمان  شةكعلدة 

)))  ظعمام بذخارع رعؤايعتع. 
)))  »اهلدية العالئية«.
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كةتمعضةنلعكعنع بعلضةن بولسا، بذ هالةتتة ظذ ظادةم ظةضةر شذ ضذمان ظعحعدة 
تذرذص )رذكذغا ياكع سةجدعضة ظوخشاش( نامازنعث بعر صةرزعنع ظادا قعلغان 
ظعحعدة  ضذمان  ظذ  ظادةم،  ظذ  ظةضةر  كئتعدذ.  بذزذلذص  نامعزع  ظذنعث  بولسا، 
تذرذص نامازنعث بعر صةرزعنع ظادا قعلغذدةك ؤاقعت ظأتمعضةن بولسا، ظذنعث 

نامعزع بذزذلذص كةتمةيدذ.)))
لئكعن  بعلعدعغان،  ظئنعق  ظالغانلعقعنع  تاهارةت  ظأزعنعث  ظادةم  بعر 
تاهارعتعنع سذندذرغان ياكع سذندذرمعغانلعقعدا شةكلعنعص قالغان بولسا، ظذ 
ظادةم تاهارعتع بار هئساصلعنعدذ. بذ مةسعلعنعث دةلعلع بولسا >مةؤجذتلعقع 
حوقذم بولغان نةرسة شةكلعنعص قئلعش بعلةن يوق بولذص كةتمةيدذ< دئضةن 
قاظعدعدذر. بذ هةقتة ظعمام بذخارع مذنداق هةدعس رعؤايةت قعلعدذ: ظابدذلاله 
ظعبنع زةيد صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث قئشعغا: بعر ظادةم نامازدا تذرغاندا 
ظادةم  ظذ  قالسا،  بولذص  خعيالدا  يىرىشكةندةك  نةرسة  بعر  خذددع  ظأزعدعن 
قانداق قعلعدذ؟ دةص سوراص كةلدع. صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم: »ظذ ظادةم تاكع 
)ظأزعدعن يىرىشكةن نةرسعنعث( ظاؤازعنع ظاثلعغانغا ياكع ظذنعث صذرعقعنع 

صذرعغانغا قةدةر نامازنع تاشالص حعقعص كةتمةيدذ«))) دئدع. 

تعالؤةت سةجدعسعنعث بايانع

تعالؤةت سةجدعسعنعث قعلعنعش ظذسذلعمذ ناماز سةجدعسعضة ظوخشاشتذر. 
لئكعن ظذنعث قئتعم سانع صةقةت بعردذر. سةجدة قعلعشتعن بذرذن >اهلل ظةكبةر!< 
ظةكبةر!<  >اهلل  كئيعنمذ  بولغاندعن  قعلعص  سةجدة  ؤة  ظئيتعش  تةكبعر  دةص 
دةص تةكبعر ظئيتعش سىننةتتذر. تعالؤةت سةجدعسعدة تةكبعر ظئيتعص قذالق 
قاقعدعغان، سةجدعدعن كئيعن ظةتتةهةيياتذ ظوقذيدعغان ؤة ساالم بئرعدعغان 
ظعش يوقتذر. سةجدة قعلعشنع ظأرة تذرذص باشالص سةجدعنع قعلعص بولذص يةنة 

ظأرة تذرذش مذستةهةصتذر.
قذرظاننعث ظعحعدة ظون تأت يةردة سةجدة ظايةتلعرع بولذص، ظذ ظايةتلةردعن 
بعرةر ظايةتنع ظوقذغان ياكع تعثشعغان ظادةمضة تعالؤةت سةجدعسعنع قعلعش 

ؤاجعصتذر. ظذ ظايةتلةر تأؤةندعكع سىرعلةر ظعحعدعدذر: 
)))  »اهلدية العالئية«.

)))  ظعمام بذخارع رعؤايعتع. 
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سىرة ظةظراف )نعث ظاخعرعدا(، سىرة رةظعد، سىرة نةهلع، سىرة ظعسرا، 
سىرة مةريةم، سىرة هةج )نعث بئشعدا(، سىرة فذرقان، سىرة نةملة، سىرة 
سةجدة، سىرة ساد، سىرة فذسسعلةت، سىرة نةجمع، سىرة ظعنشعقاق ؤة سىرة 

ظةلةق.
صةيغةمبةر  دةلعلع  بولذشعنعث  ؤاجعص  سةجدعسعنعث  تعالؤةت 
ظةلةيهعسساالمنعث: »ظعنسان سةجدة ظايعتعنع ظوقذص سةجدة قعلسا، شةيتان 
يعغالص تذرذص: ؤاي ماثا ظعنسان سةجدة قعلعشقا بذيرذلدع،))) سةجدة قعلدع، 
سةجدة  بذيرذلدذم،  قعلعشقا  سةجدة  مةن  بولدع،  هةق  جةننةت  ظذنعثغا 
قعلمعدعم، ماثا دذزاخ هةق بولدع، دئضةن هالةتتة )ظعنساندعن( ظايرعلعدذ«))) 
دئضةن سأزعدذر. مانا بذ هةدعس ظعنساننعث سةجدة قعلعشقا بذيرذلغانلعقعنع 

كأرسىتىص بئرعدذ. بذيرذق ؤاجعصنع ظعصادعلةص بئرعدذ. 
قذرظاننعث ظعحعدعكع سةجدة ظايةتلعرعمذ ظأزلعرعنعث تاشقعرع مةنعلعرع 
كأرسىتعدذ.  ظعكةنلعكعنع  ؤاجعص  قعلعشنعث  سةجدعسعنع  تعالؤةت  بعلةن 
حىنكع ظذ ظايةتلةر ظىح قعسعمدذر: بعر قعسمع سةجدة قعلعشقا ظوحذق بعر 
بويسذنذص  بذيرذققا  بذ  بعزنعث  ظىحىن  كةلضةندذر. شذنعث  بذيرذص  شةكعلدة 
سةجدة  قعلعص  حوثلذق  كاصعرالرنعث  قعسمع  بعر  الزعم.  قعلعشعمعز  سةجدة 
ظىحىن  شذنعث  كةلضةندذر.  قعلعص  خةؤةر  تارتقانلعقلعرعنع  باش  قعلعشتعن 
ظوخشعمايدعغانلعقعمعزنع  ظذالرغا  ظأزعمعزنعث  ظارقعلعق  قعلعش  بعز سةجدة 
ظعصادعلعشعمعز الزعم. يةنة بعر قعسمع اهلل تاظاالغا بويسذنغان بةندعلةرنعث 
اهلل تاظاالغا سةجدة قعلغانلعقلعرعدعن خةؤةر بئرعص كةلضةندذر. شذنعث ظىحىن 

بعزنعث ظذالرغا ظةضعشعشعمعز ؤة ظذالر قعلغاندةك قعلعشعمعز الزعم.
سةجدة ظايةتلعرعنع ظوقذغان ظادةمضة سةجدة قعلعش ؤاجعص بولغعنعدةك 
سةجدة  حىنكع  ؤاجعصتذر.  قعلعش  سةجدة  ظادةمضعمذ  تعثشعغان  ظذنع 
قعلعشنعث  سةجدة  ظادةمضة  ظوقذغان  ظايةتلةرنع  قعسمع،  ظىح  ظايةتلعرعنعث 
ؤاجعص بولذشعغا دةلعلـ  صاكعت بولغعنعدةك ظايةتلةرنع تعثشعغان ظادةمضعمذ 
سةجدة قعلعشنعث ؤاجعص بولذشعغا دةلعل ـ صاكعت بولعدذ. بذ هةقتة ظعبنع 
تعثشعغان  ظايةتلعرعنع  »سةجدة  دئدع:  مذنداق  ظةنهذ  رةزعيةلالهذ  ظأمةر 
)))  يةنع ظةسلعدة سةجدة ظايةتلعرعدة ظعنسانالرنع سةجدة قعلعشقا بذيرذغان بذيرذق بار. شذنعث ظىحىن سةجدة ظايةتلعرعنع 

ظوقذغاندا ياكع تعثشعغاندا سةجدة قعلعش الزعم بولعدذ. ت.  
)))  ظعمام مذسلعم رعؤايعتع. 
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ظادةمضعمذ سةجدة قعلعش الزعم«)))
ظذسمان رةزعيةلالهذ ظةنهذ: »سةجدة ظايةتلعرعنع تعثشعغان ظادةمضعمذ 

سةجدة قعلعش الزعم« دئدع.)))
صةيغةمبةر  »بعز  دةيدذ:  مذنداق  ظةنهذ  رةزعيةلالهذ  ظأمةر  ظعبنع 
ظةلةيهعسساالمنعث قئشعدا )صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث قذرظان ظوقذغذنعنع 
تعثشاص( ظولتذراتتذق. صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم سةجدة ظايةتلعرعنع ظوقذغاندا 
سةجدة قعالتتع. بعزمذ صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم بعلةن بعللة سةجدة قعالتتذق. 
هةتتا قعستا ـ قعستعالثغذحتعن سةجدة قعلعش ظىحىن صعشانعمعزنع قويغذدةك 

يةر تاصالماي قاالتتذق.«))) 
سةجدة ظايعتعنع تعثشعغان ظادةمضة سةجدة قعلعشنعث ؤاجعص بولذشعنعث 
بعر شةرتع ظذ ظادةمنعث سةجدة ظايعتعنع توغرا بعر شةكعلدة ظاثلعشع الزعم. 
شذنعث ظىحىن ظةضةر ظذ ظادةم سةجدة ظايعتعنع ساراث ظادةمدعن ياكع ظوخالؤئتعص 
كعحعك  يةتمعضةن  باالغةتكة  ياكع  قذشتعن  ياكع  ظادةمدعن  ظوقذغان  ظايةت 

بالعدعن تعثشعغان بولسا، ظذنعثغا سةجدة قعلعش ؤاجعص بولمايدذ.)4)
باشقعالرنعث سةجدة ظايةتلعرعنع ظوقذغانلعق سةؤةبع بعلةن ضاس ظادةمضة 
سةجدة قعلعش ؤاجعص بولمايدذ. ظةمما ضاس ظادةم ظةضةر ظذ سةجدة ظايةتلعرعنع 

ظأزع ظوقذسا، ظذنعثغا سةجدة قعلعش الزعم بولعدذ.)5) 
تعالؤةت سةجدعسعنع قعلعشنعث ؤاجعص بولذشع ظىحىن ظايةتتعكع صةقةت 
بعر  كةينعدعكع  ياكع  سأز  بعر  بئشعدعكع  ظذنعث  سأزنع  دئضةن  >سةجدة< 
ظىحىن  بولذشع  ؤاجعص  قعلعشنعث  )سةجدة  يئتةرلعكتذر.  ظوقذش  بعلةن  سأز 
بعر ظايةتنعث هةممعسعنع ظوقذش الزعم ظةمةس.()6) ظةضةر بعر ظادةم سةجدة 
تعالؤةت  تعثشعغذحعغا  ؤة  ظوقذغذحعغا  بولسا،  ظوقذغان  هةجعالص  ظايعتعنع 
ظايةتنع  هةجعالش  ظايةتنع  حىنكع  بولمايدذ.  ؤاجعص  قعلعش  سةجدعسعنع 
ؤة  هةجعلعضةنلعك  هةرعصلةرنع  صةقةت  بولماستعن  ظوقذغان  يوسذندا  رةسمعي 

)))  بذ ظةسةرنع ظعبنع ظةبذشةيبة رعؤايةت قعلدع. 
)))  بذ ظةسةرنع ظابدذرراززاق رعؤايةت قعلدع.

)))  ظعمام بذخارع رعؤايعتع. 
)))  »رد احملتار«، ) ـ توم، 6)5 ـ بةت.

)))  >حاشية الطحاوي على مراقي الفالح<
)))  »رد احملتار«، ) ـ توم، 4)5 ـ بةت.
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سانعغانلعق، دةص قارعلعدذ. شذنعث ظىحىن نامازدا ظايةتنع هةجعالص ظوقذش 
بعلةن ناماز ظادا بولمايدذ.

ظوقذماستعن  ياكع  بعلةن  يئزعش  ظايةتلعرنع  سةجدة  يةنة  شذنعثدةك 
بعلةن تعالؤةت سةجدعسعنع قعلعش ؤاجعص بولمايدذ. حىنكع  ظذنعثغا قاراش 
ظايةتنع يئزعش ياكع ظذنعثغا قاراش ظذنع ظوقذغانلعق ياكع تعثشعغانلعق 

هئساصالنمايدذ.))) 
ظةضةر بعر ظادةم سةجدة ظايعتعنع ظذالغقا معنعص كئتعص بئرعص ظوقذغان 
بعلةن  بئشع  تذرذص  ظىستعدة  ظذالغنعث  سةجدعنع  بولسا،  تعثشعغان  ياكع 

ظعشارةت قعلعص ظادا قعلسعمذ بولعدذ.
بوالاليدعغان  قادعر  قعلعشقا  ؤة سةجدة  ظايعتعنع ساق  ظادةم سةجدة  بعر 
بعر ؤاقعتتا ظوقذغان، لئكعن تعالؤةت سةجدعسعنع قعلمعغان ؤة كئيعن كئسةل 
بولذص قئلعص ظذنع قعلعشتعن ظاجعز كةلضةن بولسا، ظىستىدعكع ظذ سةجدعنع 
باش ظعشارعتع بعلةن ظادا قعلسعمذ بولعدذ. ساقايغاندعن كئيعن ظذنع قايتا 
قعلعش الزعم ظةمةستذر. حىنكع تعالؤةت سةجدعسع دةرهال ؤاجعص بولعدعغان 
يعلدعن  بعر  هةتتا  ظاثالص  ياكع  ظوقذص  ظايعتعنع  سةجدة  ظةمةستذر.  سةجدة 
قازا شةكعلدة  كئيعن تعالؤةت سةجدعسع ظىحىن سةجدة قعلسعمذ، ظذ سةجدة 
ؤاقعتقا  بعر  مذظةييةن  سةجدة  بذ  حىنكع  بولعدذ.  ظادا  شةكعلدة  ظادا  ظةمةس 
باغالنمعغاندذر. لئكعن نامازدا تذرذص ظوقذغان ظايةتتعكع سةجدة ظايعتعنعث 
سةجدعسع  تعالؤةت  حىنكع  ؤاجعصتذر.  قعلعش  ظعحعدة  نامازنعث  سةجدعسعنع 
نامازنعث ظعحعدة ؤاجعص بولغانلعقع ظىحىن ظذ سةجدة نامازنعث بعر صارحعسع 
بولذص قالعدذ. شذنعث ظىحىن سةجدة نامازنعث تئشعدا ظةمةس ظذنعث ظعحعدة 
ظادا قعلعنعدذ. ظةضةر تعالؤةت سةجدعسعنع قعلعص بولغعحة بولغان ظارعلعقتا 
نامازدا، )نامازنع بذزذدعغان بعرةر ظعش يىز بئرعص قئلعص( ناماز بذزذلذص 
كةتكةن بولسا، ؤاجعص بولغان ظذ سةجدة نامازنعث تئشعدا قعلعنعدذ. حىنكع 
ناماز بذزذلذص كةتكةن بولغاحقا ظذ يةردة صةقةت تعالؤةت سةجدعسعنع قعلعش 
ظأز هأكمع بعلةن قالغان بولعدذ. ظذ سةجدة ناماز بعكار بولغعنعدةك بعكار 

بولذص كةتمةيدذ.)))
)))  »شرح املنيه«، 500 ـ بةت.

)))  »اهلدية العالئية«. 
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نامازنعث ظعحعدة ؤاجعص بولغان، لئكعن نامازنعث ظعحعدة ظادا قعلعنماي 
قالغان )يةنع قةستةن ظادا قعلعنمعغان( تعالؤةت سةجدعسع، ظادا قعلعنمعسعمذ 
بولعدذ. لئكعن شذنداق قعلغان ظادةم ضذناه ظأتكىزضةن هئساصلعنعدذ. شذنعث 

ظىحىن ظذنعث تةؤبة قعلعشع الزعم.))) 
بعر ظادةم، ناماز ظوقذؤاتقان بعر كعشعنعث نامازدعكع تعالؤعتعدعن سةجدة 
ظايعتعنع تعثشعغان، ظذ ظادةم ظذ كعشعدعن سةجدة ظايعتعنع تعثشعغان حاغدا 
بعر  باشقا  نامازنعث  كعشعضة  ظذ  ياكع  قعلعمغان  ظعقتعدا  كعشعضة  ظذ  تئخع 
رةكعتعدة ظعقتعدا قعلغان بولسا، ظذ ظادةم تعالؤةت سةجدعسعنع نامازنعث تئشعدا 
قعلعص  تعالؤةت سةجدعسعنع  كعشع  ظذ  كعشعضة،  ظذ  ظادةم  ظذ  ظةضةر  قعلعدذ. 
بولغاندعن كئيعن سةجدة ظايعتعنع ظوقذغان نامازنعث ظاشذ رةكعتعضة ظعقتعدا 
قعلغان بولسا، هأكمةن بولسعمذ تعالؤةت سةجدعسعنع تاصقان بولعدذ. حىنكع ظذ 
ظادةم سةجدة ظايعتع ظوقذلغان رةكةتكة ظعقتعدا قعلعص ظذ رةكةتكة ظألضعرعشع 
بعلةن تعالؤةت سةجدعسعنع تاصقان بولعدذ. حىنكع تعالؤةت سةجدعسع نامازنعث 

ظذ رةكعتعنعث بعر قعسمع هئساصلعنعدذ.
ناماز ظوقذؤاتقان كعشع مةيلع ظعمام بولسذن ياكع ظعمامغا ظعقتعدا قعلغان 
كعشع بولسذن ياكع يالغذز ناماز ظوقذغان كعشع بولسذن نامازدا باشقا ناماز 
ظوقذؤاتقان بعر ظادةمدعن سةجدة ظايعتعنع ظاثلعغان بولسا، ظذ كعشع تعالؤةت 
بولغاندعن  ظوقذص  نامازنع  ظذنع  قعلمايدذ.  ظعحعدة  نامازنعث  سةجدعسعنع 
كئيعن قعلعدذ. ظةضةر ظذ كعشع تعالؤةت سةجدعسعنع نامازنعث ظعحعدة قعلسا، 
ـ دة نامازنع ظوقذص بولغاندا ظذنع  تعالؤةت سةجدعسع ظادا بولمعغان بولعدذ 

قايتا قعلعشقا توغرا كئلعدذ.)))
سةجدة  نامازدا  ظادةم  تذرعؤاتقان  قعلعص  ظعقتعدا  ظعمامغا  نامازدا  ظةضةر 
ظايعتعنع ظوقذغان بولسا، ظذ ظادةم تعالؤةت سةجدعسعنع نامازدا ظةمةس نامازنع 

ظوقذص بولذص قعلعدذ.)))
ظةمما  تةكرارلعغان،  قئتعم  نةححة  بعر  سةجدعسعنع  تعالؤةت  ظادةم  بعر 
ظوقذلغان ظذ ظايةت بعرال ظايةت بولغان، هةم ظذ ظايةتنع بعرال ظورذندا تذرذص 
شذنعثدةك  بولعدذ.  قعلسا  سةجدة  قئتعم  بعر  ظادةم  ظذ  بولسا،  تةكرارلعغان 

)))  »اهلدية العالئية«. 
)))  »اهلدية العالئية«. 

)))  »رد احملتار«، ) ـ توم، 4)5 ـ بةت.
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قئتعم  نةححة  بعر  ظولتذرذص  ظورذندا  بعر  ظايعتعنع  سةجدة  ظادةم  بعر  يةنة 
تعثشعغان بولسا، ظذ ظادةم بذ ظةهؤالدعمذ بعر قئتعم سةجدة قعلسا بولعدذ. 
شذنعثغا ظاساسةن بعر جاماظةت سةجدة ظايعتعنع ظوقذغان ؤة ظذالردعن بةزعسع 
بةزعسعنعث ظوقذغان سةجدة ظايعتعنع تعثشعغان بولسا، ظذالرمذ بعرال قئتعم 

سةجدة قعلسا بولعدذ. 
بعر  يةنة  قئتعم  بعر  ظورذندا  بعر  ظايعتعنع  بعر سةجدة  ظادةم  بعر  ظةضةر 
ظىحىن  ظورذن  هةر  ظالماشقان  ظذنعثغا  بولسا،  ظوقذغان  قئتعم  بعر  ظورذندا 
بعر قئتعم سةجدة قعلعش الزعم. شذنعثدةك يةنة ظذ ظادةم مذقعم بعر ظورذندا 
ظولتذرذص سةجدة ظايعتع بار باشقاـ  باشقا ظايةتلةرنع ظوقذغان بولسا، ظذنعثغا 
هةر بعر ظايةت ظىحىن بعر قئتعمدعن سةجدة قعلعش الزعم بولعدذ. شذنعثدةك 
بار  ظايعتع  بعر ظورذندا ظولتذرذص سةجدة  ظادةم  ظايعتعنع تعثشعغان  سةجدة 
باشقا ـ باشقا ظايةتلةرنع تعثشعغان بولسا، ظذنعثغعمذ هةر بعر ظايةت ظىحىن 

بعر قئتعمدعن سةجدة قعلعش الزعم بولعدذ.
ظةضةر ظولتذرذص سةجدة ظايعتعنع ظوقذغان ظورذن مةسحعتكة ياكع ظأيضة 
ياكع بعر تةرةصتة تذرذص يةنة بعر تةرةصتة ناماز ظوقذؤاتقان ظادةمضة ظعقتعدا 
قعلعش توغرا بولعدعغان ظورذنغا ظوخشاش بعر ظورذننعث هأكمع بئرعلمةيدعغان 
يأتكىلىش  قةدةم  ظعككع  دئضةندة  ظاز  ظةث  ظورذندعن  ظولتارغان  بولسا،  يةر 

بعلةن ظورذن ظالماشتذرغان هئساصلعنعدذ.))) 
بعر نةرسة يئضةنضة ياكع ظعحكةنضة ياكع يئنعحة يئتعص ظوخلعغانغا   
ياكع سودا ـ سئتعق قعلغانغا ظوخشاش ظادةتتة قعلعؤاتقان بعر ظعشنع ظىزىص 
قويغذحع هئساصلعنعدعغان هةر قانداق بعر ظعشنع قعلعش بعلةنمذ يةنة ظورذن 
ظالماشتذرغان هئساصلعنعدذ))). شذنعثدةك يةنة ظوالغقا معنعش ياكع ماشعنة 

هةيدةش بعلةنمذ ظورذن ظالماشقان هئساصلعنعدذ.)))
ظةضةر سةجدة ظايعتعنع تعثشذغذحع بعر ظايةتنع بعر قئتعم بذ يةردة بعر   
قئتعم ظذ يةردة تعثشعغانغا ظوخشاش ظورذن ظالماشتذرغان بولسا، ظذنعثغا 
)))  ظةضةر يةر مةسحعتكة ياكع ظأيضة ياكع بعر تةرةصتة تذرذص يةنة بعر تةرةصتة ناماز ظوقذؤاتقان ظادةمضة ظعقتعدا قعلعش 
توغرا بولعدعغان ظورذنغا ظوخشاش بعر ظورذننعث هأكمع بئرعلضةن يةر بولسا، ظولتذرؤاتقان ظورذندعن ظعككع قةدةم يأتكىلىش 

بعلةن ظورذن ظالماشتذرغان هئساصالنمايدذ. ت. 
)))  مةسعلةن: بعر ظادةم سةجدة ظايعتعنع بعر ظورذندا ظولتذرذص ظوقذغان بولسعمذ، لئكعن ظارعلعقتا بعر نةرسة يئضةنضة 

ياكع ظعحكةنضة ياكع ظوخلعغانغا ظوخشاش ظعشالرنع قعلغان بولسا، ظذ ظادةم ظورذن ظالماشتذرغان هئساصلعنعدذ. ت. 
)))  »اهلدية العالئية«.
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هةر بعر ظورذن ظىحىن بعر قئتعم سةجدة قعلعش الزعم. ظةضةر ظايةت ظوقذغذحع 
شذنداق قعلغان بولسا، ظذنعثغعمذ شذنداق قعلعش  الزعم بولعدذ.)))

ظةضةر بعر ظادةم سةجدة ظايعتعنع نامازنعث تئشعدا بعر ظورذندا ظولتذرذص   
ظوقذغان ؤة تعالؤةت سةجدعسعنع قعلغان، ظارقعدعنال شذ يةردة نامازغا تذرغان، 
قئتعم  بعر  يةنة  ظادةم  ظذ  بولسا،  ظوقذغان  يةنة  نامازدعمذ  ظايةتنع  شذ  هةم 
سةجدة  ظىحىن  ظوقذغعنع  تئشعدا  نامازنعث  ظادةم  ظذ  ظةضةر  قعلعدذ.  سةجدة 
قعلماي نامازنعث ظعحعدة ظوقذغذنع ظىحىن نامازنعث ظعحعدة سةجدة قعلغان 
بولسا، نامازنعث تئشعدا ظوقذغذنع ظىحىن سةجدة قعلمعسعمذ بولعدذ. حىنكع 

نامازنعث ظعحعدة قعلعنغان سةجدة ظةث كىحلىكتذر.

ظةضةر  بعر  ظادةم ظذالغنعث ظىستعدة ناماز ظوقذص كئتعص بئرعص سةجدة 
ظايعتعنع قايتا ـ قايتا ظوقذغان بولسا، هةممعسع ظىحىن بعرال قئتعم سةجدة 
قعلسا يئتةرلعك بولعدذ. حىنكع نامازدا بعر نةححة ظورذن بعر ظورذن هئسابعدا 

ظئتعبارغا ظئلعنعدذ))).))) 

ظوقذغان  نامازدا  ظةضةر بعر ظادةم نامازنعث رذكذسعنع قعلغاندا 
سةجدة  ظذ  بولسا،  قعلغان  نعيةت  قعلعشنع  سةجدعسعنع  ظايعتعنعث  سةجدة 
رذكذ قعلعش بعلةن ظادا بولذص كئتعدذ. ظةضةر نامازدا سةجدة ظايعتعنع ظوقذص 
بولغاندعن كئيعنال ياكع ظةث ظاخعردا بولسعمذ ظىح ظايةت ظوقذص بولغاندعن 
كئيعن نامازنعث رذكذسعنع ياكع سةجدعسعنع قعلغان بولسا، تعالؤةت سةجدعسع 
قعلعشنع نعيةت قعلمعغان هالةتتعمذ بذ سةجدة نامازنعث سةجدعسع بعلةن ظادا 
بولذص كئتعدذ. بذ هةقتة ظابدذرراهمان ظبعنع يةزعد مذنداق دئدع: »بعز ظعبنع 
مةسظذد رةزعيةلالهذ ظةنهذدعن بعر ظادةم ظةث ظاخعرعدا سةجدة ظايعتع بار بعر 
سىرعنع نامازدا ظوقذغان بولسا، )سىرعنع ظوقذص بولذصال( رذكذ قعلعص ظاندعن 
ظعبنع  سورعدذق.  دةص  قعالمدذ«  سةجدعسعنع  تعالؤةت  ياكع  قعالمدذ  سةجدة 
مةسظذد رةزعيةلالهذ ظةنهذ: »ظةضةر ظارعلعقتا صةقةت رذكذال قالغان بولسا، ظذ 

)))  »اهلدية العالئية«.
)))  يةنع ظذالغقا معنعص كئتعص بئرعص ظوقذلغان ظايةت بعر نةححة ظورذندا ظوقذلغان بولسعمذ، لئكعن ظذالغنعث ظىستعدة 

ظوقذغان ناماز بذ ظورذنالرنع خذددع بعر ظورذننعث هأكمعدة قعلعدذ. ت. 
)))  >الدر املختار<، ) ـ توم، ))5 ـ بةت. 
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يئقعن هئساصلعنعدذ)))« دةص جاؤاب بةردع.)))
ظعبنع مةسظذد رةزعيةلالهذ ظةنهذ يةنة مذنداق دئدع: »كعمكع سىرة   
ظايعتع  سةجدة  ظوخشاش  ظةلةققة  سىرة  ياكع  نةجمعضة  سىرة  ياكع  ظةظرافقا 
سىرعنعث ظاخعردا كئلعدعغان سىرعلةرنع نامازدا ظوقذغان بولسا، خالعسا رذكذ 
قعلعص ظاندعن سةجدة قعلعدذ. رذكذدعن كئيعن قعلعنغان نامازنعث سةجدعسع 
تعالؤةت سةجدعسعضعمذ كذصاية بولعدذ، خالعسا )رذكذ ؤة سةجدعضة بارماي( 
تعالؤةت سةجدعسعنع قعلعدذ، ظاندعن سىرعنعث قالغان قعسمعنع ظوقذيدذ«. 
ظعبنع مةسظذد رةزعيةلالهذ ظةنهذ يةنة بعر رعؤايةتتة مذنداق دئدع: »ظةضةر 
سةجدة ظايعتع سىرعنعث ظاخعرعدا بولسا، خالعساث رذكذ قعلغعن، خالعساث 
ظوقذلغان(  ظايعتع  )سةجدة  سةجدعسع  تعالؤةت  حىنكع  قعلغعن.  سةجدة 

رةكةتنعث سةجدعسع بعلةن ظادا بولعدذ.)))
ظىحىن  ظذنعث  ؤة  ظوقذغان  ظايعتع  سةجدة  نامازدا  ظادةم  بعر  ظةضةر   
ظايرعم  قعلماي(  بعللة  بعلةن  )نامازنعث سةجدعسع  قعلعنعدعغان سةجدعنع 
قعلغان بولسا، سةجدعدعن تذرذص بعر ظعككع ظايةت ظوقذماستعن نامازنعث 
هالةتتة  بذ  ظذ،  حىنكع  مةكرذهتذر.  قعلعش  )سةجدعسعنع(  ؤة  رذكذسعنع 
نامازنعث رذكذسعنع تعالؤةت سةجدعسعضة ظذالص قعلغان بولعدذ.)4) بذ هةقتة 
ظابدذرراهمان ظعبنع ظةبذلةيال مذنداق دئدع: »ظأمةر ظعبنع خةتتاب مةككعدة 
نةجمعنع  سىرة  رةكةتتة  ظعككعنحع  بئرعص  ظوقذص  نامعزعنع  بامدات  بعزضة 
سىرة  تذرذص  ظورنعدعن  ظاندعن  قعلدع،  سةجدعسعنع  تعالؤةت  ؤة  ظوقذدع 

زةلزةلةنع ظوقذدع.«)5)
ظايعتعنع  سةجدة  ظعمامنعث  نامازالردا  ظوقذلعدعغان  ظاؤازسعز  ظايةت   
بولذص(  ظوقذص  ظايعتعنع  ظةضةر )سةجدة  ظعمام  ظوقذشع مةكرذهتذر. حىنكع 
تعالؤةت سةجدعسعنع قعلمعسا، بعر ؤاجعصنع قعلمعغان بولعدذ. ظةضةر تعالؤةت 
نامازنعث  بذ  ظادةملةر:  قعلغان  ظعقتعدا  ظذنعثغا  قعلسا،  سةجدعسعنع 
سةجدعسعمذ ياكع )باشقا سةجدعمذ(، دةص قايمذقذص قالعدذ. لئكعن سةجدة 
)))  يةنع سةجدة ظايعتع سىرعنعث ظةث ظاخعردا بولذص سةجدة ظايعتع بعلةن نامازنعث سةجدعسنعث ظارعلعقعدا صةقةت رذكذ 

قعلعشال بولغان بولسا، ظذ دةسلةص رذكذ قعلعدذ، ظاندعن سةجدة قعلعدذ، دئمةكحعدذر. ت. 
)))  بذ ظةسةرنع ظعبنع ظةبذشةيبة رعؤايةت قعلدع.

)))  بذ ظةسةرنع تةبرانعي رعؤايةت قعلدع.
)))  »شرح املنيه«، 507 ـ بةت.

)))  بذ ظةسةرنع تةهاؤعي رعؤايةت قعلدع. 
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ظايعتع ظةضةر سىرعنعث ظاخعرعدا ياكع سىرة تأضةشكة ظاز قالغان يةردة بولذص 
بولذص  ظادا  بعلةن  سةجدعسع  ياكع  رذكذسع  نامازنعث  سةجدعسع  تعالؤةت 
ظوقذلعدعغان  ظاؤازسعز  ظايةتلةر  ظايعتعنع  سةجدة  بولسا،  ظعش  كئتعدعغان 

نامازالردا ظوقذش مةكرذه ظةمةستذر.
مةيلع نامازدا ظوقذسذن ياكع نامازنعث سعرتعدا ظوقذسذن سةجدة ظايعتع 
بار سىرعنع ظوقذص سةجدة ظايعتع بار يةرضة كةلضةندة، ظذنع ظوقذماي تاشالص 
ظأتىص كئتعش مةكرذهتذر. حىنكع بذنداق قعلغان ظادةم ياكع سةجدة قعلعشتعن 
باش تارتقان ظادةمضة ظوخشاص قالغان بولعدذ ياكع قذرظاننعث بةزع قعسمعدعن 

يىز ظأرىضةن ظادةمضة ظوخشاص قالغان بولعدذ. 
ياكع  ظادةمضة  تاهارةتسعز  يئنعدا  ظادةمنعث  ظوقذغان  ظايعتعنع  سةجدة 
تعالؤةت  ظوخشاش  ظادةمضة  ظأزرعلعك  كئلعدعغان  تةس  قعلعش  سةجدة 
سةجدعسعنع قعلعشقا تةييار ظةمةس ظادةم بولسا، ظايةت ظوقذغذحعنعث سةجدة 

ظايعتعنع ظعحعدة ظوقذشع مذستةهةصتذر.
سةجدة ظايعتعنع ظوقذغان ياكع ظذنع تعثشعغان ظادةم شذ حاغنعث ظأزعدة 
ظىحىن  بويسذنذش  بذيرذققا  بار  ظامال  بولمعسا،  مذمكعن  قعلعشقا  سةجدة 
دئيعشع  مةسعر)))<  ظعلةيكةل  ؤة  رةببةنا  غذفرانةكة  ظةتاظنا  ؤة  >سةمعظنا 
تعالؤةت  ؤاقعتتا  بولغان  مذمكعن  قعلعش  سةجدة  كئيعن  مذستةهةصتذر. 

سةجدعسعنع قعلعدذ.
بعرةر ظعش بعلةن مةشغذل بولذص قئلعص سةجدة ظايعتعنع ظاثلعماي قالغان 

ظادةمضة تعالؤةت سةجدعسعنع قعلعش ؤاجعص ظةمةس. 
ظةضةر بعر ظادةم سةجدة ظايعتعنع مذنبةرنعث ظىستعدة تذرذص ظوقذص   
تعالؤةت سةجدعسعنع قعلسا، )مةسحعتنعث ظعحعدعكعلةردعن( صةقةت سةجدة 
)مةسحعتنعث  قعلعدذ.  سةجدعسعنع  تعالؤةت  ظادةملةرال  تعثشعغان  ظايعتعنع 
تعالؤةت  ظادةملةر  تعثشعمعغان  ظايعتعنع  سةجدة  ظةمما  بولسعمذ(  ظعحعدة 
ظةنهذ  رةزعيةلالهذ  ظةبذسةظعد ظةل خذدرعي  بذ هةقتة  قعلمايدذ.  سةجدعسعنع 
ظايةت  تذرذص  ظىستعدة  مذنبةر  ظةلةيهعسساالم  »صةيغةمبةر  دئدع:  مذنداق 
ظوقذص سةجدة ظايعتعضة كةلدع ؤة )ظذنع ظوقذدع. ظاندعن مذنبةردعن( حىشىص 
)))  تةرجعمعسع: بعز دةؤعتعثنع ظاثلعدذق ؤة )ظةمرعثضة( ظعتاظةت قعلدذق، صةرؤةردعضارعمعز، مةغصعرعتعثنع تعلةيمعز، 

ظاخعرع يانعدعغان جايعمعز سئنعث دةرضاهعثدذر.
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سةجدة  باراؤةر  بعلةن  ظذنعث  ساهابعالرمذ  ؤة  قعلدع  سةجدعسعنع  تعالؤةت 
قعلدع.)))

ظةمما ظعمام ظةضةر نامازدا سةجدة ظايعتعنع ظوقذص سةجدة قعلغان بولسا، 
ظذنعثغا ظعقتعدا قعلغانالرنعث ظعحعدعن ظايةتنع مةيلع تعثشعغانالر بولسذن 
بعللة  بعلةن  ظعمام  هةممعسعنعث  ظذالرنعث  بولسذن  تعثشعمعغانالر  مةيلع 

سةجدة قعلعشع ؤاجعصتذر.)))

ظةضةر تعالؤةت سةجدعسع صةرز نامازنعث ظعحعدة قعلعنسا، صةقةت نامازنعث 
سةجدعسعدة دئيعلعدعغان تةسبعهالرال ظئيتعلعدذ. ظةضةر تعالؤةت سةجدعسع نةصلة 
نامازدا ياكع نامازنعث تئشعدا قعلعنسا، سةجدعدة دئيعلعدعغان تةسبعهالرنع 
ؤة  سةؤؤةرةهذ  ؤة  خةلةقةهذ  لعللةزع  ؤةجهع  >سةجةدة  بعللة  بعلةن  دئيعش 
شةققة سةمظةهذ ؤة بةسةرةهذ بعهةؤلعهع ؤة قذؤؤةتعهع)))< دئضةن دذظا ياكع 
>ظةلالهذممة ظذكتذب لع ظعندةكة بعها ظةجرةن ؤة داظ  ظةننع بعها ؤعزران ؤة 
معن  تةقةببةلتةها  كةما  معننع  تةقةببةلها  ؤة  زذخران  ظعندةكة  لع  ظعجظةلها 

ظةبدعكة داؤذد ظةلةيهعسساالم)4)< دئضةن دذظاغا ظوخشاش دذظاالر ظوقذلعدذ. 

بذ هةقتة ظاظعشة رةزعيةلالهذ ظةنها مذنداق دئدع: »صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم 
كئحعدة قعلغان تعالؤةت سةجدعسعدة: >سةجةدة ؤةجهع لعللةزع خةلةقةهذ ؤة 
سةؤؤةرةهذ ؤة شةققة سةمظةهذ ؤة بةسةرةهذ بعهةؤلعهع ؤة قذؤؤةتعهع)5)<)6) 
ظةهسةنذل  >فةتةبارةكةلالهذ  رعؤايةتتة:  بعر  يةنة  قعالتتع«.  دذظانع  دئضةن 

خالعقعنة)7)< دئضةننعمذ دةيتتع، دةص بايان قعلعندع.)8)      
)))  بذ هةدعسنع ظةبذداؤذد، هاكعم ؤة ظعبنع خذزةيمة قاتارلعقالر رعؤايةت قعلدع.

)))  »اهلدية العالئية«.
)))  دذظانعث مةنعسع: يىزىم، ظذنع ظأزىنعث كىح ـ قذدرعتع بعلةن ياراتقان، سىرةتكة كةلتىرضةن، ظذنعثدا قذالق ؤة كأزنع 

قعلغان زاتقا سةجدة قعلدع.  
)))  ظع ظالاله! مذشذ سةجدة بعلةن مةن ظىحىن دةرضاهعثدا بعر ساؤاص يازغعن، مئنعث بعر ضذناهعمنع كةحىرضعن، ظذنع 
مةن ظىحىن قئشعثدا ساقالص قويغعن ؤة مةندعن ظذنع خذددع بةندةث داؤذد ظةلةيهعسساالمدعن قوبذل قعلغعنعثدةك قوبذل 

قعلغعن.    
سةجدة  زاتقا  قعلغان  كأزنع  ؤة  قذالق  ظذنعثدا  كةلتىرضةن،  سىرةتكة  ياراتقان،  بعلةن  قذدرعتع  ـ  كىح  ظذنع  يىزىم،    (((

قعلدع.  
)))  بذ هةدعسنع تعرمعزعي رعؤايةت قعلدع ؤة بذـ توغرذلذق دةرعجعسعضة يةتكةن ياخشع هةدعستذر، دئدع.  

)))  ظةث ماهعر ياراتقذحع اللة )هئكمةت ؤة قذدرةت جةهةتتعن( ظذلذغدذر.
)))  بذنع هاكعم رعؤايةت قعلدع.
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ؤئتعر نامعزع 

ؤئتعر كئحعدة يةنع خذصتةن نامعزعدعن كئيعن ظوقذلعدعغان نامازدذر. بذ 
ظةلةيهعسساالم  دئدع: »صةيغةمبةر  مذنداق  ظةنها  رةزعيةلالهذ  ظاظعشة  هةقتة 
هةر كئحعدة ؤئتعر نامعزعنع ظوقذيتتع. صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث ؤئتعر 

نامعزع تاث سىزىلىشتعن بذرذن ظاخعرلعشعص بوالتتع.«)))

مذنداق  ظةلةيهعسساالمنعث  صةيغةمبةر  ظةنهذ  رةزعيةلالهذ  ظأمةر  ظعبنع 
دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ: »تاثنعث ظئتعشع بعلةن كئحة نامازلعرعنعث ؤة 
ؤئتعرنعث ؤاقتع حعقعص كئتعدذ. شذنعث ظىحىن ؤئتعرنع تاث ظئتعشتعن بذرذن 

ظوقذثالر.«)))    

ؤئتعر شامنعث صةرزعضة ظوخشاش ظىح رةكةتتذر. ظعككع رةكةتنعث كةينعدعن 
بعر قئتعم ظولتذرذشتا ظولتذرعلعدذ ؤة صةقةت ظةتتةهةيياتذال ظوقذلعدذ. ظىحىنحع 
رةكةتكة تذرغاندا بعسمعلالهتعن كئيعن سىرة فاتعهة ؤة ظذنعثغا قوشذص يةنة 

بعر سىرة ظوقذلعدذ. 

ؤئتعرنعث ظىح رةكةت ظعكةنلعكع هةققعدة ظاظعشة رةزعيةلالهذ ظةنها مذنداق 
ظةلةيهعسساالم ؤئتعر نامعزعنع ظىح رةكةت ظوقذيتتع ؤة  دئدع: »صةيغةمبةر 

ظىح رةكةتنعث ظاخعرعدا ساالمنع بئرةتتع.«)))

ظاظعشة رةزعيةلالهذ ظةنها يةنة مذنداق دئدع: »صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم 
ؤئتعر نامعزعدا ظعككع رةكةتتعن كئيعن ساالم بةرمةيتتع.«)4)

ؤئتعر نامعزعنعث هةر بعر رةكعتعدة سىرة فاتعهة ؤة ظذنعثغا قوشذص بعر 
سىرة ظوقذلعدذ. بذ هةقتة ظذبةي ظعبنع كةظب رةزعيةلالهذ ظةنهذ مذنداق دئدع: 
سىرة  رةكعتعدة(  )بعرعنحع  نامعزعنعث  ؤئتعر  ظةلةيهعسساالم  »صةيغةمبةر 
سىرة  رةكعتعدة  ظىحىنحع  ؤة  كافعرذننع  سىرة  رةكعتعدة  ظعككعنحع  ظةظالنع، 
ظعخالسنع ظوقذيتتع، ساالمنع ظىح رةكةتنعث ظاخعرعدا بئرةتتع ؤة ساالم بئرعص 

)))  ظعمام بذخارع رعؤايعتع. 
)))  تعرمعزعي رعؤايعتع.

)))  بذ هةدعسنع هاكعم رعؤايةت قعلدع. 
)))  بذ هةدعسنع نةساظعي ؤة هاكعم رعؤايةت قعلدع.
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بولذص ظىح قئتعم >سذبهانةل مةلعكذل قذددذس< دةيتتع.«)))
ظعبنع مةسظذد رةزعيةلالهذ ظةنهذ مذنداق دئدع: »ؤئتعر نامعزع، كىندىزنعث 

ؤئتعرعسع بولغان شام نامعزعغا ظوخشاش ظىح رةكةتتذر«)))
نامعزعنعث  ؤئتعر  ساهابعلةر  »بعزضة   دئدع:  مذنداق  ظالعية  ظةبذل 
نامعزعغا  )شام  لئكعن  ظأضةتتع.  ظوخشايدعغانلعقعنع  نامعزعغا  شام  خذددع 
ظوخشعمايدعغان يئرع بولسا(، ؤئتعرنعث ظىحىنحع رةكعتعدة )سىرة فاتعهةضة 
قوشذص بعر سىرة( ظوقذيمعز. مانا بذ كئحعنعث ؤئتعرعدذر. شام بولسا كىندىزنعث 

ؤئتعرعدذر.«))) )يةنع كىندىزدة ظوقذلعدعغان رةكةتلعرع تاق نامازدذر.(
ؤئتعر ظوقذغان ظادةم ظىحىنحع رةكةتتة سىرة فاتعهة ؤة ظونعثغا قوشذص 
ظوقذلعدعغان بعر سىرعنع ظوقذص بولغاندعن كئيعن خذددع نامازغا قذالق قئقعص 
كعرضةندة قعلغعنعدةك قولعنع قذلعقعنعث يذمشعقعغعحة كأتىرىش سىننةتتذر. 
ظاندعن ظذ ظادةم دذظا ظوقذيدعغان هالةتكة ظالماشقانلعقع ظىحىن >اهلل ظةكبةر!< 
ظوقذيدذ.  ظاؤازسعز  قذنذتنع  دذظايع  ظاندعن  ؤاجعصتذر.  ظئيتعش  تةكبعر  دةص 
ظوقذلعدعغانلعقع  بذرذن  رذكذدعن  قذنذتنعث  دذظايع  قعلعدذ.  رذكذ  ظاندعن 
»صةيغةمبةر  دئدع:  مذنداق  ظةنهذ  رةزعيةلالهذ  كةظب  ظعبنع  ظذبةي  هةققعدة 
ظةلةيهعسساالم ؤئتعر نامعزعنع ظىح رةكةت ظوقذيتتع. بعرعنحع رةكعتعدة سىرة 
سىرة  رةكعتعدة  ظىحىنحع  ؤة  كافعرذننع  سىرة  رةكعتعدة  ظعككعنحع  ظةظالنع، 

ظعخالسنع ظوقذيتتع ؤة دذظايع قذنذتنع رذكذ قعلعشتعن بذرذن ظوقذيتتع.«)4)
ظعلقةمة مذنداق دئدع: »ظعبنع مةسظذد رةزعيةلالهذ ظةنهذ ؤة ساهابعلةر 
)اهلل تاظاال ظذالردعن رازع بولسذن!( ؤئتعردا دذظايع قذنذتنع رذكذدعن بذرذن 

ظوقذيتتع.«)5)
ظةسؤةد مذنداق دئدع: »ظعبنع مةسظذد رةزعيةلالهذ ظةنهذ ؤئتعر نامعزعنعث 
ظةث ظاخرقع رةكعتعدة سىرة ظعخالسنع ظوقذيتتع. ظاندعن رذكذ قعلعشتعن بذرذن 

قولعنع )دذظاغا كأتىرضةندةك( كأتىرىص دذظايع قذنذت ظوقذيتتع.«)6)
)))  بذ هةدعسنع نةساظعي ؤة دارع قوتنعي رعؤايةت قعلدع. 

)))  بذ هةدعسنع تةهاؤعي رعؤايةت قعلدع. 
)))  بذ ظةسةرنع تةهاؤعي رعؤايةت قعلدع. 

)))  بذ هةدعسنع نةساظعي ؤة ظعبنع ماجة رعؤايةت قعلدع.
)))  بذ ظةسةرنع ظبنع ظةبذشةيبة رعؤايةت قعلدع.
)))  بذ ظةسةرنع ظعمام بذخارع رعؤايةت قعلدع. 
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ظوقذص  ظايةتلةرنع  نامعزعدا  ؤئتعر  ظةنهذنعث  رةزعيةلالهذ  مةسظذد  ظعبنع 
بولذص تةكبعر ظئيتعص )دذظايع قذنذتنع ظوقذغانلعقع(، دذظايع قذنذتنع ظوقذص 

بولذص تةكبعر ظئيتعص رذكذ قعلغانلعقع رعؤايةت قعلعندع.
دذظايع قذنذتنع ظوقذش ؤاجعصتذر. لئكعن دذظايع قذنذت ظىحىن تأؤةندعكع 

دذظانع ظوقذش سىننةتتذر: 
ؤة  نةستةهدعكة  ؤة  نةستةغفعرذكة  ؤة  نةستةظعنذكة  ظعننا  >ظةلالهذممة، 
ظةلةيكةل خةيرة كذللةهذ،  ظةلةيكة ؤة نذسنع  نذظمعنذ بعكة ؤة نةتةؤةككةلذ 
نةشكذرذكة ؤة ال نةكفذرذكة ؤة نةخلةظذ ؤة نةترذكذ مةن يةفجذرذك، ظةلالهذممة 
ظعيياكة نةظبذدذ ؤة لةكة نذسةللع ؤة نةسجذدذ ؤة ظعلةيكة نةسظا ؤة نةهفعدذ، 
كذففارع  بعل  جعددة  ظةزابةكةل  ظعننة  ظةزابةك،  نةخشا  ؤة  رةهمةتةك  نةرجذ 

مذلهةق<)))
بولسذن  ظأزع  ظعمامنعث  ناماز ظوقذسا، مةيلع  بولذص  كعشعلةر جاماظةت 
ياكع ظعمامغا ظعقتعدا قعلغذحع بولسذن دذظايع قذنذتنع حذقذم ظوقذش ؤاجعصتذر. 
جاماظةتنعث ظعمامع بولسعمذ دذظايع قذنذتنع ياد بعلمةيدعغان ظادةم بولسا: 
>ظةلالهذممة ظعغفعر لع< نع ظىح قئتعم ظوقذيدذ ياكع >رةببةنا ظاتعنا فعددذنيا 
هةسةنةتةن ؤة فعل ظاخعرةتع هةسةنةتةن ؤة قعنا ظةزابةن نار< دئضةن دذظانع 
ظوقذيدذ، ياكع >يا رةببع! يا رةببع! يا رةببع!< دةيدذ. ظاندعن رذكذ قعلعدذ، 

ظاندعن نامعزعنع خذددع باشقا نامازالرغا ظوخشاش تاماماليدذ. 
بعر ظادةم دذظايع قذنذتنع ظذنتذص قئلعص رذكذغا كةتكةن ؤة رذكذدا ياكع 
رذكذدعن كئيعن )دذظايع قذنذتنع ظذنتذص قالغانلعقع( ظئسعضة كةلضةن بولسا، 
سةجدعسعنع  سةؤةنلعك  بةلكع  ظوقذمايدذ،  قذنذتنع  دذظايع  يئنعص  كةينعضة 

قعلعدذ. 
ظةضةر ظعمام دذظايع قذنذتنع ظذنتذص قئلعص رذكذغا كةتكةن بولسا، ظعمامغا 
ظعقتعدا قعلغان ظادةم دذظايع قذنذتنع ظوقذص ظعمامغا رذكذدا يئتعشةلةيدعغاندةك 
بولسا، دذظايع قذنذتنع ظوقذيدذ. ظةضةر ظذنداق بولمايدعغان بولسا، )دذظايع 
قذنذتنع ظوقذماستعن( ظعمامغا ظةضعشعدذ. حىنكع ظعمامغا ظةضعشعش )دذظايع 
ظعمان  ساثا  بعز  تعلةيمعز.  باشلعشعثنع  يولغا  توغرا  سئنعث  ؤة  كةحىرىشىثنع  سئنعث  ياردعمعثنع،  سئنعث  بعز  هةقعقةتةن  اهلل!  ظع     (((
ظئيتتذق. ساثا تةؤةككىل قعلعمعز. سئنع بارلعق ياخشع سىصةتلةر بعلةن سىصةتلةيمعز. ساثا شىكىر ظئيتعمعز ؤة ساثا نان كورلذق قعلمايمعز. 
ساثا ظاسعيلعق قعلغان ظادةمدعن ظادا ـ جذدامعز. ظع اهلل! ساثعال ظعبادةت قعلعمعز. سةن ظىحىن ناماز ظوقذيمعز ؤة سةجدة قعلعمعز. سةن تةرةصكة 

ظالدعرايمعز. سئنعث رةهمعتعثنع ظىمعد قعلعمعز. سئنعث ظازابعثدعن قورقعمعز. هةقعقةتةن سئنعث كاتتا ظازابعث كاصعرالرغا كةلضىحعدذر.
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قذنذتنع ظوقذغاندعن( ياخشعدذر.
دذظايع قذنذتنع رذكذدعن كةينعدعن ظوقذيدعغان شافعظعي مةزهةصعدعكع بعر 
كعشعضة ظعقتعدا قعلغان ظادةم دذظايع قذنذتنع ظذنعث بعلةن بعللة ظوقذيدذ. 

حىنكع بذ، ظعجتعهاد ظارقعلعق يولغا قويذلغان بعر مةسعلعدذر.)))
بعر ظادةم بامدات نامعزعدا دذظايع قذنذت ظوقذيدعغان بعر كعشعضة ظعقتعدا 
حاغدا  ظوقذؤاتقان  قذنذت  دذظايع  قعلعنغذحع  ظعقتعدا  بولسا،  قالغان  قعلعص 
ظعقتعدا قعلغذحع ظادةم قولعنع قويذص بئرعص جعم تذرعدذ. ظعمام ظةبذيىسىف )اهلل 
تاظاال ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!(: »ظعقتعدا قعلغذحع ظادةم ظذ كعشع بعلةن 
بعللة دذظايع قذنذتنع ظوقذيدذ. حىنكع بذ، ظعجتعهاد ظارقعلعق يولغا قويذلغان 
بعر مةسعلعدذر« دئدع. بىضىنكع كىنعمعزدة هادعسعلةر ؤة مذسذلمانالرنعث 
بئشعغا كئلعدعغان كةلضىلىكلةر كأص بولغانلعقع يىزعسعدعن بامدات نامعزعدا 
دذظايع قذنذت كأص ظوقذلعدعغانلعقع ظىحىن بذ مةسعلعدة ظعمام ظةبذيىسىفنعث 

كأزقارعشعغا ظةمةل قعلعش ياخشعدذر.
صاكعتع  ـ  دةلعل  ظعكةنلعكعنعث  ؤاجعص  ظذنعث  ؤاجعصتذر.  نامعزع  ؤئتعر 

بولسا، تأؤةندعكع هةدعستذر:
رعؤايةت  دئضةنلعكعنع  مذنداق  ظةلةيهعسساالمنعث  صةيغةمبةر  بذرةيدة 
ظذ  ظوقذمعسا،  نامعزعنع  ؤئتعر  كعمكع  هةقتذر.  نامعزع  »ؤئتعر  قعلعدذ: 
بعزنعث قاتارعمعزدعن ظةمةس. ؤئتعر نامعزع هةقتذر. كعمكع ؤئتعر نامعزعنع 
نامعزع هةقتذر. كعمكع  ؤئتعر  ظةمةس.  قاتارعمعزدعن  بعزنعث  ظذ  ظوقذمعسا، 
ؤئتعر نامعزعنع ظوقذمعسا، ظذ بعزنعث قاتارعمعزدعن ظةمةس.«)))                     

خارعجة ظعبنع هذزافة ظةل ظةدؤعي صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث مذنداق 
دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ: »هةقعقةتةت اهلل تاظاال سعلةرضة، سعلةر ظىحىن 
بولسعمذ  ظذ  بةردع.  قوشذص  نامازنع  بعر  بولغان  ياخشع  تأضىدعنمذ  قئزعل 
ؤئتعر نامعزعدذر. اهلل تاظاال سعلةر ظىحىن ظذنع خذصتةن نامعزع بعلةن بامدات 
)اهلل  يئقعن ساهابة  هةدعسنع سةككعزضة  بذ  قعلدع.«)))  ظارعلعقعدا  نامعزع 

تاظاال ظذالردعن رازع بولسذن!( رعؤايةت قعلغان. 
)))  »رد احملتار«. 

)))  بذ هةدعسنع ظةبذداؤذد ؤة هاكعم رعؤايةت قعلدع ؤة هاكعم بذ توغرذلذص دةرعجعسعضة يةتكةن هةدعستذر، دئدع. 
)))  بذ هةدعسنع هاكعم رعؤايةت قعلدع ؤة بذ توغرذلذص دةرعجعسعضة بةتكةن هةدعستذر، دئدع. 
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رعؤايةت  دئضةنلعكعنع  ظةلةيهعسساالمنعث مذنداق  صةيغةمبةر  ظةبذظةييذب 
قعلعدذ: »ؤئتعر نامعزع هةر بعر مذسذلماننعث ظىستىضة ؤاجعص بولغان بعر 

هةقتذر.«))) 
ظةلع رةزعيةلالهذ ظةنهذ مذنداق دئدع: هةقعقةت ؤئتعر نامعزع سعلةرنعث 
صةرز نامازلعرعثالرغا ظوخشاش صةرز ظةمةس. لئكعن صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم 
)يةنع  ظوقذثالر.  ؤئتعر  ظةهلع!  قذرظان  »ظع  ؤة:  ظوقذغان  نامعزعنع  ؤئتعر 
ياخشع  تاقنع  ؤة  تاقتذر  اهلل  حىنكع  ظوقذثالر.(  ؤئتعرنع  بولغان  ناماز  تاق 

كأرعدذ«))) دئضةن.
مذنداق  ظةلةيهعسساالمنعث  صةيغةمبةر  ظةنهذما  رةزعيةلالهذ  ظأمةر  ظعبنع 
ؤئتعر  ظاخعرعنع  نامعزعثالرنعث  »كئحعلعك  قعلعدذ:  رعؤايةت  دئضةنلعكعنع 

نامعزع بعلةن ظاخعرالشتذرذثالر.«)))
ظةمما  ياخشعدذر.  ظوقذش  بعلةن  جاماظةت  نامعزعنع  ؤئتعر  رامعزاندا 
رامعزاندعن باشقا ؤاقعتتا ؤئتعر نامعزعنع جاماظةت بعلةن ظوقذش مةكرذهتذر. 
نامعزعنع  ؤئتعر  ساهابعلةرضة  رامعزاندا  ظةلةيهعسساالم  صةيغةمبةر  حىنكع 
خذددع  ظوقذشنع(  بعلةن  )جاماظةت  نامعزعنع  ؤئتعر  ظاندعن  بةردع.  ظوقذص 
رامعزاندا تةراؤعه نامعزعنع ظوقذشنع تاشلعغاندةك تاشالص ظذنع نئمة ظىحىن 
رامعزاندا  خذددع  بذ  مانا  قعلدع.  بايان  سةؤةبعنع  قعلغانلعقعنعث  شذنداق 
تةراؤعه نامعزعنع جاماظةت بعلةن ظوقذش ياخشع بولغعنعدةك ؤئتعر نامعزعنعمذ 
رامعزاندا جاماظةت بعلةن ظوقذشنعث ياخشع ظعكةنلعكعنع كأرسعتعص بئرعدذ.

رةكعتنعث  ظىحىنحع  ؤئتعرنعث  ظعمام  نامعزعغا،  ؤئتعر  ظادةم  بعر  ظةضةر 
رذكذسعنع قعلعؤاتقاندا ظىلضىرضةن بولسا، ظذ ظادةم دذظايع قذنذتقا ظألضىرضةن 
بولعدذ. ظعمام ساالم بئرعص بولغاندعن كئيعن ظذ كعشع ؤئتعرنعث يئتعشةلمعضةن 
حىنكع  بولعدذ.  ظوقذمعسعمذ  قذنذتنع  دذظايع  ظوقذغاندا  تولذقالص  يةرلعرعنع 
يةرلعرعنعال  ظألضعرةلمعضةن  صةقةت  ظادةم  ظألضعرةلمعضةن  بئشعغا  نامازنعث 

ظوقذيدذ.
ظةضةر بعر ظادةم تاث ظاتقانغا قةدةر ؤئتعر نامعزعنع ظوقذماي ظذنع قازا 

)))  بذ هةدعسنع ظعمام ظةهمةد، ظعبنع هةببان، هاكعم ؤة دارع قذتنعي رعؤايةت قعلدع.
)))  بذ هةدعسنع تعرمعزعي ؤة هاكعم رعؤايةت قعلدع ؤة تعرمعزعي بذ ياخشعلعق دةرعجعسعضة يةتكةن هةدعستذر، دئدع.  

)))  ظعمام بذخارع رعؤايعتع. 
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قعلعؤةتكةن بولسا، ظذنعث قازاسعنع قعلعدذ. بذ هةقتة ظةبذ سةظعد ظةل خذدرعي 
رةزعيةلالهذ ظةنهذ صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤايةت 
قعلعدذ: »كعمكع ؤئتعرنع ظوقذماي ظذخالص قالسا ياكع ظذنع ظذنتذص قالسا، 

ظذنع ظئسعضة كةلضةندة ظوقذسذن.«)))
كئحعدة قوصذص ناماز ظوقذيدعغان ظادةمنعث ؤئتعرنع كئحعلعك نامازلعرعنعث 
ظةث ظاخعردا ظوقذشع ظةث ياخشعدذر. بذ هةقتة ظعبنع ظأمةر رةزعيةلالهذ ظةنهذما 
صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ: »كئحعلعك 

نامعزعثالرنعث ظاخعرعنع ؤئتعر نامعزع بعلةن ظاخعرالشتذرذثالر.«)))
جابعر رةزعيةلالهذ ظةنهذ صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث مذنداق دئضةنلعكعنع 
قورقسا،  تذرالماسلعقتعن  ظاخعرعسعدا  كئحعنعث  »كعمكع  قعلعدذ:  رعؤايةت 
ظعشةنح  ظويغعنعشقا  كئحعدة  كعمكع  ظوقذسذن.  بئشعدا  كئحعنعث  ؤئتعرنع 
ظاخعرعدا  كئحعنعث  حىنكع  ظوقذسذن.  ظاخعرعدا  كئحعنعث  ؤئتعرنع  قعاللعسا، 
ظوقذلعدعغان نامازغا صةرعشتعلةر هازعر بولعدذ. شذثا بذ ؤاقعتتا ناماز ظوقذش 

ياخشعدذر.«)))
ؤئتعر  بولسا،  سالغان  ظوقذص  ناماز  كةينعدعن  نامعزعدعن  ؤئتعر  ظةضةر 
ظعبنع  تةلةقة  هةقتة  بذ  ظوقذلمايدذ.(  قايتا  ؤئتعر  )يةنع  كةتمةيدذ.  بذزذلذص 
ظةلع دادعسعدعن صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤايةت 

قعلعدذ: »ؤئتعر بعر كئحعدة ظعككع قئتعم ظوقذلمايدذ.«)4)
ظةضةر ظعمامغا ظعقتعدا قعلغان ظادةم دذظايع قذنذتنع ظوقذص بولذشتعن بذرذن 
توختعتعص  ظوقذشنع  قذنذتنع  دذظايع  ظادةم  ظذ  بولسا،  كةتكةن  رذكذغا  ظعمام 
ظاز  مةيلع  مةقسةت  ظوقذشتعن  قذنذت  دذظايع  حىنكع  ظةضعشعشعدذ.  ظعمامغا 

بولسذن ياكع كأص بولسذن دذظا قعلعشتذر. 
ظعمام رذكذغا كةتكةن، لئكعن ظعمامغا ظعقتعدا قعلغان ظادةم تئخع  دذظايع 
دةص  ظوقذيمةن،  قذنذتنع  دذظايع  ظادةم  ظذ  ظةضةر  بولسا،  ظوقذمعغان  قذنذتنع 
ظذنداق  ظةضةر  قعلعدذ.  رذكذ  تذرسا،  يئتعشةلمةيدعغاندةك  رذكذغا  ظولتذرسا 

)))  بذ هةدعسنع ظةبذداؤذد، تعرمعزعي ؤة هاكعم قاتارلعقالر رعؤايةت قعلدع. 
)))  ظعمام بذخارع رعؤايعتع. 

)))  بذهةدعسنع ظعمام مذسلعم رعؤايةت قعلدع. 
غةرعب  يةتكةن  دةرعجعسعضة  ياخشعلعق  بذ،  تعرمعزعي  ؤة  قعلدع  رعؤايةت  هةببان  ظعبنع  ؤة  تعرمعزعي  هةدعسنع  بذ    (((

هةدعستذر، دئدع. 

458459

ۋېتىر نامىزىۋېتىر نامىزى



458459

بولمايدعغان بولسا، دذظايع قذنذت ظوقذيدذ، ظاندعن رذكذ قعلعدذ. ظةتتةهةيياتذدا 
قعلغان  ظعقتعدا  ظعمامغا  ظةضةر  ظةتتةهةيياتذدا  مةسعلةن:  قعلمايدذ.  ظذنداق 
ظادةم ظةتتةهةيياتذنع ظوقذص بولذشتعن ظعلضعرع ظعمام ساالم بئرعؤاتقان ياكع 
ظىحىنحع رةكةتكة قوصذص كةتكةن بولسا، ظذ ظادةم ظعمامغا ظةضةشمةيدذ. ظةكسعحة 
ظةتتةهةيياتذنع تاماماليدذ. حىنكع ظةتتةهةيياتذنع كامعل ظوقذش ؤاجعصتذر. 
حىنكع صةرعز ؤة ؤاجعص ظعشالردا ظعمامغا ظةضعشعشكة يةنة بعر ؤاجعص تةث 
ظةضةر  ؤاجعصتذر.  ظةضعشعش  قالماستعن  كئحعكعص  ظعمامغا  قالمعسعال  كئلعص 
ظذ ؤاجعصنع  قالسا،  بعر ؤاجعص ظعش تةث كئلعص  يةنة  ظةضعشعشكة  ظعمامغا 

تاشالص قويماستعن ظذنع قعلعدذ، ظاندعن ظعمامغا ظةضعشعدذ. 
ظعككعنحع  ياكع  بعرعنحع  نامعزعنعث  ؤئتعر  بعلةن  سةؤةنلعك  ظادةم  بعر 
رةكعتعدة دذظايع قذنذت ظوقذص سالسا، ؤئتعرنعث ظىحىنحع رةكعتعدة دذظايع 
قذنذت  دذظايع  قذنذتنع  دذظايع  ظادةم  ظذ  حىنكع  بولعدذ.  ظوقذمعسعمذ  قذنذت 
دذظايع  ظادةمضة  ظذ  ظىحىن  شذنعث  ظوقذدع.  ظعحعدة  نامازنعث  ظوقذلعدعغان 

قذنذتنع يةنة قايتا ظوقذش الزعم ظةمةس.
باشقا  حاغالردعن  كةلمعضةن  مذسعبةت  بعرةر  مذسذلمانالرغا  ظةضةر 
كئسعلع  ؤابا  ظوقذلمايدذ.  قذنذت  دذظايع  نامازالردا  باشقا  ؤئتعردعن  حاغدا 
مذسعبةتلةرنعث ظةث ظئغعرع ظعكةنلعكعدة شةك يوقتذر.))) ظايةتلةر ظاؤازلعق 
>ظةل  لئكعن  ظوقذيدذ.  قذنذت  دذظايع  ظعمامال  صةقةت  نامازالردا  ظوقذلعدعغان 
ظةشباه ظةنعل غاية< دئضةن كعتابتا: ظعمام دذظايع قذنذتنع )ظايةتلةر ظاؤازلعق 
نامعزعدعال  بامدات  صةقةت(  ظةمةس  هةممعسعدة  نامازالرنعث  ظوقذلعدعغان 

ظوقذيدذ، دةص بايان قعلعندع. 
مذسعبةت كةلضةندة دذظايع قذنذت ظوقذلعدعغانلعقع هةققعدعكع سأزنع   
>شةرهذل مذنعيية< دئضةن كعتابتا بايان قعلعنغان كأزقاراشمذ كىحلةندىرعدذ. 
>شةرهذل مذنعيية< نعث ظاصتورع مذنداق دئدع: »مذسعبةت كةلضةن ؤاقتعدا 
تئصعص كةتكةندعن  ؤاصات  ظةلةيهعسساالم  صةيغةمبةر  ظوقذلعدذ.  دذظا  داؤاملعق 
كئيعن ساهابعلةرنعث دذظايع قذنذت ظوقذشع بذنعثغا ظاساس بوالاليدذ. مذسعبةت 
كةلضةندة دذظايع قذنذت ظوقذش بعزنعث )يةنع هةنةفعي مةزهةصعدعكعلةرنعث( 

تذتقان يولعدذر. كأص ساندعكع ظالعمالرمذ هةم بذ خعل قاراشتعدذر.« 
)))  يةنع ؤابا كئسعلع تارقالغاندا نامازدا دذظايع قذنذت ظوقذلسا بولعدذ. ت.

ۋېتىر نامىزىۋېتىر نامىزى



هةنةفعي  )يةنع  »بعزنعث  دئدع:  مذنداق  ظةتتاهاؤعي  هاصعز  ظةل 
باشقا  حاغدعن  كةلضةن  مذسعبةت  بويعحة  كأزقارعشع  مةزهةصعدعكعلةرنعث( 
حاغدا بامدات نامعزعدا دذظايع قذنذت ظوقذلمايدذ. ظةضةر بعرةر صعتنة ياكع باال 
يىزبةرضةندة دذظايع قذنذت ظوقذلسا، هئح ضذناه بولمايدذ. حىنكع صةيغةمبةر 
ظةلةيهعسساالم شذنداق قعلغاندذر. ظةمما مذسعبةت كةلضةندة هةممة نامازالردا 
كأزقارعشعدذر.  شافعظعينعثال  ظعمام  صةقةت  بولسا،  ظوقذش  قذنذت  دذظايع 
نامعزعدعال  بامدات  صةقةت  قذنذت  دذظايع  كةلضةندة  مذسعبةت  هةنةفعيلةر: 
>سةهعهذلمذسلعمدا<  ؤة  >سةهعهذلبذخارعدا<  ظارقعلعق  دئيعش  ظوقذلعدذ، 
خذصتةن  نامعزع،  صعشعن  ظةلةيهعسساالمنعث  صةيغةمبةر  قعلعنغان  رعؤايةت 
ظةمةلدعن  خذددع  ظوقذغانلعقعنع  قذنذت  دذظايع  نامعزعدا  شام  ؤة  نامعزع 
قالدذرذلغان بعر هأكىمدذر، دئضةن قاراشقا كةلضةن بولعدذ. حىنكع صةيغةمبةر 
ظةلةيهعسساالم دذظايع قذنذت ظوقذشنع خذددع بامدات نامعزعدا داؤام قعلغان 
ؤة تةكرارلعغاندةك ظذ نامازالردا داؤام قعلمعغان ؤة تةكرارلعمعغان. هةنةفعي 
ظعمامال  صةقةت  قذنذتنع  دذظايع  كةلضةندة  مذسعبةت  يةنة  مةزهةصعدعكعلةر 
قذنذتنع(  دذظايع  كةلضةندة  )مذسعبةت  ظاساسةن  بذنعثغا  دئدع.  ظوقذيدذ، 
رذكذدعن  قذنذت  دذظايع  هةمدة  ظوقذيالمايدذ.  ظادةم  ظوقذغان  يالغذز  نامازنع 

ظعلضعرع ظةمةس رذكذدعن كئيعن ظوقذلعدذ.))) 

نةصلة نامازالر

صةرزضة ؤة )ؤئتعرغا ظوخشاش( ؤاجعص نامازالردعن باشقا نامازالر نةصلة 
ناماز، دةص ظاتعلعدذ. بذ نةصلة نامازالر ظعككع قعسعمغا بألعنعدذ: 

بعللة  بعلةن  نامازالر  صةرز  بذ،  سىننةتلةر.  سابعت  قعسمع،  بعرعنحع 
ظوقذلعدعغان سىننةت نامازالردذر. بذ، تةكعتلةنضةن سىننةت دةصمذ ظاتعلعدذ. 
يةنع ظادةتتعكع باشقا نةصلة نامازالرغا قارعغاندا كىحلىكرةك تةلةص قعلعنغان 
ظوقذمعغان  ظأزرعسعز  تىردة  داؤاملعق  ظذالرنع  سىننةتلةر  بذ  نامازالردذر. 
ظادةمنعث ضذناهكار بولذشعدا ؤة ظذ ظادةمنع صاسعقلعققا هأكىم قعلعشتا ؤاجعص 

)))  »رد احملتار«، ) ـ توم، )45 ـ بةت
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ظةمةلنع قعلمعغاندةك ضذناهكار هئساصالشقا بولعدذ))).)))
ظعككعنحع قعسمع، سابعت ظةمةس سىننةتلةر. )يةنع نةصلة نامازالردذر.(

سابعت سىننةتلةر بولسا، صعشعننعث ظالدعدا بعر ساالم بعلةن ظوقذلعدعغان 
تأت رةكةت، بامداتتعن ظعلضعرع، صعشعن، شام ؤة خذصتةندعن كئيعن ظوقذلعدعغان 
ظعككع رةكةت سىننةتلةردذر. بذ سىننةتلةر توغرعسعدا صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم 
مذنداق دئدع: »كعم اهلل ظىحىن بعر كئحة ـ كىندىزدة )) رةكةت نةصلة ناماز 
بعر ظأي  ظذ كعشع ظىحىن جةننةتتة  بعلةن  نامازالرنعث سةؤةبع  ظذ  ظوقذسا، 
مذنداق  ظةلةيهعسساالمنعث  صةيغةمبةر  رعؤايةتتة  بعر  يةنة  قعلعنعدذ.«  بعنا 
كىنع  هةر  ظىحىن  اهلل  مذسذلمان  بعر  »قانداق  قعلعندع:  بايان  دئضةنلعكع 
صةرزدعن باشقا )) رةكةت نةصلة ناماز ظوقذسا، اهلل ظذ كعشع ظىحىن جةننةتتة 

بعر ظأي بعنا قعلعدذ.«)))
كىحلىك  ظةث  سىننعتع  نامعزعنعث  بامدات  ظعحعدة  سىننةتلةرنعث  بذ 
»بامدات  دئدع:  مذنداق  ظةلةيهعسساالم  صةيغةمبةر  هةقتة  بذ  سىننةتتذر. 
ظعحعدعكع  ظذنعث  ؤة  دذنيا  ظىحىن  مةن  رةكةت سىننعتع،  ظعككع  نامعزعنعث 
نةرسعدعن سأيىملىكتذر.«)4) صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم بذ هةقتة يةنة مذنداق 
دئدع: »سعلةرنع ظاتلعق قذشذن قوغالص تذرسعمذ سعلةر بامداتنعث ظعككع 
بامداتنعث  ظىحىن  شذنعث  تاشلعماثالر.«  )ظوقذشنع(  سىننعتعنع  رةكةت 
ظعشالردا  تأؤةندعكع  قارعغاندا  سىننةتلعرعضة  نامازنعث  قالغان  سىننعتع 

ظاالهعدة صةرقلعنعدذ: 

بامداتنعث سىننعتعنع ظأزرعسعز ظولتذرذص ظوقذشقا بولمايدذ

بذ سىننةت ظةضةر بامداتنعث صةرزع بعلةن بعللة قازا بولذص كةتسة، كىن 
صةيغةمبةر  حىنكع  قعلعنعدذ.  قازاسع  بعللة  بعلةن  صةرز  بذرذن  ظعضعلعشتعن 
ظذخالص  ظوقذماي  نامعزعنع  بامدات  سةصةردة  قئتعم  بعر  ظةلةيهعسساالمنعث 
بامداتنعث  قازاسعنع  سىننعتعنعث  بامداتنعث  كئيعن  حعققاندعن  كىن  قئلعص 
)))  يةنع ؤاجعصنع ظأزرعسعز قعلمعغان ظادةم ضذناهكار ؤة صاسعق هئساصلعنعدذ. بذ سىننةتلةر بذ هةقتة ؤاجعصقا ظوخشاص 

كئتعدذ. ت.
)))  »رد احملتار«، ) ـ توم، )45 ـ بةت

)))  ظعمام مذسلعم رعؤايعتع. 
)))  ظعمام مذسلعم رعؤايعتع. 
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صةرزع بعلةن بعللة قعلغانلعقع رعؤايةت قعلعندع. ظةضةر بامداتنعث سىننعتع 
يالغذز قازا بولذص كةتسة، ظذنعث قازاسع قعلعنمايدذ. 

بامداتنعث سىننعتعدعن قالسا، ظةث كىحلىك سىننةت صعشعندعن ظعلضعرع 
ظوقذلعدعغان صعشعننعث تأت رةكةت سىننعتعدذر. بذ هةقتة ظاظعشة رةزعيةلالهذ 
ظةنها مذنداق دئدع: »صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم صعشعندعن بذرذن تأت رةكةت 

ؤة بامداتتعن بذرذن ظعككع رةكةت ناماز ظوقذشنع تاشلعمايتتع.« )))
صةرزعدعن  صعشعننعث  رةكةت سىننعتعنع  تأت  صعشعننعث  ظادةم  بعر  ظةضةر 
بذ  ظوقذيدذ.  كةينعدعن  صةرزعنعث  صعشعننعث  ظذنع  قالسا،  ظوقالماي  بذرذن 
ظةلةيهعسساالم  دئدع: »صةيغةمبةر  مذنداق  ظةنها  رةزعيةلالهذ  ظاظعشة  هةقتة 
صعشعننعث صةرزعدعن بذرذن تأت رةكةت سىننةتنع ظوقذيالمعسا، ظذنع صةرزدعن 

كئيعن ظوقذيتتع.«))) 
بذالردعن باشقا سىننةتلةرنعث دةرعجعسع ظوخشاشتذر. 

سىننةت  رةكةت  تأت  ظوقذلعدعغان  ظاخعرعدا  ـ  باش  نامازنعث  صةرز    
صةقةت  ظولتذرذشتا  بعرعنحع  قعلعنعدذ.  ظادا  بعلةنال  ساالم  بعر  نامازلعرع 
ظةتتةهةيياتذال ظوقذلعدذ ؤة ظىحىنحع رةكةتكة تذرغاندا، بذ رةكةتنعث بئشعدا 
>سذبهانةكةلالهذممة . . .< دعن باشالص ظوقذماستعن صةقةت )بعسمعلالهدعن( 
نةصلة نامازالر بذنعثغا ظوخشعمايدذ.  باشالص ظوقذيدذ. ظةمما تأت رةكةتلعك 
ظولتذرعشعدا  بعرعنحع  ظذنعث  نامازدا،  نةصلة  رةكةتلعك  تأت  مةسعلةن: 
تذرغاندا  رةكةتكة  ظىحىنحع  ؤة  ظوقذلعدذ  دذرذتالر  بعللة  بعلةن  ظةتتةهةيياتذ 
دعن  بعلالهعمعنةششةيتانعرراجعم<  >ظةظذزذ  ؤة   >.  .  . >سذبهانةكةلالهذممة 
بعر  ظايرعم  رةكةت  ظعككع  بعر  هةر  نامازدا  نةصلة  حىنكع  ظوقذلعدذ.  باشالص 
بئشعدا  رةكةتنعث  ظعككع  بعر  هةر  ظىحىن  )شذنعث  هئساصلعنعدذ.  ناماز 
>سذبهانةكةلالهذممة . . .< ؤة >ظةظذزذ بعلالهعمعنةششةيتانعرراجعم< الرنع 
ظوقذش الزعم بولعدذ.( )مةسعلةن: مةن كئسةلدعن ساقايسام اهلل تاظاال ظىحىن 
نةصلة  نامازمذ  قعلعنغان  نةزعر  ظوقذش  دةص(  ظوقذيمةن،  ناماز  رةكةت  تأت 
نامازغا ظوخشاشتذر.))) حىنكع بذمذ ظةمةلعيةتتة نةصلة نامازدذر. لئكعن ظذ، 

)))  ظعمام بذخارع رعؤايعتع. 
)))  بذ هةدعسنع تعرمعزعي ؤة ظعبنع ماجة رعؤايةت قعلدع. 

بئشع  رةكةتنعث  ظىحىنحع  ؤة  ظوقذلعدذ  دذرذتالر  بعللة  بعلةن  ظةتتةهةيياتذ  ظولتذرعشعدا  بعرعنحع  ظذنعثمذ  يةنع    (((
>سذبهانةكةلالهذممة . . .< ؤة >ظةظذزذ بعلالهعمعنةششةيتانعرراجعم< الرنع  ظوقذش بعلةن باشلعنعدذ. ت.
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نةزعر قعلعنعش ظارقعلعق ؤاجعصلعق دةرعجعسعضة كأتىرىلضةن نةصلة نامازدذر.
ظوقذشقعمذ  ظارتذق  رةكةتتعن  تأت  بعلةن  ساالم  بعر  نامازنع  نةصلة 
ؤة  رةكةتتعن  تأت  بعلةن  ساالم  بعر  نامازنع  نةصلة  كىندىزدة  لئكعن  بولعدذ. 
صةيغةمبةر  حىنكع  مةكرذهتذر.  ظوقذش  ظارتذق  رةكةتتعن  سةككعز  كئحعدة 
ظةلةيهعسساالمنعث بعر ساالم بعلةن كىندىزدة تأت رةكةتتعن ؤة كئحعدة سةككعز 
بذ  ظةسلع  قعلعنمعدع.  رعؤايةت  ظوقذغانلعقع  ناماز  نةصلة  ظارتذق  رةكةتتعن 
ـ صاكعتالرغا  ظعشالردا صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمدعن رعؤايةت قعلعنغان دةلعل 
قاراش الزعم. شةرعظةتتة يولغا قويذلغانلعقعغا دةلعل ـ صاكعتع يوق بعر ظعشنع 
قعلعش توغرا ظةمةستذر. ظةكسعحة ظذنع قعلعش بارلعق ظالعمالرنعث بعرلعككة 

كةلضةن كأزقارعشع بويعحة مةكرذهتذر.))) 
كئحعدة ظوقذغان نةصلة ناماز كىندىزدة ظوقذغان نةصلة نامازدعن ياخشعدذر. 
حىنكع كئحعدة ظوقذغان نةصلة ناماز ظادةمضة بةك ظئغعر كئلعدذ. اهلل تاظاال بذ 
هةقتة مذنداق دئدع:» ظذالرنعث يانلعرع ظورذن - كأرصعدعن يعراق بولعدذ 
)يةنع ظذالر كئحعسع ظعبادةت قعلعص ظاز ظذخاليدذ(، ظذالر صةرؤةردعضارعنعث 
قعلعدذ،  دذظا  ظذنعثغا  قعلعص  ظىمعد  )رةهمعتعنع(  قورقذص،  )ظازابعدعن( 
ظذالرغا بعز رعزعق قعلعص بةرضةن نةرسعلةردعن )ياخشعلعق يوللعرعغا( سةرص 

قعلعدذ« )))    
ظعمام ظةبذ هةنعفةنعث كأزقارعشع بويعحة مةيلع كئحعدة بولسذن مةيلع 
كىندىزدة بولسذن نةصلة نامازنع تأت رةكةتتعنـ  تأت رةكةتتعن ظوقذش ياخشعدذر. 
ظةمما ظعمام ظةبذيىسىف ؤة ظعمام مذهةممةدنعث كأزقارعشع بويعحة كئحعدة 
بعلةن ظعككع رةكةتتعن  ظعككع رةكةتتعن ظوقذش  بعر ساالم  نةصلة نامازنع 
ياخشعدذر. بذالرنعث دةلعلـ  صاكعتع صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث: »كئحعلعك 

ناماز ظعككع رةكةت، ظعككع رةكةتتعن بولعدذ«))) دئضةن سأزعدذر. 
ظأزعنعث  قعلسذن!(  رةهمةت  ظذنعثغا  تاظاال  )اهلل  ظةبذهةنعفة  ظعمام 
تأؤةندعكع  قعلعنغان  رعؤايةت  ظةنهادعن  رةزعيةلالهذ  ظاظعشة  كأزقارعشعغا 

هةدعسنع صاكعت قعلعص كةلتىردع: 
)))  »رد احملتار«.

)))  سىرة سةجدة 6) ـ ظايةت. 
)))  ظعمام بذخارع رعؤايعتع. 
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ظةلةيهعسساالم  »صةيغةمبةر  دئدع:  مذنداق  ظةنها  رةزعيةلالهذ  ظاظعشة 
رامعزاندا ؤة رامعزاندعن باشقا حاغالردا كئحعلعك نامازنع ظون بعر رةكةتتعن 
ظاشذرذؤةتمةيتتع. كئحعلعرع نامازنعث دةسلعؤعدة تأت رةكةت ناماز ظوقذيتتع، 
ظذ نامازنعث قانحعلعك حعرايلعق ؤة ظذزذن بولغانلعقعنع سورعمايال قويغعن. 
ظاندعن يةنة تأت رةكةت ناماز ظوقذيتتع، بذنعثمذ قانحعلعك حعرايلعق ؤة ظذزذن 
ظوقذيتتع.«)))  ناماز  رةكةت  ظىح  ظاندعن  قويغعن.  سورعمايال  بولغانلعقعنع 
كئحعدة نامازنع تأت رةكةت ـ تأت رةكةتتعن ظوقذش ظادةمضة ظئغعر كئلعدعغان 
تأت  نامازنع  نةصلة  كئحعدة  شذثا  بولعدذ.  كأص  ساؤابعمذ  ظذنعث  بولغاحقا 

رةكةتلعك قعلعص ظوقذش ياخشعدذر. 
سابعت ظةمةس سىننةتلةر. يةنع نةصلة نامازالر تأؤةندعكعلةردذر: 

● مةسحعت ساالمع. )يةنع تةهعييةتذل مةسحعت.( بعر ظادةم مةسحعتكة 
قعلعنمعغان  ظوقذش مةكرذه  ناماز  ؤاقعت  ظذ  كعرضةن ؤة مةسحعتكة كعرضةن 
ؤاقعت بولسا، ظولتذرذشتعن بذرذن ظعككع رةكةت ياكع تأت رةكةت ناماز ظوقذش 
الزعم. بذ هةقتة ظةبذقةتادة صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث مذنداق دئضةنلعكعنع 
ظعككع  بذرذن  ظولتذرذشتعن  قعلعدذ: »بعرعثالر مةسحعتكة كعرسة،  رعؤايةت 

رةكةت ناماز ظوقذسذن.«))) 
ظةضةر بعر ظادةم مةسحعتكة صةرز ناماز ظوقذش ياكع ظعمامغا ظعقتعدا قعلعش 
سالعمع  مةسحعت  بولسا،  تذرغان  نامازغا  كعرعصال  ؤة  كعرضةن  بعلةن  نعيعتع 

نامعزعنع ظوقذمعسعمذ بولعدذ. 
ظادةم، مةسحعت  قئتعم كعرعص حعقعدعغان  نةححة  بعر  مةسحعتكة كىندة 
سالعمع نامعزعنع هةر كىن ظىحىن بعر قئتعم ظوقذسا كذصاية قعلعدذ. ضةرحة 
ياخشع  ظوقذش  بذرذن  ظولتذرذشتعن  كعرعص  مةسحعتكة  سالعمعنع  مةسحعت 
حىشىص  كئيعنمذ  بولغاندعن  ظولتذرذص  ظوقذش  نامازنع  ظذ  لئكعن  بولسعمذ، 

كةتمةيدذ.)))
قالغانلعقتعن  حعقعص  ظعش  بعر  جعددع  ياكع  تاهارةتسعزلعكتعن  كعمكع 
ظذنعث: >سذبهانةلاله ؤةل هةمدذ  ظوقذيالمعسا،  نامعزعنع  مةسحعت سالعمع 

)))  ظعمام بذخارع رعؤايعتع. 
)))  بذ هةدعسنع ظعمام بذخارع بعلةن ظعمام مذسلعم رعؤايةت قعلدع. 

)))  »مراقي الفالح«.
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لعلاله ؤة ال ظعالهة ظعلاللاله ؤةلالهذ ظةكبةر< دئيعشع مذستةهةصتذر.))) 
● تاهارةت نامعزع. ظذ تاهارةت ظئلعص بولغاندعن كئيعن تاكع تاهارةتنعث 
سىيع قذرذص بولغعحة بولغان ظارعلعقتا ظوقذلعدعغان ظعككع رةكةت نامازدذر. 
بذ هةقتة صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم مذنداق دئدع: »تاهارةتنع كامعل ظئلعص 
حعن دعلع ؤة يىزع بعلةن يىزلعنعص ظعككع رةكةت ناماز ظوقذيدعغان مذسذلمانغا 

جةننةت ؤاجعص بولعدذ.«)))  
رةزعيةلالهذ  بعالل  ظةلةيهعسساالم  صةيغةمبةر  دئدع:  مذنداق  ظةبذهذرةيرة 
ظةنهذغا بامدات نامعزعدا: »ظع بعالل! ماثا ظعسالمدا قعلغان ظةث ظىنىملىك 
كةشعثنعث  ظالدعمدا  جةننةتتة  مةن،  حىنكع  بةرضعن.  سأزلةص  ظةمعلعثنع 
تاراقشعغان ظاؤازعنع ظاثلعدعم« دئدع. بعالل: »مةن كئحعنعث ياكع كىندىزنعث 
قايسع ؤاقتعدا تاهارةت ظالسام، شذ تاهارعتعم بعلةن مئنعث ظوقذشذمغا نئسعص 
ظةمعلعمنعث  بعرةر  ظىمعدلعكرةك  باشقا  ظوقذغانلعقعمدعن  نامازنع  بولغان 

بارلعقعنع بعلمةيمةن« دئدع.)))
● حاشكا نامعزع. بذ، ظةث ظاز بولغاندا ظعككع رةكةت ظوقذلعدذ. حىنكع 
رةكةت  ظعككع  نامعزعنع  حاشكا  ظةبذهذرةيرعضة  ظةلةيهعسساالم  صةيغةمبةر 
ظةنهذ مذنداق  رةزعيةلالهذ  ظةبذهذرةيرة  بذ هةقتة  قعلغان.  تةؤسعية  ظوقذشقا 
ظىح كىن  ظايدا  ظةلةيهعسساالم ماثا هةر  صةيغةمبةر  دئدع: »مئنعث دوستذم 
روزا تذتذش، هةر كىنع ظعككع رةكةت حاشكا نامعزع ظوقذش ؤة ظذخالشتعن 
ظعلضعرع ؤئتعر نامعزع ظوقذشتعن ظعبارةت ظىح ظعشنع تةؤسعية قعلغان.«)4) 
حاشكا نامعزعنعث ظةث تأؤةن مذكةممةللعك دةرعجعسع تأت رةكةتتذر.   
بذنعث دةلعلـ  صاكعتع ظاظعشة رةزعيةلالهذ ظةنهانعث: »صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم 
دئضةن  قعالتتع«  زعيادة  خالعسا  ظوقذيتتع،  رةكةت  تأت  نامعزعنع  حاشكا 

سأزعدذر.)5) 
مةككة فةتهع بولغان كىنعسع صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث ظذممذهانعظةنعث 
يئنعدا )يةنع ظذنعث ظأيعدة( حاشكا نامعزعنع سةككعز رةكةت ظوقذغانلعقع 

)))  »اهلدية العالئية«، 78 ـ بةت.
)))  ظعمام مذسلعم رعؤايعتع. 
)))  ظعمام بذخارع رعؤايعتع. 
)))  ظعمام بذخارع رعؤايعتع. 
)))  ظعمام مذسلعم رعؤايعتع. 
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رعؤايةت قعلعنعدذ. 
ظعككع  دئضةندة  ظاز  ظةث  بولسعمذ  بذرذن  ظوخالشتعن  كئيعن  خذصتةندعن 
رةكةت كئحة نامعزع ظوقذش سىننةتتذر. بذ هةقتة ظةل مذغعرة ظعبنع شوظبة 
رةزعيةلالهذ ظةنهذ مذنداق دئدع: »صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم كئحعسع ناماز 
ظوقذص صذتلعرع ظعششعص كئتةتتع. ظاندعن ظذنعثغا: )ظع اهلل نعث صةيغةمبعرع! 
نئمة ظىحىن شذنداق قعلعسةن؟ هالبذكع، سئنعث ظعلضعرعكع ؤة كئيعنكع بارلعق 
ظةلةيهعسساالمغا  دئيعلةتتع. )صةيغةمبةر  تذرسا؟(  ضذناهلعرعث كةحىرىلضةن 
ظةلةيهعسساالم  صةيغةمبةر  ظةنهادذر.(  رةزعيةلالهذ  ظاظعشة  دئضىحع  بذ سأزنع 
ظذنعثغا: »مةن اهلل غا شىكرع قعلغذحع بةندة بولمايمةنمذ؟«))) دةص جاؤاب 

بئرةتتع.
بذ  مذستةهةصتذر.  ظوقذش  ناماز  رةكةت  تأت  ظعلضعرع  نامعزعدعن  ظةسعر 
هةقتة صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم مذنداق دئدع: »اهلل تاظاال ظةسعر نامعزعدعن 

ظعلضعرع تأت رةكةت ناماز ظوقذغان ظادةمضة رةهمةت قعلسذن!«)))
ناماز  رةكةت  تأت  كئيعن  ظذنعثدعن  ؤة  ظعلضعرع  صةرزعدعن  خذصتةننعث 
ظوقذشمذ مذستةهةصتذر. شذنعثدةك يةنة صعشعننعث صةرزعدعن كئيعن ظوقذلعدغان 
ظعككع رةكةت سىننةتكة يةنة ظعككع رةكةت قذشذص تأت رةكةت قعلعص ظوقذش 
مذستةهةصتذر. شامنعث صةرزعدعن كئيعن ظعككع رةكةتتعن قعلعص جةمع ظالتة 
صةرزعنعث  شامنعث  ؤاقتعدا  بذ  مذستةهةصتذر.  ظوقذش  ناماز  سىننةت  رةكةت 
مذستةهةص  بذ  نامازمذ  سىننةت  رةكةت  ظعككع  ظوقذلعدعغان  كةينعدعن 

نامازالرنعث قاتارعدعن هئساصلعنعدذ.))) 
ناماز  رةكةت  ظعككع  كعرعص  مةسحعتكة  كةلضةندة  قايتعص  سةصةردعن   ●
ظوقذش. بذ هةقتة كةظب ظعبنع مالعك مذنداق دئدع: »صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم 
رةكةت  ظعككع  كعرعص  مةسحعتكة  بعلةن  ظالدع  كةلسة،  قايتعص  سةصةردعن 
ناماز ظوقذيتتع، ظاندعن كعشعلةر بعلةن  )ساالملعشعش ظىحىن مةسحعتتة.( 

ظولتذراتتع.«)4) 
)))  ظعمام بذخارع رعؤايعتع. 

)))  بذ هةدعسنع ظةبذداؤذد ؤة تعرمعزعي رعؤايةت قعلدع. 
)))  »اهلدية العالئية«، 76 ـ بةت.

)))  بذ هةدعسنع ظةبذداؤذد رعؤايةت قعلدع. 
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دئدع:  ظةنهذ مذنداق  رةزعيةلالهذ  بذ هةقتة جابعر  نامعزع.  ظعستعخار   ●
»صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم بعزضة هةممة ظعشتا ظعستعخار سئلعشنع))) قذرظان 
ظايةتلعرعنع ظأضةتكةندةك ظأضعتعص مذنداق دةيتتع: »ظةضةر سعلةرنعث بئرعثالر 
نةصلة  رةكةت  ظعككع  بعلةن  ظالدع  ظذ  قعلسا،  نعيةت  قعلعشنع  ظعشنع  بعرةر 
ناماز ظوقذسذن، ظاندعن بذ دذظانع ظوقذسذن: ظةلالهذممة ظعننع ظةستةخعرذكة 
بعظعلمعكة ؤة ظةستةقدعرذكة بعقذدرةتعكة ؤة ظةسظةلذكة معن صةزلعكةل ظةزعمع. 
فةظعننةكة تةقدعرذ ؤة ال ظةقدعرذ ؤة تةظلةمذ ؤة ال ظةظلةمذ ؤة ظةنتة ظةلالمذل 
فع  لع  خةيرذن  ظةمرة  هةزةل  ظةننة  تةظلةمذ  كذنتة  ظعن  ظةلالهذممة  غذيذبع. 
دعنع ؤة مةظاشع ؤة ظاقعبةتع ظةمرع فةقدذرهذ لع ؤة يةسسعرهذ لع سىممة 
بارعك لع فعهع ؤة ظعن كذنتة تةظلةمذ ظةننة هةزةل ظةمرة شةررذن لع فع دعنع 
ؤة مةظاشع ؤة ظاقعبةتع ظةمرع فةسرذفهذ ظةننع ؤةسرعفنع ظةنهذ ؤةقدذرلعيةل 

خةيرة هةيسى كانة سىممة رةددعنع بعهع.)))«))) 

صةيغةمبةر  ظةبذظةؤصا  ظعبنع  ظابدذلاله  هةقتة  بذ  نامعزع.  هاجةت   ●
اهلل  »كعمنعث  قعلعدذ:  رعؤايةت  دئضةنلعكعنع  مذنداق  ظةلةيهعسساالمنعث 
تاظاالغا ياكع بعرةر ظعنسانغا هاجعتع حىشىص قالسا، تاهارةتنع كامعل ظئلعص 
ظعككع رةكةت ناماز ظوقذسذن، ظاندعن اهلل تاظاالغا هةمدذ ـ سانا ظئيتسذن ؤة 
ظوقذسذن:  دذظانع  بذ  ظاندعن  ظوقذسذن.  دذرذت  ظةلةيهعسساالمغا  صةيغةمبةر 
ظةزعم.  ظةرشعل  رةببذل  كةرعم. سذبهانةلالهذ  هةلعمذل  ظعلاللالهذل  ظعالهة  ال 
ؤة  رةهمةتعك  مذجعباتع  ظةسظةلذكة  ظالةمعين.  رةببعل  لعلالهع  هةمدذ  ظةل 
معن  غةنعمةتة  ؤةل  زةنبعن  كذللع  معن  ظعسمةتة  ؤةل  مةغفعرةتعك  ظةزاظعمة 
ظعلال  زةنبةن  لع  تةدةظ  ال  ظعسمعن  كذللع  معن  ؤةسساالمةتة  بعررعن  كذللع 
غةفةرتةه ؤة هةممةن ظعلال فةررةجتةه ؤة ال هاجةتةن هعية لةكة رعزان ظعلال 

)))  يةنع ياخشعلعق تعلةص ظوقذيدعغان ظعككع رةكعةت نامازنع كأرسعتعدذ. 
)))  دذظانعث مةنعسع: ظع اهلل! مةن سئنعث ظعلمعث بعلةن بذ ظعشعمنعث )بذ يةردة ظذ ظعشنعث ظعسمعنع ظاتايدذ.( ياخشع 
بولذشعنع تةلةص قعلعمةن، ماثا ياخشع تةقدعر ظاتا قعلغعن! ماثا ياخشع نئمةتلعرعثنع ظاتا قعلغعن! حىنكع سةن هةممعضة 
قادعرسةن، مةن بولسام ظاجعزمةن، سةن هةممعنع بعلعسةن، مةن بولسام بعلمةيمةن، سةن غةيعصنع بعلضىحعسةن. ظع اهلل! 
ظةضةر مئنعث قعلماقحع بولغان بذ ظعشعم دعنعمغا، دذنيالعق ظعشعمغا ؤة كةلضىسعضة صايدعلعق بولعدعغان بولسا، ظذنع 
تةقدعر قعلعص بعكعتعؤةتكةيسةن! بذ ظعشعمدا مذؤةصصةقعيةت قازعنعشعمغا ظاسانلعق، ظعشلعرعمغا خذشاللعق ؤة بةرعكةت ظاتا 
قعلغايسةن! ظةضةر بذ ظعشنعث مئنعث دعنعمغا، دذنيالعق تذرمذشذمغا ؤة كةلضىسعمضة هئح قانداق صايدعسع بولمعسا، ظذ 
ظعشنع مةندعن يعراق قعلغعن، مئنعمذ ظذ ظعشتعن يعراق قعلغعن، ياخشع ظعش نةدة بولسا، ظذ ظعشنع قعلعشقا مئنع نئسعص 

قعلغعن! ظاندعن شذ ظعش بعلةن مئنع رازع قعلغعن.
)))  بذهةدعسنع ظعمام بذخارع رعؤايةت قعلدع. 
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قةزةيتةها يا ظةرهةمةرراهعمعين.)))«)))   
● ظىح يىز قئتعم تةسبعه ظئيتعش بعلةن ظوقذلعدعغان تأت رةكةت تةسبعه 
نامعزعنع ظوقذش. بذ هةقتة ظعبنع ظابباس ؤة ظةبذرافعظ قاتارلعقالر صةيغةمبةر 
ظةلةيهعسساالمنعث ظابباس ظعبنع مذتةللعصكة مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤايةت 
قعلعدذ: »ظع تاغام! ظابباس. مةن ساثا ظون خعسلةتنع ظأز ظعحعضة ظالغان 
ظذنع  ظةضةر سةن  قويمايمذ.  ظأضعتعص  ظذنع  ؤة  بةرمةيمذ  خةؤةر  ظعشتعن  بعر 
كونعسعنع  كئيعنكعسعنع،  ؤة  بذرذنقعسعنع  ضذناهعثنعث  تاظاال  اهلل  قعلساث، 
ؤة يعثعسعنع، خاتاسعنع ؤة قةستعنعنع، كعحعضعنع ؤة حذثعنع، يذشذرذنعنع 
ؤة ظةشكارعسعنع كةحذرؤئتعدذ))). ظون خعسلةتنع ظأز ظعحعضة ظالغان ظذ ظعش 
بولسا، تأت رةكةت ناماز ظوقذص ظذنعث هةر بعر رةكعتعدة سىرة فاتعهة بعلةن 
بعر سىرة ظوقذغعن. ظاندعن >سذبهانةلاله ؤةلهةمدذلعلاله ؤة ال ظعالهة ظعلاللاله 
ؤةلالهذ ظةكبةر< دئضةن تةسبعهنع ظون بةش قئتعم دئضعن. ظاندعن رذكذ قعلغعن 
ؤة رذكذدا تذرذص شذ تةسبعهنع ظون قئتعم دئضعن. ظاندعن رذكذدعن بئشعثنع 
ؤة  قعلغعن  سةجدة  ظاندعن  دئضعن.  قئتعم  ظون  تةسبعهنع  ظذ  ؤة  كأتىرضعن 
سةجدعدة تذرذص ظذ تةسبعهنع ظون قئتعم دئضعن. ظاندعن سةجدعدعن بئشعثنع 
ؤة سةجدعدة  قعلغعن  ظاندعن سةجدة  دئضعن.  قئتعم  ظون  ظذنع  ؤة  كأتىرضعن 
ؤة  كأتىرضعن  بئشعثنع  سةجدعدعن  ظاندعن  دئضعن.  قئتعم  ظون  ظذنع  تذرذص 
قئتعم   75 رةكةتتة  بعر  تةسبعه  بذ  بعلةن  شذنعث  دئضعن.  قئتعم  ظون  ظذنع 
دئيعلضةن بولعدذ. بذنع تأت رةكةتنعث هةممعسعدة شذنداق قعلغعن.)4) ظةضةر 
سةن بذ نامازنع هةر كىن ظوقذشقا قادعر بواللعساث، هةر كىن ظوقذغعن. ظةضةر 
ظذنع هةر كىن ظوقذشقا قادعر بواللمعساث، هةر هةصتعدة بعر قئتعم ظوقذغعن. 
ظةضةر هةر هةصتعدة بعر قئتعم ظوقذشقا قادعر بواللمعساث، هةر ظايدا بعر قئتعم 
ظوقذغعن. ظةضةر هةر ظايدا بعر قئتعم ظوقذشقا قادعر بواللمعساث، هةر بعر يعلدا 
)))  بذ دذظانعث مةنعسع: ظالالهتعن باشقا هةقعقعي ظعاله يوقتذر، ظذ تولعمذ هةلعمدذر، ظذلذغ ظةرشعنعث ظعضعسع بولغان 
ظالاله بارحة نوقسانالردعن صاكتذر. هةمدذ سانا ظالةملةرنعث صةرؤةردعضارع بولغان ظالالهقا خاستذر. ظي ظالاله! سئنعثدعن 
سئنعث رةهمعتعثضة ظئرعشتىرعدعغان ظةمةلنع، مةغصعرعتعثضة مذيةسسةر قعلعدعغان تةؤبعنع، مئنع هةر قانداق ضذناهتعن 
ساقلعشعثنع، صىتىن ياخشعلعقالرغا ظئرعشتىرعشعثنع ؤة هةر قانداق يامانلعقتعن ظامان قعلعشعثنع تعلةيمةن. ظي ظالاله! 
رازعلعقعثغا  سئنعث  ؤة  بةرضعن  قعلعص  هةل  قعيعنحعلعقلعرعمنع  بارلعق  قعلغعن،  مةغصعرةت  ضذناهلعرعمنع  صىتىن  مئنعث 
ظةث  قعلغذحعالرنعث  رةهعم  ظي  بةرضعن  قعلعص  راؤا  هاجةتلعرعمنع  قانداق  هةر  بولعدعغان  تىرتكة  ظىحىن  ظئرعشعشعم 

شةصقةتلعكع بولغان ظالاله!. )ظعالهع قورغان(.   
)))  تعرمعزعي رعؤايعتع. 

)))  بذالر شذ ظون خعسلةت بولذشع مذمكعن. ت.  
)))  شذنعث بعلةن بذ تةسبعه تأت رةكةتلعك نامازدا 00) قئتعم دئيعلضةن بولعدذ. ت. 
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بعر قئتعم ظوقذغعن. ظةضةر بعر يعلدا بعر قئتعم ظوقذشقا قادعر بواللمعساث، 
ظأمرعثدة بعر قئتعم ظوقذغعن.«)))

قازا بولذص كةتكةن نامازالرنعث قازاسعنع قعلعش

صةرز نامازالرنع ظوقذشنع ظأز ؤاقتعدعن ظأزرعسعز كئحعكتىرؤئتعش حوث 
ظادةم  كئحعكتىرؤةتكةن  ؤاقتعدعن  ظأز  نامازنع  قاتارعدعندذر.  ضذناهالرنعث 
مذنداق ظعككع خعل ضذناه قعلغان بولعدذ. بعر خعلع: نامازنع ظوقذمعغاننعث 
ضذناهع. بذ ضذناه نامازنعث قازاسعنع قعلعش بعلةن ضةردةندعن حىشىص كئتعدذ. 
يةنة بعر خعلع بولسا: نامازنع ظأز ؤاقتعدعن كئحعكتىرؤةتكةننعث ضذناهع. بذ 

ضذناه صةقةت تةؤبة ؤة ظعستعغصار ظئيتعش بعلةن كةحىرىلعدذ.
بةزع  بوالاليدعغان  ظأزرة  ظوقذشقا  كئحعكتىرىص  ؤاقتعدعن  ظأز  نامازنع 
ظادةم  بعر  ظةضةر  قورقذشتذر.  دىشمةندعن  بعرع  ظذالرنعث  بولذص  ظعشالر 
دىشمةندعن قورقذص نامازنع ظولتذرغان هالةتتة قعبلة تةرةصتعن باشقا تةرةص 
قاراص بولسعمذ ظوقذشقا ياكع قئحعص تذرذص بولسعمذ ظوقذشقا قادعر بواللمعسا، 
)نامازنع ظأز ؤاقتعدعن كئحعكتىرىص ظوقذسا بولعدذ.( يةنة بعرع دوختذرنعث 

ياكع سئستعرانعث كئسةللةرنعث ظةهؤالعدعن ظةندعشة قعلعشعدذر. 
قعلعنعشقا  بعر ظعشنع، شذ ظعش  بذيرذلغان  قعلعشقا  دئمةك  قعلعش  ظادا 
بعر  بذيرذلغان  قعلعشقا  دئمةك  قازا  دئمةكتذر.  قعلعش  ؤاقتعدا  بذيرذلغان 
قعلعش  قايتا  دئمةكتذر.  قعلعش  ظأتكىزىؤئتعص  ؤاقتعنع  ظعشنعث  ظذ  ظعشنع، 
ياكع  ؤاقتعدا  ظعشنعث  ظذ  ظعشنع،  بعر  قعلغان  قئتعم  بعر  ظعلضعرع  دئمةك 
ؤاقتع ظأتكةندعن كئيعن قايتا يةنة بعر قئتعم قعلعش دئمةكتذر. بذنعث دةلعل ـ 
صاكعتع بولسا، ظالعمالرنعث: مةسعلةن: ؤاجعص ظعشتعن بعرةرسعنعث تاشلعنعص 
قالغانلعقع سةؤةبع بعلةن هارامغا يئقعن مةكرذه هالعتعدة ظادا قعلعنغان هةر 
بعر نامازنع ظأز ؤاقتعدا ياكع ؤاقتعدعن كئيعن قايتا ظوقذش ؤاجعصتذر، دئضةن 

سأزعدذر.)))
نامازنعث قازاسعنع، ناماز ظوقذش حةكلةنضةن ظىح ؤاقعتتعن باشقا هةممة 

)))  بذ هةدعسنع ظةبذداؤذد، تعرمعزعي ؤة ظعبنع ماجة قاتارلعقالر رعؤايةت قعلدع. 
)))  »رد احملتار«، ) ـ توم، 486 ـ بةت.
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ؤاقعتتا ظوقذشقا بولعدذ. بعز يذقعرعدا قايسع ـ قايسع ؤاقعتالردا ناماز ظوقذشقا 
بولمايدعغان ؤاقعت ظعكةنلعكع هةققعدة توختذلذص ظأتتذق. 

الزعم.   ظالدعراش  ظوقذشقا  قازاسعنع  نامازالرنعث  كةتكةن  بولذص  قازا 
ـ  خذتذن  ظادةم  ظذ  بولغان،  كأص  بةك  نامعزع  قعلعؤاتقان  قازا  ظادةمنعث  بعر 
بالعؤاقعلعرعنعث ظعهتعياجلعرعنع قامداص بئرعشكة تعرعشعشتةك بعرةر ظعش 
بعلةن ظالدعراش بولسا، ظذ نامعزعنعث قازاسعنع ظذ ظعشتعن بعكار بولغاندا 

ظعمكانعيعتعنعث يئتعشعحة قعلسعمذ بولعدذ.
ياخشعدذر.  ظوقذغاندعن  ناماز  نةصلة  ظوقذش  نامازالرنع  قازا  ظىستىدعكع 
سابعت  كةينعدعكع  ـ  ظالدع  نامازنعث  صةرز  ظوقذش  نامازنع  قازا  لئكعن 
نامعزعغا  سالعمع  مةسحعت  نامعزعغا،  تاهارةت  ظوقذشتعن،  سىننةتلةرنع 
كةلضةن  هةدعسلةر  هةققعدة  بذيرذص  ظوقذشقا  ظوخشاش  نامعزعغا  حاشكا  ؤة 

نامازالرنع ظوقذشتعن ياخشع ظةمةستذر.
صةرز نامازنعث قازاسعنع قعلعش صةرعزدذر. ؤئتعر نامعزعغا، ظوقذشقا نةزعر 
قعلغان نامازغا ؤة ظوقذشنع باشالص بولذص بذزذؤاتقان نةصلة نامازغا ظوخشاش 

ؤاجعص نامازنعث قازاسعنع قعلعش ؤاجعصتذر.))) 
قازا بولذص كةتكةن نامازنعث قازاسعنع قعلعشنعث توغرعلعقعنعث دةلعل ـ 
صاكعتع بولسا، صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث قازا بولذص كةتكةن نامعزعنعث 
قازاسعنع قعلغانلعقعدذر. هةم صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث: »كعمكع ناماز 
ظوقذشنع ظذنتذص قالغان بولسا، ظذنع ظئسعضة ظالغاندا ظوقذسذن. ظذنعثغا ظذ 
نامازنع ظوقذشتعن باشقا هئحقانداق كاصصارةت الزعم ظةمةس« دئضةن سأزعدذر. 
تاظاالنعث:  بولسا، اهلل  صاكعتع  ـ  دةلعل  ظالغاندا ظوقذشنعث  نامازنع ظئسعضة 

»مئنع زعكرع قعلعش ظىحىن  ناماز ظوقذغعن«))) دئضةن ظايعتعدذر.)))
ظىستعدة  سةصةر  قئتعم  بعر  ساهابعلةر  ؤة  ظةلةيهعسساالم  صةيغةمبةر 
بايان  قعسسعنع  بذ  ظةبذقةتادة  قالغان.  ظوخالص  ظوقذماي  نامعزعنع  بامدات 
صةيغةمبةر  ظادةم  ظويغانغان  دةسلةص  ظةث  ؤاقتعدا  ظذ  دةيدذ:  مذنداق  قعلعص 
ظةلةيهعسساالم بولدع. صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم ظويغانغاندا كىن نذرع ظذنعث 

)))  »رد احملتار«، ) ـ توم، 488 ـ بةت. 
)))  سىرة تاها 4) ـ ظايةتنعث بعر قعسمع.

)))  ظعمام بذخارع رعؤايعتع. 
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تذردذق.  حاحراص  ظورنعمعزدعن  بعز  بعلةن  شذنعث  ظعدع.  حىشكةن  ظىستىضة 
صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم بعزضة: »ظذالغلعرعثالرغا معنعثالر« دئدع. شذنعث 
بعلةن بعز ظذالغلعرعمعزغا معنعص تاكع كىن تولذق كىتىرىلىص بولغعحة يول 
يىرىص ظاندعن بعر يةرضة كئلعص حىشتىق. صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم مئنعث يىك 
تاقعمدعكع تاهارةت سىيع بار بعر قاحعنع ظةكةلدىرىص ظذ قاحعنعث سىيع بعلةن 
يةثضعل بعر تاهارةت ظالدع. ظاندعن بعالل نامازغا ظةزان ظوقذدع. صةيغةمبةر 
ظةلةيهعسساالم دةسلةص بامداتنعث ظعككع رةكةت سىننعتعنع ظوقذدع. ظاندعن 
بعزضة بامداتنعث صةرزعنع ظوقذص بةردع. صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم ظذ نامازدعمذ 

هةر كىن )يةنع ظادةتتة نامازالردا( قعلعدعغان ظعشالرنع  قعلدع.)))
خةندةك  خةتتاب  ظعبنع  ظأمةر  دةيدذ:  مذنداق  ظةنهذ  رةزعيةلالهذ  جابعر 
ظذرذشع بولغان كىنع كىن كعرعص كئتعص بولغاندعن كئيعن كئلعص قذرةيش 
كاصعرلعرعنع تعلالشقا باشلعدع ؤة ظع اهلل نعث صةيغةمبعرع! مةن كىن كعرعص 
كئتةي دئضعحة ظةسعر نامعزعنع ظوقذيالمعدعم، دئدع. صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم: 
نامعزعنع  ظةسعر  تئخع  مةنمذ  قعلعمةنكع،  قةسةم  بعلةن  نامع  نعث  »اهلل 
كةلدذق.  يةرضة  دئضةن  >بةتهان<  بعز  بعلةن  شذنعث  دئدع.  ظوقذمعدعم« 
ظالدذق.  تاهارةت  بعزمذ  ظالدع،  تاهارةت  نامازغا  ظةلةيهعسساالم  صةيغةمبةر 
صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم ظةسعر نامعزعنع ظوقذدع. ناماز ظاخعرالشقعحة كىن 
كعرعص كئتعص بولغان ظعدع. ظةسعرنع ظوقذص بولغاندعن كئيعن شام نامعزعنع 

ظوقذدع.)))
نامازنعث قازاسعمذ خذددع ظذنعث ظةسلعدعكعضة ظوخشاش ظوقذلعدذ. شذنعث 
تةرتعب  نامازالر  ظذ  بولسا،  كأص  نامازالر  كةتكةن  بولذص  قازا  ظةضةر  ظىحىن 
ظوخشاش  ظوقذلغانغا  صعشعن  كئيعن  بامدات،  دةسلةص  )مةسعلةن:  بويعحة 
تةرتعب بويعحة( ظوقذلعدذ. بذ هةقتة ظعبنع مةسظذد رةزعيةلالهذ ظةنهذ مذنداق 
دئدع: »مذشرعكالر خةندةك ظذرذشع بولغان كىنع صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث 
تأت ؤاخ نامازنع ظوقذيالماسلعقعغا سةؤةبحع بولدع. كئحة كئلعص مةلذم بعر 
مذددةت ظأتكةندعن كئيعن صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم بعالل رةزعيةلالهذ ظةنهذنع 
ظةزان ظوقذص تةكبعر حىشىرىشكة بذيرعدع ؤة صعشعن نامعزعنع ظوقذص بةردع. 
نامعزعنع  ظةسعر  ظةلةيهعسساالم  صةيغةمبةر  حىشىردع،  تةكبعر  بعالل  ظاندعن 

)))  ظعمام مذسلعم رعؤايعتع. 
)))  بذ هةدعسنع ظعمام بذخارع رعؤايةت قعلدع.
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ظوقذص بةردع. ظاندعن بعالل تةكبعر حىشىردع، صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم شام 
نامعزعنع ظوقذدع. ظاندعن بعالل تةكبعر حىشىردع، صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم 

خذصتةن نامعزعنع ظوقذص بةردع.«)))
نامازالر مةيلع ظأز ؤاقتعدا ظوقذلغاندا بولسذن مةيلع قازاسع قعلعنغاندا 
بولسذن بةش ؤاخ ناماز بعلةن ؤئتعر ؤاجعصنعث ظارعسعدعكع تةرتعبكة رعظاية 
ظوقذلماقحع  ؤاقتعدا  ظأز  بولسا،  ؤاقعت  يئتةرلعك  ظةضةر  يةنة  الزعم.  قعلعش 
تةرتعبكة  ظارعسعدعكع  نامازنعث  كةتكةن  بولذص  قازا  بعلةن  ناماز  بولغان 
ظادةم  قويغان  قعلعص  قازا  صعشعننع  )مةسعلةن:  ؤاجعصتذر.  قعلعش  رعظايةت 
ظةضةر ظةسعرنعث ؤاقتع حعقعص كةتمةيدعغان بولسا، ظةسعرنع ظوقذشتعن بذرذن 

صعشعننعث قازاسعنع قعلعدذ، ظاندعن ظةسعرنع ظوقذيدذ.(
ظةضةر ؤاقعت حعقعص كئتعص قالعدعغان ظعش بولسا، ظأز ؤاقتعدا ظوقذلماقحع 
بولغان ناماز بعلةن قازا بولذص كةتكةن نامازنعث ظارعسعدعكع تةرتعبكة رعظاية 
ؤاقتع  ظىحىن  ظوقذش  نامازنع  قازا  ظىحىن  شذنعث  ظةمةس.  ؤاجعص  قعلعش 
ظةسعرنعث  ظةضةر  )مةسعلةن:  كئحعكتىرىلمةيدذ.  ظوقذش  نامازنع  كعرضةن 
ؤاقتع حعقعص كئتعدعغان ظعش بولسا، صعشعننعث قازاسعنع قعلعص ظولتذرمايال 
قازا  نامازنع  ظأزعنعث  يةنة  قعلعش  رعظاية  تةرتعبكة  ظوقذلعدذ.(  ظةسعر 
نامازنع  حىنكع  كئتعدذ.  بعلةنمذ حىشىص  قعلعش  ظذنتذص  قعلعؤةتكةنلعكعنع 
قازا قعلعؤةتكةن ظادةم ظأزعنعث نامازنع قازا قعلعؤةتكةنلعكعنع ظذنتذص قالغان 
اهلل  ظةمةستذر.  مذمكعن  قعلعش  قازاسعنع  نامازنعث  ظذنعث  تذرذص  هالةتتة 

هئحكعمنع تاقعتع يةتمةيدعغان ظعشقا تةكلعص قعلمايدذ. 
تةرتعبكة رعظاية قعلعش يةنة قازا بولذص كةتكةن نامازالرنعث كأص بولذشع 
بعلةنمذ حىشىص كئتعدذ. مةسعلةن: بعر ظادةم ظةث ظاز بولغاندا ؤئتعر نامعزعدعن 
باشقا ظالتة ؤاخ نامازنع قازا قعلعؤةتكةن بولسا، بذ هالةتتة تةرتعبكة رعظاية 
قعلعش قعيعن بولذص قالعدعغان بولغاحقا، )بذ نامازالرنعث قازاسعنع قعلغاندا 
كةلسة  ظذدذل  قايسعسع  قعلماستعن  رعظاية  تةرتعبكة  ظارعسعدعكع  ظذالرنعث 

شذنعث قازاسعنع قعلعدذ.()))
نامازنع قازا قعلعؤةتكةن ظادةم نامازنعث قازاسعنع قعلعشقا نعيةت قعلغان 

)))  تعرمعزعي رعؤايعتع. 
)))  »اهلدية العالئية«، )9 ـ بةت.
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ؤاقتعدا، ظةضةر قازا قعلعؤةتكةن ناماز ظاز بولسا، قازاسعنع قعلماقحع بولغان 
الزعم.  قعلعش  تةيعن  ظوخشاش(  دئضةنضة  نامعزع  كىنعنعث  )صاالنع  نامازنع 
بولغان  قعلماقحع  قازاسعنع  بولسا،  كِأص  نامازلعرع  قعلعؤةتكةن  قازا  ظةضةر 
نامازنع صةقةت مةسعلةن: صعشعننعث قازاسعنع قعلماقحع بولسا، ظةث دةسلةص 
صعشعننعث  كةتكةن  بولذص  قازا  قئتعم  ظاخعر  ظةث  ياكع  كةتكةن  بولذص  قازا 

قازاسعنع قعلعمةن، دةصال نعيةت قعلسا بولعدذ.
نامازنع  حىنكع  قعلعنمايدذ.  ظالدعدا  كأز  كعشعلةرنعث  نامازالر  قازا 
ظالدعدا  كعشعلةرنعث  ضذناهنع  بذ  ضذناهتذر.  كعحعكتىرؤئتعش  ؤاقتعدعن  ظأز 

ظاشكارعالش ياخشع ظةمةستذر. 

كئسةل ظادةملةرنعث نامازنع قانداق ظوقذيدعغانلعقعنعث بايانع

ظعسالم دعنع، رةهمةت ؤة ظاسانحعلعق ظئلعص كئلعدعغان دعندذر. شذنعث 
ظوقذيدذ.  يةتكةن هالعتعضعحة  ظعمكانعيعتعنعث  نامازنع  ظادةم  ظىحىن كئسةل 

بذنعث دةلعل ـ صاكعتع بذ هةدعستذر: 
بار  كئسعلع  بذؤاسعر  مةندة  دةيدذ:  مذنداق  هذسةين  ظعبنع  ظعمران 
قانداق  نامازنع  ظةلةيهعسساالمدعن  صةيغةمبةر  مةن  ظىحىن  شذنعث  ظعدع. 
ظأرة  »نامازنع  ظةلةيهعسساالم:  صةيغةمبةر  سورعدذم.  ظوقذيدعغانلعقعمنع 
تذرذص ظوقذغعن. ظذنعثغا قادعر بواللمعساث ظولتذرذص ظوقذغعن. ظذنعثغا قادعر 

بذاللمعساث يئنعحة يئتعص ظوقذغعن«))) دةص جاؤاب بةردع. 
ظئغعرلعشعص  )كئسعلعنعث  ظأزعضة  ظوقذسا  تذرذص  ظأرة  نامازنع  ظةضةر 
نامازنع  ظادةم،  كئسةل  قالعدعغان  كئلعص  زةرةر  بعرةر  ظوخشاش(  قئلعشعغا 
ظأزعضة  ظولتذرامدذ  شةكعلدة  بعر  باشقا  ياكع  ظولتذرامدذ  قورذص  بةداشقان 
قعلعص  سةجدعنع  ؤة  رذكذ  ظولتذرذص  شةكعلدة  شذ  بولسا،  ظاسان  قايسعسع 

ظوقذيدذ.  
ياكع  قورقذشع  قئلعشعدعن  ظئغعرلعشعص  كئسعلعنعث  ظادةمنعث،  كئسةل 
سةن  )ظةضةر  دذختذرنعث  بعر  مذسذلمان  ؤة  ظذستا  تةجرعبعضة،  ظعلضعرعكع 
ظأرة تذرذص ناماز ظوقذساث كئسعلعثنعث ساقعيعشع كعحعكعص قالعدذ دةص( 

)))  ظعمام بذخارع رعؤايعتع. 
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خةؤةر بئرعشعضة ظاساسةن كئسعلعنعث ساقعيعشعنعث كئحعكعص قئلعشعدعن 
قورقذشع ياكع ظأرة تذرغاندا ظأزعدة ظاغرعق ياكع بئشعنعث ظايالنغانلعقعنع 
هئس قعلعشع، ياكع ظأرة تذرسا ظأزعدعن سىيدىك تئمعص بئرعش ظعهتعمالعنعث 

بولذشع كئسةل ظادةمضة كئلعدعغان زةرةرلةرنعث قاتارعندذر. 
ؤة  بالعسعغا  ظايالعغا،  ياكع  تامغا  ياكع  هاسعغا  ظةضةر  ظادةم  بعر 
تايعنعص  ظادةمضة  بعر  بويسذنعدعغان  ظأزعضة  ظوخشاش  خعزمةتحعسعضة 
قعلعص  ظذنعث شذنداق  بواللعسا،  قادعر  ظوقذشقا  ناماز  تذرذص  ظأرة  بولسعمذ 
ناماز ظوقذشع الزعم. حىنكع نامازدا بعر نةرسعضة تايانماي ظأرة تذرالعغان 
ظادةمضة ظأرة تذرذش الزعم بولغعنعدةك بعر نةرسعضة تايعنعص بولسعمذ ظأرة 

تذرالعغان ظادةمضعمذ ظأرة تذرذش الزعم.
بعر ظادةمنعث جاماظةت بعلةن ناماز ظوقذش ظىحىن مةسحعتكة حعقعشع، 
)مةسحعتكة  ظادةم  ظذ  قويسا،  كةلتذرىص  هالةتكة  تذرالمايدعغان  ظأرة  ظذنع 

حعقماي( نامازنع ظأيعدة ظأرة تذرذص ظوقذيدذ.))) 
ظةضةر بعر ظادةم رذكذ ؤة سةجدة قعلعشعتعن ظاجعز كةلسة ياكع صةقةت 
تذرذص  ظولتذرذص  سةجدعنع  بعلةن  رذكذ  كةلسة،  ظاجعز  قعلعشتعن  سةجدة 
ظعشارةت ظارقعلعق قعلعدذ. ظةضةر بعر ظادةم نامازنع ظأرة تذرذص ظوقذص رذكذ 
قعلغان، ظاندعن نامازنع ظولتذرذص ظوقذص سةجدعنع ظعشارةت بعلةن قعلغان 
بولسا، ظذنعث نامعزع توغرا بولغان بولعدذ. لئكعن بذ هالةتتة ظةث ياخشعسع 
ظأرة  نامازدعكع  حىنكع  قعلعشتذر.  بعلةن  ظعشارةت  سةجدعنع  بعلةن  رذكذ 
تذرذش بعلةن رذكذ قعلعشنعث هةر بعرع ظأز ظالدعغا مذستةقعل بعر ظعبادةت 
ؤاسعتة  بعر  ظىحىن  سةجدة  ظةكسعحة  بولماستعن  قويذلغان  يولغا  شةكعلدة 

شةكعلدة يولغا قويذلغاندذر.))) 
قارعغاندا  رذكذغا  سةجدعدة  بولعدذ.  بعلةن  ظعضعلعش  قعلعش  ظعشارةت 
بةكرةك ظعضعلعدذ. رذكذنع شذنداق ظعضعلعص قعلسا بولعدذ. سةجدة قعلغاندا 
صعشانعسعنع يةرضة تةككىزىش ظىحىن بةك كىحةص كةتمعسعمذ بولعدذ. ظةضةر 
باش  سةجدعنع(  بعلةن  )رذكذ  كةلسة،  قعيعن  قعلعش  ظعشارةت  ظعضعلعص 

ظعشارعتع بعلةن قعلعدذ.
)))  »رد احملتار«، ) ـ توم، 508 ـ بةت.
)))  »رد احملتار«، ) ـ توم، 509 ـ بةت.
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ظةضةر بعر ظادةم ظولتذرذشتعن هةقعقةتةن ظاجعز كةلضةن ياكع دذختذر ظذنع 
نامازنع بعر نةححة كىن يئتعص تذرذص ظوقذص تذرذشقا بذيرعغاندةك سةؤةب 
بعلةن ظولتذرذشتعن هةقعقةتةن ظةمةس هأكمةن ظاجعز كةلضةن بولسا، نامازنع 
ظوقذيدذ.  تذرذص  قارعتعص  تةرةصكة  قعبلة  صذتلعرعنع  ؤة  يئتعص  ظوثدعسعغا 
صذتلعرعنعث  تعكلعسة  تعزلعرعنع  حىنكع  تعكلعمةيدذ.  تعزلعرعنع  لئكعن 
بارماقلعرع قعبلة تةرةصكة قارعتعلعص قالعدذ. صذتالرنعث بارماقلعرعنع قعبلة 
تةرةصكة قارعتعش مةكرذهتذر. بئشعنع ظعشارةت قعلعص تذرذص رذكذ ؤة سةجدة 
قعاللعشع ؤة هةم يىزعنع قعبلة تةرةصكة قارعتالعشع ظىحىن بئشعنعث ظاستعغا 
ياستذق قويذص بئرعلعدذ. ياكع ظذ ظادةم نامازنع يئنعحة يئتعص تذرذص ؤة 
يىزعنع قعبلة تةرةصكة قارعتعص ظوقذيدذ. لئكعن نامازنع ظوثدعسعغا يئتعص 
تذرذص ظوقذشع ياخشعدذر. حىنكع نامازنع ظوثدعسعغا يئتعص تذرذص ظوقذغان 
ظادةمنعث قعلغان ظعشارعتع قعبلة تةرةصكة تولذق بعر شةكعلدة يىزلةنضةن 

بولعدذ.)))
ظةضةر بعر ظادةم نامازنع بئشع بعلةن ظعشارةت قعلعص ظوقذشتعنمذ ظاجعز 
ظوقذمايدذ.  تذرذص  قعلعص  ظعشارةت  بعلةن  قئشع  ؤة  كأزع  نامازنع  كةلسة، 
ظذ ظادةم بذ هالةتتة ناماز ظوقذشنع كئحعكتىرعدذ. )توغرذسعنع اهلل تاظاال 
ؤة  رذكذ  )نامازنع  هةدعس  حىنكع  ظوقذمايدذ.(  نامازنع  يةنع  بعلضىحعدذر 
سةجدة قعلعص ظوقذشتعن ظاجعز كةلضةن ظادةم( نامازنع صةقةت بئشع بعلةنال 
ظعشارةت قعلعص ظوقذيدذ، دةص بايان قعلدع. ظةمما كأز ؤة قاش بعلةن قعلغان 
هةرعكةت هةم ظعشارةت ؤة هةم شةكعلدذر. )شذنعث ظىحىن باش بعلةن ظعشارةت 

قعلعشتعن ظاجعز كةلضةندة كأز ؤة قاش بعلةن ظعشارةت قعلعنمايدذ.( 
باش بعلةن ظعشارةت قعلعشنعث سأزع ظعبنع ظأمةر رةزعيةلالهذ ظةنهذنعث: 
بعلةن  بئشع  سةجدعنع  كةلسة،  ظاجعز  قعلعشتعن  سةجدة  كئسةل  »ظةضةر 
ظعشارةت قعلعص تذرذص قعلعدذ ؤة سةجدة قعلعشع ظىحىن ظذنعث صعشانعسعضة 

بعر نةرسة قويذص بئرعلمةيدذ« دئضةن سأزعدة ظذحذق بايان قعلعنغان.)))
ظعبنع ظابباس رةزعيةلالهذ ظةنهذ صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث مذنداق 
دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ: »كئسةل نامازنع ظأرة تذرذص ظوقذيدذ. ظةضةر 
ظذنعثغا ظأرة تذرذش قعيعن كةلسة، نامازنع ظولتذرذص تذرذص ظوقذيدذ. ظةضةر 

)))  »رد احملتار«، ) ـ توم، 0)5 ـ بةت.
)))  بذ ظةسةرنع ظعمام مالعك رعؤايةت قعلغان.
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قعلعص  ظعشارةت  بعلةن  بئشع  نامازنع  كةلسة،  قعيعن  ظولتذرذش  ظذنعثغا 
تةسبعه  كةلسة،  قعيعن  قعلعشمذ  ظذنداق  ظذنعثغا  ظةضةر  ظوقذيدذ.  تذرذص 

ظئيتعدذ.«)))
ظةضةر كئسةل ظادةمنعث كئسعلع سةؤةبعدعن ظاجعز كئلعص ظوقذيالمعغان 
نامعزع بعر كئحة ـ كىندىزنعث نامعزعدعن ظئشعص كةتكةن بولسا، ظذنعثدعن 
بذ نامازالرنعث قازاسعنع قعلعش كأتىرىلىص كئتعدذ. حىنكع كئسةلضة بعر 
بولذش  قعلعص  قازاسعنع  نامازالرنعث  كةتكةن  ظئشعص  كىندىزدعن  ـ  كئحة 
قعيعن كئلعدذ. كئسةل ظادةمنعث )ظةضةر ظةمةل ـ ظعبادةت قعلعشقا( قذدرعتع 
يةتمةيدعغان بولسا، ظذنعث ظةقلع ـ هذشذنعث ساق ـ ساالمةت بولذشع ظذنع 

ظعبادةتلةرنع ظادا قعلعشقا بذيرذش ظىحىن يئتةرلعك ظةمةس. 
ظئتعبارغا  كةتكةنلعكعدة  ظئشعص  كىندىزدعن  ـ  كئحة  بعر  نامازنعث 
ظادةمنعث  بعر  مةسعلةن:  ؤاقعتلعرعدذر.  نامازالرنعث  ظئلعنعدعغعنع 
نامازالرنعث  ظذ  كةتسة،  ظئشعص  نامازدعن  ؤاخ  بةش  نامعزع  ظوقذيالمعغان 
قازاسعنع قعلعش ظذ ظادةمنعث بوينعدعن حىشىص كئتعدذ. حىنكع ظوقذيالمعغان 
نامازنعث سانع بةش ؤاخ نامازدعن ظئشعص كئتعش بعلةن ظوقذيالماي قالغان 

ناماز كأص بولذص كةتكةن هئساصلعنعدذ.)))
كئسةل  كةلضةندة  ظذتتذرسعغا  باشالص  هالةتتة  بئشعنع ساق  نامازنعث 
بولذص قالغان ظادةم، نامازنع كةلضةن يةردعن مةيلع ظولتذرذص بولسذن ياكع 
يئتعص بولسذن قذدرعتع يةتكةن بعر هالةتتة تذرذص تاماماليدذ ؤة )نامازنع 
هالةتتة  ساق  بئشنع  نامازنع  حىنكع  ظوقذمايدذ.(  قايتا  باشالص  بئشعدعن 
نامازنع  ظاياغالشتذرذش  هالةتتة  ظايعغعنع كئسةل  يةردعن  كةلضةن  باشالص، 

كئسةل هالةتتة باشتعن قايتا باشالص ظوقذص تاماملعغاندعن ياخشعدذر.
ظةضةر نامازنعث رذكذ ؤة سةجدعسعنع جايعدا ظادا قعلعص نامازنع ظولتذرذص 
تذرذص ظوقذغان كئسةل ظادةم، نامازنعث ظذتتذرعسعدا ساقعيعص قالغان بولسا، 
نامازنع كةلضةن يةردعن ظأرة تذرذص ظوقذص ظاياغالشتذرعدذ. حىنكع نامازنع 
ظأرة تذرذص ظوقذغان ظادةمنعث نامازنع ظولتذرذص تذرذص ظوقذغان ظادةمضة 

ظعقتعدا قعلعشع توغرعدذر.)))
)))  بذ هةدعسنع تةبرانعي رعؤايةت قعلدع. 

)))  »شرح املنيه«، 65) ـ بةت.
)))  ظاصتذر بذ يةردة نامازنعث بئشعنع ظولتذرذص ظوقذص ساقايغاندعن كئيعن قالغعنعنع ظأرة تذرذص ظاياغالشتذرذشنعث توغرا بولذشعنع 
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مةيلع نامازنع ظأرة تذرغان ياكع ظولتذرغان، ياكع يئنعحة ياتقان هالةتتة 
ظوقذغان  قعلعص  ظعشارةت  ؤة سةجدعسعنع  رذكذ  نامازنعث  بولسذن  ظوقذغان 
كئسةل ظادةم ظوقذؤاتقان نامعزعنعث ظذتتذرعسعدا كئسعلعدعن ساقايغان بولسا، 
نامعزعنع كةلضةن يئرعدعن ظذنعث رذكذ ؤة سةجدعسعنع ظأز جايعدا ظادا قعلعش 
بعلةن ظاياغالشتذرذشقا بولمايدذ. ظذ ظادةمنعث نامازنع بئشعدعن باشالص قايتا 
ظوقذشع الزعم. حىنكع نامازنع ظذنعث رذكذ ؤة سةجدعسعنع جايعدا ظادا قعلعص 
ظوقذيدعغان بعر ظادةمنعث ظذنعث رذكذ ؤة سةجدعسعنع ظعشارةت قعلعص تذرذص 
ظوقذيدعغان ظادةمضة ظعقتعدا قعلعشع توغرا ظةمةستذر. شذنعثدةك نامازنع 
كئسةل  ظوقذؤاتقان  تذرذص  قعلعص  ظعشارةت  سةجدعسعنع  ؤة  رذكذ  ظذنعث 
ظادةم كئسعلعدعن ساقايغاندعن كئيعن نامعزعنعث كةلضةن يئرعدعن نامازنع 
ظذنعث رذكذ ؤة سةجدعسعنع ظأز جايعدا ظادا قعلعص ظاياغالشتذرذشع توغرا 
ظولتذرغان  مةيلع  هالةتتة  تذرغان  ظأرة  مةيلع  نامازنع  حىنكع  ظةمةستذر. 
هالةتتة ظوقذغان بولسذن نامازنع ظذنعث رذكذ ؤة سةجدعسعنع ظأز جايعدا ظادا 
قعلعص ظوقذغان هالةت ظذنعث رذكذ ؤة سةجدعسعنع ظعشارةت قعلعص تذرذص 
ظوقذغان هالةتتعن كىحلىكتذر. شذنعث ظىحىن كىحلىك بعر هالةتنع ظاجعز 

بعر هالةتنعث ظىستىضة قذرذش توغرا بولمايدذ.)))
نامازنع مةيلع ظأرة تذرغان هالةتتة مةيلع ظولتذرغان هالةتتة باشلعغان 
بولسذن نامازنع ظذنعث رذكذ ؤة سةجدعسعنع ظعشارةت قعلعص ظوقذش نعيعتع 
بعلةن باشلعغان كئسةل ظادةم، تئخع نامازنعث رذكذ ؤة سةجدة قعلعدعغان 
يئرعضة كئلعص بولغعحة كئسعلعدعن ياخشع بولذص قئلعص رذكذ ؤة سةجدعنع 
نامازنع  بولسا،  قالغان  كئلعص  هالةتكة  بعر  قعالاليدعغان  ظادا  جايعدا  ظأز 
بعر  نامازنعث  تئخع  ظادةم  ظذ  حىنكع  ظوقذيااليدذ.  باشالص  يةردعن  كةلضةن 
قذالق  صةقةت  ظذ  بولمعغاندذر.  قعلعص  ظادا  رةكعتعنع(  بعر  )يةنع  صةرزعنع 
ظاجعز  هالةت  كىحلىك  يةردة  بذ  ظىحىن  شذنعث  كعردع.  نامازغا  قئقعص 
ظادةم  ظذ  ظةمما  يوقتذر.  ظعش  بعر  دةيدعغان  قذرذلدع،  ظىستىضة  هالةتنعث 
نامازنعث  تئخع  باشالص  هالةتتة  ياتقان  يئنعحة  ياكع  ظوثدعسعغا  نامازنع 
ياخشع  كئلعسعدعن  بولغعحة  كئلعص  يئرعضة  قعلعدعغان  سةجدة  ؤة  رذكذ 
بولذص قئلعص رذكذ ؤة سةجدعنع ظأرة ياكع ظولتذرذص تذرذص ظأز جايعدا ظادا 

نامازنع ظأرة تذرذص ظوقذغان ظادةمنعث نامازنع ظولتذرذص ظوقذغان ظادةمضة ظعقتعدا قعلعشعنعث توغرا بولذشعغا قعياس قعلغان. ت. 
)))  »رد احملتار«، ) ـ توم، ))5 ـ بةت.
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قعالاليدعغان ياكع )رذكذ ؤة سةجدعنع ظعشارةت بعلةن ظادا قعلسعمذ( نامازنع 
صةقةت ظولتذرذص تذرذص ظادا قعالاليدعغان بعر هالةتكة كئلعص قالغان بولسا، 
نامازنع بئشعدعن باشالص قايتعدعن ظوقذيدذ. حىنكع نامازنع ظولتذرذص تذرذص 

ظوقذغان هالةت ظذنع يئتعص تذرذص ظوقذغان هالةتتعن كىحلىكتذر.)))

هذشعدعن كةتكةن ؤة ساراث بولذص قالغان ظادةملةرنعث هأكمع

بعر ظادةمنعث هذشسعز ياكع ساراث بولذص قالغاندعكع ؤاقتع بعر كئحة 
ـ كىندىزدعن ظارتذق داؤام قعلعص ظذنعث قازا قعلعؤةتكةن نامعزع ظالتة ؤاخقا 
يةتسة، ظذنعث بوينعدعن ظذ نامازالرنعث قازاسعنع قعلعش كأتىرىلىص كئتعدذ. 
ـ  بةزةن  قالعدعغان  كئتعص  هذشعدعن  يةنة  ظارقعسعدعنال  ظادةمنعث  هذشسعز 
بةزةن هذشعغا كئلعص قئلعشلعرع ظذ مذددةت ظعحعدة ظئتعبارغا ظئلعنمايدذ. 
قئلعشلعرع  كئلعص  هذشعغا  قعلعدعغان  داؤام  مذددةتكعحة  بعر  مةلذم  ظةمما 
ظئتعبارغا ظئلعنعدذ ؤة ظذ ظأزعدعن ظعلضعرع ظأتكةن هذشسعزلعقنعث هأكمعنع 

بعكار قعلعدذ.)))
ظةضةر بعر ظادةمنعث هذشسعزلعقع ياكع ساراثلعقع بعر كئحة ـ كىندىزدعن 
ظاز داؤام قعلغان بولسا، ظذنعثغا بذ ظارعلعقتا قازا بولذص كةتكةن نامازالرنعث 
تأؤةندعكع  بولسا،  صاكعتع  ـ  دةلعل  بذنعث  بولعدذ.  الزعم  قعلعش  قازاسعنع 

ظةسةردذر: 
نافعظ مذنداق دئدع: »ظعبنع ظأمةر رةزعيةلالهذ ظةنهذ بعر كئحة ـ كىندىز 
هذشعدعن كئتعص كئيعن هذشعغا كةلضةندة، قازا بولذص كةتكةن نامازالرنعث 
قازاسعنع قعلمعغان ؤة )نامازنع شذ ؤاقتعنعث نامعزعدعن باشالص( ظوقذشنع 

باشلعغان.«)))  
خذصتةن  ؤة  شام  ظةسعر،  صعشعن،  ياسعرنعث  ظعبنع  ظةممار  ظةسةردة 
كئلعص  هذشعغا  يئرعمعدة  كئحعنعث  ظاندعن  كئتعص  هذشعدعن  نامازلعرعدا 

)))  »رد احملتار«، ) ـ توم، ))5 ـ بةت.
)))  مةسعلةن: بعر ظادةم يئرعم كىن هذشعدعن كئتعص ظاندعن ظعككع ـ ظىح ساظةت  هذشعغا كةلضةن، ظاندعن ظذ يةنة هذشعدعن 
كةتكةن بولسا، ظذنعث هذشعدعن كةتكةن ؤاقتع ظعككعنحع قئتعم هذشعدعن كةتكةن ؤاقعتتعن تارتعص باشلعنعدذ. حىنكع، ظذنعث 

ظارعلعقتا هذشعغا كةلضةنلعكع ظذنعث ظعلضعرعدعكع هذشسعز ظأتكةن ؤاقتعنعث هأكمعنع بعكار قعلعؤعتعدذ. ت.
)))  بذ ظةسةرنع دارع قذتنعي رعؤايةت قعلدع. 
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صعشعن، ظةسعر، شام ؤة خذصتةن نامازلعرعنعث قازاسعنع قعلغانلعقع رعؤايةت 
قعلعندع.)))

ظةضةر بعر ظادةم ناركوز دورعسع ياكع دورا قوللعنعش ظارقعلعق هذشعدعن 
ظذنعث  بولسا،  يوقاتقان  ظةقلعنع  ظارقعلعق  ظعحعش  هاراق  ياكع  كةتكةن 
هذشسعز ياكع ظةقلعنع يوقعتعص قويغان بذ مذددعتع قانحعلعك ظذزذن بولسا 
نامازالرنعث  كةتكةن  بولذص  قازا  ظعحعدة  مذددةت  ظاشذ  ظذنعثغا  بولسذن، 
قازاسعنع قعلعش الزعم بولعدذ. حىنكع ظذنعث هذشسعزلعقعغا ياكع ظةقلعنع 

يذقاتقانلعقعغا ظأزع سةؤةصحع بولغاندذر.)))
ظعمام مذهةممةد مذنداق دئدع: »ظةضةر بعر ظادةم ناركوز دورعسع ياكع دورا 
قوللعنعش ظارقعلعق هذشعدعن كةتكةن بولسا، ظذنعث هذشسعز ظأتكةن مذددةت 
بوينعدعن  ظذنعث  قعلعش  قازاسعنع  نامازالرنعث  كةتكةن  بولذص  قازا  ظعحعدة 
كأتىرىلىص كئتعدذ. حىنكع ظذ نةرسعلةر ظةسلعدة ظعشلعتعش يولغا قويذلغان 
نةرسعلةردذر. ظذنداق بولغان ظعكةن ظذ نةرسعلةرنع قولالنغان ظادةمنعث هأكمع 
خذددع كئسةل سةؤةبع بعلةن هذشعدعن كةتكةن ظادةمنعث هأكمعضة ظوخشاش 
بولعدذ. بذ، ظةضةر ظذ ظادةم ناركوز دورعسع دورا ظىحىن قولالنغان بولسا، ظةهؤال 
شذنداق بولعدذ. ظةمما ظذ ظادةم ظةضةر ظذنع مةست بولذش ظىحىن قولالنغان 
بولسا، ظذنع بذ مةقسةت بعلةن قولالنغانلعقع ظىحىن ضذناهكار بولعدذ. شذنعث 
ظىحىن ظذ ظادةمدعن ظذ هذشسعز ياتقان مذددةت ظعحعدة قازا بولذص كةتكةن 

نامازالرنعث قازاسعنع قعلعش كأتىرىلىص كةتمةيدذ.«)))
مةست قعلغذحع باشقا ماددعالرنعث هأكمعمذ خذددع ناركوز دورعسعنعث 
هأكمعضة ظوخشاشتذر. حىنكع مةست قعلغذحع ماددعالر نعجعش ؤة ظعشلعتعش 
ظعشلعتعش  نةرسعلةرنع  ظذ  ظىحىن  شذنعث  نةرسعلةردذر.  قعلعنغان  هارام 
ظارقعلعق ظةقعلدعن كئتعص قئلعص ظأتكةن مذددةت ظعحعدة قازا بولذص كةتكةن 
يئتعص  تذتذص  ظورذن  كارعؤاتتا  بولعدذ.  الزعم  قعلعش  قازاسعنع  نامازالرنعث 
ظادعمع  قويعدعغان  ياكع حىشىرىص  ظأزع حىشةلمةيدعغان  كارعؤاتتعن  قئلعص 
يوق كئسةل ظادةم، نامازنع كارعؤات ظىستعدة ظأزعضة ظةث ظاسان ؤة بعرةر 
زةرةر ظئلعص كةلمةيدعغان بعر شةكعلدة يئتعص ظوقذيدذ. نامازنعث قازاسعنع 

)))  بذ ظةسةرنع دارع قذتنعي رعؤايةت قعلدع.
)))  »اهلدية العالئية«، 88 ـ بةت.

)))  »رد احملتار«، ) ـ توم، ))5 ـ بةت.
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ظادةمنعث هأكمعمذ  قالغان  بولذص  هةققعدة ساراث  قعلماسلعق  ياكع  قعلعش 
خذددع هذشعدعن كةتكةن ظادةمنعث هأكمعضة ظوخشاش.  

سةصةر ظىستىدعكع ظادةمنعث نامازنع قانداق ظوقذيدعغانلعقعنعث 
بايانع

ناماز قعسقارتعلعص ظوقذلعدعغان، رامعزان ظئيعدا روزا تذتماسلعق رذخسةت 
قعلعنعدعغان، جىمة ؤة ظعككع هئيعت نامازلعرعنع ظوقذش ؤة قذربانلعق قعلعش 
مةهرةمسعز  ياكع  ظةرسعز  كعشعنعث  ظايال  كئتعدعغان،  حىشىص  ضةردةندعن 
يولغا حعقعشع هارام قعلعنغان ؤة ظاياغقا مةسهع قعلعش ظىح ـ كئحة كىندىز 
داؤام قعلعدعغان سةصةر بولسا، مذساصعسع ظةث ظاز ظون سةككعز صةرسةخخة 
يةتكةن سةصةردذر. بعر صةرسةخ ظىح معلدذر))). بذ مذساصة 89 كعلومئتعرغا 

تةث كئلعدذ. )بذ هةنةفعي مةزهةصعدعكعلةرنعث كأز ـ قارعشعدذر.(
ظعمام شافعظعي: »سةصةرنعث ظةث ظاز مذساصعسع ظون ظالتة صةرسةختذر« 
دئدع. بذ هةقتة ظعمام ظةهمةدمذ شذنداق دئدع. بذ هةم ظعمام مالعكتعن رعؤايةت 
ظعبنع  ؤة  ظابباس  ظعبنع  صاكعتع  ـ  دةلعل  بذالرنعث  قاراشتذر.  بعر  قعلعنغان 
ظأمةرنعث )اهلل تاظاال ظذالردعن رازع بولسذن!( تأت بذرد))) كئلعدعغان مذساصعدة 
نامازنع قعسقارتعص ظوقذغانلعقعدذر. بذ هةقتة ساهابعلةردعن رعؤايةت قعلعنغان 
ظةسةرلةرمذ خذددع بذ هةقتة صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمدعن رعؤايةت قعلعنغان 
هةدعسلةرضة ظوخشاشتذر. حىنكع، شةرظعي ظألحةملةردة))) كأزقاراشقا تايعنعص 

هأكىم بئرعلمةيدذ.
كأزقاراشلعرعغا  ظأزلعرعنعث  مةزهةصعدعكعلةر  هةنةفعي  تأؤةندعكعلةر 

كةلتىرضةن دةلعللةردذر: 
ظىح  ظاياغلعرعغا  ظادةم  قعلغذحع  سةصةر  كأزقارعشعغا  ظأزلعرعنعث  ظذالر 
كئحة ـ كىندذز مةسهع قعلعدذ، دةص بايان قعلغان هةدعسلةرنع دةلعل ـ صاكعت 
قعلعص كةلتذردع ؤة: »سةصةر قعلغذحع بعر ظادةمنعث ظايعغعغا ظىح كئحة ـ 

)))  بعر معل تةخمعنةن 6.) كعلو مئتعرضة تةث.
)))  بعر بذرد 22.176 كعلومئتعرغا  تةث. ت.

)))  شةرظعي ظألحةم، دةص سةصةرنعث ظةث ظاز مذساصعسع مذنحعلعك ؤة زعناخذر مذنحة قامحا ظورذلعدذ، دئضةنضة ظوخشاش 
هأكىملةر شةرظعي ظألحةم، دةص ظاتعلعدذ. ت.
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ـ  ظىح كئحة  صةقةت  ظاز مذساصعسع  ظةث  قعاللعشع سةصةرنعث  كىندىز مةسهع 
كىندىز بولغاندعال ؤذجذدقا حعقعدذ« دئدع. 

مذنداق  ظةلةيهعسساالمنعث  صةيغةمبةر  ظةنهذ  رةزعيةلالهذ  ظأمةر  ظعبنع 
ـ  كئحة  ظىح  مةهرةمسعز)))،  كعشع  »ظايال  قعلعدذ:  رعؤايةت  دئضةنلعكعنع 

كىندىزلىك سةصةرضة حعقمايدذ.«))) 
ظوتتذرهال مئثعش، تأضعنعث ؤة صعيادة ماثغان ظادةملةرنعث مئثعشعدذر. 
بذالر ظىح كئحة ـ كىندىزدة ظون  سةككعز صةرسةخ ظةتراصعدا يول يىرةلةيدذ.  

ظةلع ظعبنع رةبعظة مذنداق دئدع: »مةن ظعبنع ظأمةر رةزعيةلالهذ ظةنهذدعن 
سةصةر قانحعلعك مذساصعضة يةتسة، ناماز قعسقارتعلعص ظوقذلعدذ؟ دةص سورعدذم. 
ظعبنع ظأمةر رةزعيةلالهذ ظةنهذ: >سذؤةيدانع< بعلةمسةن؟ دئدع. مةن: ياق، 
لئكعن مةن ظذ يةرنع ظاثلعغان ظعدعم، دئدعم. ظعبنع ظأمةر رةزعيةلالهذ ظةنهذ: 
ظذ، ظوتتذرهال مئثعش بعلةن ظىح كئحة ـ كىندىزدة يئتعص بارغعلع بولعدعغان 

يةردذر. بعز ظذ يةرضة ماثساق نامازنع قعسقارتعص ظوقذيتتذق، دئدع.«)))
مذددةت  بعر  قعسقا  مذساصعنع  كىندىزلىك  ـ  كئحة  ظىح  ظادةم  بعر  ظةضةر 
ظعحعدة بئسعص بولغان بولسا، ظذ ظادةم يةنة سةصةر قعلغذحع هئساصلعنعدذ. 
مذساصعسع  بعرعنعث  يولنعث  بولذص  يولع  ظعككع  يةرنعث  بولغان  بارماقحع 
سةصةرنعث  مذساصعسع  بعرعنعث  يةنة  يئتعدعغان،  مذساصعسعغا  سةصةرنعث 
مذساصعسعغا يةتمةيدعغان بولسا، ظذ يةرضة ماثغان ظادةم بعرعنحع يول بعلةن 
ماثغان بولسا، نامازنع قعسقارتعص ظوقذيدذ. ظعككعنحع يول بعلةن ماثغان 

بولسا، نامازنع قعسقارتماي ظوقذيدذ.)4)
بعر ظادةم ظىح كئحة ـ كىندىزدة يةتكعلع بولعدعغان بعر يةرضة بئرعشنع 
نعيةت قعلعص ياشعغان مةهةللعسعدعن حعقعص ظذ مةهةللعضة تةؤة ظأيلةر بار 
بذنعث  هئساصلعنعدذ.  قعلغان  سةصةر  كةتسة،  ظايرعلعص  صىتةنلةي  يةرلةردعن 

دةلعلع تأؤةندعكع هةدعستذر: 
ظةنةس رةزعيةلالهذ ظةنهذ مذنداق دئدع: »مةن صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم 

))) توغقانلعق سةؤةبعدعن شذ ظايال بعلةن نعكاه حىشمةيدعغان ظةر توغقانلعرع ياكع ظئرع كأزدة تذتذلعدذ. ت.  
)))  ظعمام بذخارع رعؤايعتع. 

)))  بذ ظةسةرنع ظعمام مذهةممةد رعؤايةت قعلدع. 
)))  »رد احملتار«، ) ـ توم، 7)5 ـ بةت.
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بعلةن مةدعنعدة صعشعننع تأت رةكةت ؤة >زذل هذلةيفعدة< ظةسعرنع ظعككع 
رةكةت ظوقذدذم.«)))         

ظعبنع هةجةر مذنداق دئدع: »بةزعلةر: قعسقا سةصةردعمذ نامازنع قعسقارتعص 
ظوقذشقا بولعدعغانلعقعغا بذ هةدعسنع دةلعل قعلعص كةلتذردع. حىنكع مةدعنة 
دئضىحعلةرضة  بذنداق  معلدذر.  ظالتة  ظاران  ظارعلعقع  هذلةيفعنعث  زذل  بعلةن 
مذنداق رةددعية بئرعلعدذ: زذل هذلةيفة بولسا، صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث 
بذ سةصعرعدعكع بئرعشنع مةقسةت قعلعص حعققان يئرع ظةمةس. ظذ، صةيغةمبةر 
كئتعؤئتعص  ظىستعدة  يول  حعقعص  بولذص  بارماقحع  مةككعضة  ظةلةيهعسساالم 
حىشكةن يةردذر. صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم بذ يةرضة كةلضةندة ظةسعرنعث ؤاقتع 
كعرضةن ؤة ظذنع قعسقارتعص ظوقذغان. صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث نامازنع 
قعسقارتعص ظوقذشع )بذ يةردعن باشلعنعص( تاكع مةدعنعضة قايتقانغا قةدةر 

داؤام قعلغان.«)))
ياكع  كةلضةنضة  قايتعص  شةهعرعضة  حعققان  تاكع  ظادةم  حعققان  سةصةرضة 
بارغان يئرعدة شةهةرضة ياكع كةنتعضة ظوخشاش ياشاشقا مذمكعن بولعدعغان 
قةدةر  قعلغانغا  نعيةت  تذرذشنع  كىن  بةش  ظون  بولغاندا  ظاز  ظةث  يةردة  بعر 
نامازنع قعسقارتعص ظوقذيدذ. نامازنع قعسقارتماي تولذق ظوقذش ظىحىن بارغان 
يةردة ظةث ظاز بولغاندا ظون بةش كىن تذرذشنع نعيةت قعلعشنعث ؤة ظذنعثدعن 
ظاز بولذص قالغان ظةهؤالدا نامازنع قعسقارتعشقا بولمايدعغانلعقعنعث دةلعل ـ 

صاكعتع تأؤةندعكع هةدعسلةردذر: 
ظةلةيهعسساالم  صةيغةمبةر  بعز  دئدع:  مذنداق  ظةنهذ  رةزعيةلالهذ  ظةنةس 
بعلةن بعللة مةدعنعدعن مةككعضة باردذق. تاكع بعز مةدعنعضة قايتعص كةلضةنضة 
قةدةر صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم نامازنع )قعسقارتعص تأت رةكةتلعك نامازنع( 
ظعككع رةكةت قعلعص ظوقذص بةردع. مةن )يةنع بذ هةدعسنع رعؤايةت قعلغان 
كعشع( ظةنةسكة: سعلةر مةككعدة بعر نةححة كىن تذردذثالرمذ؟ دئدعم. ظةنةس: 

بعز مةككعدة ظون كىن تذردذق، دئدع.)))
ظعمران ظعبنع هأسةين رةزعيةلالهذ ظةنهذ مذنداق دئدع: »مةن مةككة صةتهع 
بولغان يعلع صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم بعلةن بعللة جعهاد قعلدعم. صةيغةمبةر 

)))  ظعمام بذخارع رعؤايعتع. 
)))  »فتح الباري«، ) ـ توم، 570 ـ بةت.

)))  ظعمام بذخارع رعؤايعتع. 
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ظةلةيهعسساالم مةككعدة ظون سةككعز كىن تذردع. صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم بذ 
مذددةت ظعحعدة نامازنع صةقةت ظعككع رةكةتتعن ظوقذدع.«)))

ظعبنع ظعسهاق ظعبنع ظابباس رةزعيةلالهذ ظةنهذمانعث مذنداق دئضةنلعكعنع 
رعؤايةت قعلعدذ: مةككة صةتهع بولغان يعلع صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم مةككعدة 
نامازنع  ظةلةيهعسساالم  صةيغةمبةر  ظعحعدة  بذ مذددةت  تذردع.  بةش كىن  ظون 

قعسقارتعص ظوقذدع.«)))
ظعبنع هةجةر مذنداق دئدع: »ظعمام نةؤةؤعي >خذالسة< دئضةن كعتابتا بذ 
رعؤايةتنع )يةنع صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنع مةككعدة ظون بةش كىن تذردع، 
دئضةن رعؤايةتنع( >ظاجعز رعؤايةت< دةص قارعدع. ظذنعث بذنداق قارعشع توغرا 
ظةمةستذر. حىنكع بذ رعؤايةتنع صةقةت ظعبنع ظعسهاقال رعؤايةت قعلغان بولماستعن 
ظذنعثدعن باشقا يةنة ظعمام نةساظعيمذ ظذنع ظعراك ظعبنع مالعكتعن رعؤايةت 
قعلغان. ظعمام سةؤرعي ؤة كذصعلعقالر: صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم مةككعدة ظون 
رعؤايةت  بذ  حىنكع  قعلدع.  قوبذل  رعؤايةتنع  كةلضةن  دةص  تذردع،  كىن  بةش 
صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث مةككعدة تذرغان كىنلعرعنع بايان قعلعص كةلضةن 
رعؤايةتلةرنعث ظعحعدة ظةث ظاز بعر مذددةتنع بايان قعلعص كةلضةن رعؤايةتتذر.))) 
صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث مةككعدة ظون بةش كىندعن ظارتذق تذرغانلعقعنع 
بايان قعلعص كةلضةن رعؤايةتلةر صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث مةككعدة ظون 

)))  بذ هةدعسنع ظةبذداؤذد رعؤايةت قعلدع. 
)))  بذ هةدعس >فةتهذل بارع< دئضةن كعتابتا رعؤايةت قعلعنغاندذر.  

)))  صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث مةككعدة تذرغان مذددعتعنع بايان قعلعص كةلضةن تأت خعل رعؤايةت بار. ظذ رعؤايةتلةرنعث 
بعرع: صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنع مةككعدة ظون توققذز كىن تذردع، دةص بايان قعلعدذ. بعرع: ظون سةككعز كىن تذردع، 
دةص بايان قعلعدذ. بعرع: ظون يةتتة كىن تذردع، دةص بايان قعلعدذ. يةنة بعرع: ظون بةش كىن تذردع، دةص بايان قعلعدذ. بذ 
رعؤايةتلةر قارعماققا بعرـ  بعرعضة زعتتةك كأرىنضعنع بعلةن ظةمةلعيةتتة ظذنداق ظةمةستذر. حىنكع صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنع 
مةككعدة ظون توققذز كىن تذردع، دةص بايان قعلغان كشع، صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث مةككعضة كعرضةن ؤة مةككعدعن 
حعقعص كةتكةن ظعككع كىننعمذ صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم مةككعدة تذرغان كىنلعرعنعث ظعحعضة قئتعص سانعغان. صةيغةمبةر 
ظةلةيهعسساالمنع مةككعدة ظون سةككعز كىن تذردع، دةص بايان قعلغان كشع، صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث مةككعضة كعرضةن 
ؤة مةككعدعن حعقعص كةتكةن ظعككع كىننعث بعرعنع صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم مةككعدة تذرغان كىنلعرعنعث ظعحعضة قئتعص 
سانعغان. صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنع مةككعدة ظون يةتتة كىن تذردع، دةص بايان قعلغان كشع، صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث 
كىنلعرعنعث  تذرغان  مةككعدة  ظةلةيهعسساالم  صةيغةمبةر  كىننع  ظعككع  كةتكةن  حعقعص  مةككعدعن  ؤة  كعرضةن  مةككعضة 
ظعحعضة قاتمعغان. صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنع مةككعدة ظون بةش كىن تذردع، دةص بايان قعلغان كشع، ظةسلع صةيغةمبةر 
ظةلةيهعسساالمنعث مةككعدة قانحعلعك تذرغانلعقعنع بايان قعلعص كةلضةن رعؤايةت ظذنع مةككعدة ظون يةتتة كىن تذردع، دةص 
بايان قعلغان رعؤايةتتذر، دةص ضذمان قعلعص صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث مةككعضة كعرضةن ؤة مةككعدعن حعقعص كةتكةن 
ظعككع كىننع ظذ ظون يةتتة كىننعث ظعحعدعن حعقعرؤئتعص هئساصالص صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث مةككعدة تذرغان مذددعتع 
ظون بةش كىن دةص بايان قعلغان. هةنةفعي مةزهةصعدعكعلةر بولسا، بذ رعؤايةتلةرنعث ظعحعدعن ظةث ظاز  بعر مذددةتنع بايان 
قعلعص كةلضةن صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم مةككعدة ظون بةش كىن تذردع، دئضةن رعؤايةتنع قوبذل قعلغان. >فةتهذل بارعغا< 

قارالسذن. ت.  
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بةش كىن تذرغانلعقعدا ظأز ظارا بعرلعككة كةلضةن بعر مةسعلة ظعكةنلعكعنع 
كأرسىتىص بئرعدذ.«)))

سةصةر قعلغان ظادةم سةصةردعن ظأزعنعث يذرتعغا قايتعص كةلضةندة ظذ يةردة 
ظذنعث  )شذثا  هئساصلعنعدذ.  تذرغذحع  يةردة  ظذ  قعلمعسعمذ  نعيةت  تذرذشنع 

نامازنع تولذق ظوقذشع الزعم(.)))
سةصةرضة حعققان بعر ظادةم دئثعزدعكع كعمعضة ياكع ظادةم ياشعمايدعغان 
بعر ظارالغا ظوخشاش ياشاش مذمكعن بولمايدعغان بعر يةردة تذرذشنع نعيةت 
حعقعص  هالعتعدعن  مذساصعرلعق  بعلةن  نعيعتع  بذ  ظادةم،  ظذ  بولسا،  قعلغان 
كةتمةيدذ. شذنعثدةك ظذ ظادةم ظعككع شةهةرضة ياكع ظعككع كةنتعضة ظوخشاش 
ظايرعم ـ ظايرعم ظعككع يةردة تذرذشنع نعيةت قعلغان ؤة ظذ ظعككع يةرنعث 
بعرعنع كئحعدة قذنذشع ظىحىن تةيعن قعلمعغان بولسا، ظذ ظادةم يةنة بذ نعيعتع 
بعلةن مذساصعرلعق هالعتعدعن حعقعص كةتمةيدذ. حىنكع ظعنسان قةيةردة قذنسا 

شذ يةر ظذنعث تذرارضاهع هئساصلعنعدذ. 
ظةضةر هةج قعلماقحع بولغان ظادةم مةككعضة كئلعص مةككعدة )هةجنعث 
كىنلعرع  ـ  ـ))   (( ـ   (0 ـ   9 ظئيعنعث  زذلهةج  قعلعدعغان(  صاظالعيةتلعرعنع 
تذرذشنع نعيةت قعلغان بولسا، ظذنعث نعيعتع توغرا بولمايدذ. حىنكع ظذ ظادةم 

بذ كىنلةردة معنا ؤة ظةرةصات تاغلعرعغا حعقعص كئتعدذ. 
حألـ  جةزعرعدة كأحىص ياشايدعغان ظادةملةرنعث يأتكةلضةن حألدة تذرذش 
نعيعتعنعث توغرا بولذشع ظذحىن، ظذالرنعث ظذ حألدة تذرذشنع نعيةت قعلغان 
ظوتالق  ؤة  يئتةرلعك سذ  ظىحىن  تذرذشع  ظذالرنعث  حألدة  ظذ  ظعحعدة  مذددةت 

بولذشع شةرتتذر.)))
ظةضةر بعر ظادةم بعر شةهةردة تذرذشنع نعيةت قعلماي ظذ شةهةردعن )بذضىن 
ماثعمةن ظةتة ماثعمةن، دئضةندةك( يولغا حعقعشنع كأتىص تذرذص ظذ شةهةردة 
كىن  بةش  ظون  مةككعدة  ظذنعث  دئضةنلةرمذ  تذردع،  كىن  توققذز  ظون  مةككعدة  ظةلةيهعسساالمنع  صةيغةمبةر  يةنع     (((
تذرغانلعقعنع قوبذل قعلعدذ. صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنع مةككعدة ظون سةككعز كىن تذردع، دئضةنلةرمذ ظذنعث مةككعدة 
ظون بةش كىن تذرغانلعقعنع قوبذل قعلعدذ. صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنع مةككعدة ظون يةتتة كىن تذردع، دئضةنلةرمذ ظذنعث 
مةككعدة ظون بةش كىن تذرغانلعقعنع قوبذل قعلعدذ. دئمةك بذنعثدعن صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث مةككعدة ظون بةش كىن 
تذرغانلعقع بذ هةقتة كةلضةن هةدعسلةرنع رعؤايةت قعلغان كعشعلةرنعث ظارعسعدا بعرلعككة كةلضةن بعر مةسعلة ظعكةنلعكعنع 

كأرىؤئلعشقا بولعدذ. ت. 
)))  »شرح املنيه«، 9)5 ـ بةت.

)))  »اهلدية العالئية«، )8 ـ بةت.
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بعر نةححة يعل تذرذص قالسعمذ، ظذ ظادةم يةنة مذساصعر هئساصلعنعدذ )يةنع ظذ 
ظادةم نامازنع قعسقارتعص ظوقذيدذ(. بذ هةقتة ظعمام تعرمعزعي مذنداق دئدع: 
قعلمعغان  نعيةت  تذرذشنع  يئرعدة  بارغان  ظادةم  مذساصعر  ظالعمالر  »بارلعق 
مذددةت ظعحعدة نامازنع قعسقارتعص ظوقذيدذ، دئضةن قاراشتا بعرلعككة كةلدع. 
يةردة  )ظذ  تذرذصمذ  ظاي  توققذز  يةردة  دئضةن  >رامهةرمعز<  ساهابعلةرمذ 

تذرذشنع نعيةت قعلمعغانلعقع ظىحىن( نامازنع قعسقارتعص ظوقذغان.«)))
ظذنعث  يئرع  قالغان  ظولتذراقلعشعص  ياكع  يئرع  تذغذلغان  ظعنساننعث 
ظةسلع ؤةتعنع هئساصلعنعدذ. ظعنساننعث باشقا بعر يةرنع ؤةتةن تذتعؤئلعشع 
بعلةن ظذنعث ظةسلعدعكع ؤةتعنع بعكار بولذص كئتعدذ )يةنع ظذ، ظذ ظادةمنعث 
ؤةتعنع هئساصالنمايدذ(. حىنكع صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث ؤة مةككعدعن 
مةدعنعضة هعجرةت قعلغان ساهابعلةرنعث ظةسلعدعكع ؤةتعنع مةككة بولغان 
بولسعمذ، ظذالر مةككعضة كةلضةندة نامازنع قعسقارتعص ظوقذغان. حىنكع ظذالر 
مةدعنعنع ؤةتةن تذتقان بولغاحقا مةككعنعث ظذالرنعث ؤةتعنع بولذشع ظةمةلدعن 

قالغان.)))  
بعر ظادةمنعث ظةث ظاز ظون بةش كىن تذرذشنع نعيةت قعلعص )ؤاقعتلعك 
بولسعمذ( ؤةتةن تذتقان يئرع، ظذ ظادةمنعث ظذ يةردعن باشقا بعر يةرضة ياكع 
ظةسلعدعكع ؤةتعنعضة سةصةر قعلعص كئتعشع بعلةن ظذ يةرنعث ظذنعث ؤةتعنع، 
دةص قارعلعشع ظةمةلدعن قالعدذ. شذثا ظذ ظادةم ظةضةر ظذ يةردعن باشقا يةرضة 
كةلضةن  قايتعص  يةنة  يةرضة  ظذ  تذرغان  بذرذن  كئتعص  حعقعص  قعلعص  سةصةر 
بولسا، ظذ ظادةم ظذ يةردة تذرغذحع كعشع ظةمةس مذساصعر هئساصلعنعدذ. ظةضةر 
ظذ ظادةم ظذ يةرضة قايتعص كةلضةندعن كئيعن ظذ يةردة ظةث ظاز ظون بةش كىن 

تذرذشنع نعيةت قعلغان بولسا، ظذ ظادةم ظذ يةردة تذرغذحع هئساصلعنعدذ.)))
)))  »شرح املنيه«، 540 ـ بةت.
)))  »شرح املنيه«، 544 ـ بةت.

بولسا،  قعلغان  نعيةت  تذرذشنع  كىن  بةش  ظون  ظاز  ظةث  يةردة  ظذ  كئلعص  ظاقسذغا  ظادةم  بعر  خذتةنلعك  مةسعلةن:    (((
ؤاقعتلعك بولسعمذ ظاقسذ ظذنعث ؤةتعنع هئساصلعنعدذ. شذثا ظذ ظادةم ظاقسذدا نامازنع قعسقارتماي ظوقذيدذ. رامعزان بولسا 
روزا تذتعدذ. جىمة ؤة هئيت نامازلعرعنع ظوقذش الزعم بولعدذ. ظةضةر ظذ خذتةنلعك ظاقسذدعن ظذرذمحعضة بئرعص كئيعن يةنة 
ظاقسذغا قايتعص كةلضةن بولسا، ظذ ظادةم ظاقسذغا ظذ يةردة تذرغذحع سىصىتع بعلةن ظةمةس مذساصعر سىصىتع بعلةن كئلعدذ. 
يةنع ظذ ظادةم ظاقسذغا قايتعص كةلضةندعن كئيعن نامازنع قعسقارتعص ظوقذيدذ. رامعزان بولسا روزا تذتذش ياكع تذتماسلعق 
ظعختعيارع بئرعلعدذ. جىمة ؤة هئيت نامازلعرعنع ظوقذش الزعم بولمايدذ. ظةضةر ظذ ظادةم ظاقسذغا قايتعص كةلضةندعن كئيعن 
ظذ يةردة يةنة ظةث ظاز ظون بةش كىن تذرذشنع نعيةت قعلغان بولسا، ظذ يةردة تذرغذحع هئساصلعنعدذ. بذ حاغدا نامازنع 

قعسقارتماي ظوقذيدذ ؤة ظذنعثدعن باشقا ظعبادةتلةرنعمذ ظأز جايعدا ظادا قعلعدذ. ت.        
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ظةضةر ظاقسذدا يئرعم ظاي تذرغان خذتةنلعك بعر ظادةم ظذرذمحعنع نعيةت 
بئسعص  مذساصعسعنع  سةصةرنعث  تئخع  ؤة  حعققان  يولغا  ظاقسذدعن  قعلعص 
ظذ  بولسا،  كةلضةن  قايتعص  يةنة  ظاقسذغا  ظىحىن  هاجةت  بعر  تذرذص  بولماي 
ظادةم ظاقسذدا نامازنع قعسقارتعص ظوقذيدذ. حىنكع ظذنعث ظاقسذنع )ؤاقعتلعك 
حعقعص  قعلعص  سةصةر  يةردعن  ظذ  ظذنعث  ياشعغعنع  تذتذص  ؤةتةن  بولسعمذ( 

كئتعشع بعلةن ظةمةلدعن قالعدذ.)))
ظةضةر بعر ظادةم ظةسلع ؤةتعنعدعن بعر يةرضة سةصةر قعلعص ماثغان ؤة تئخع 
سةصةرنعث مذساصعسعنع بئسعص بولماي تذرذص ظةسلع ؤةتعنعضة قايتعشنع نعيةت 
قعلغان بولسا، ظذ ظادةم تئخع سةصةرنعث مذساصعسعنع بئسعص بواللمعغانلعقع 
هالعتعدعن  مذساصعرلعق  بعلةنال  قعلعشع  نعيةت  قايتعشنع  ؤةتعنعضة  ظىحىن، 

حعقعص كئتعدذ.))) 
ظئتعبارغا  ظعشعدا  قالماسلعق  تذرذص  ياكع  قئلعش  تذرذص  يةردة  بعر 
ظذنعثغا  باشقعسع  ظةمةس  ظادةمنعث  ظةضةشضىحع  باشقعسعغا  ظئلعنعدعغعنع 
ظةضعشعدعغان ظادةمنعث نعيعتعدذر. حىنكع باشقعسع ظذنعثغا ظةضعشعدعغان 
ظادةم بعر يةردة تذرذش ياكع تذرماسلعق قارارعنع بئرةلةيدذ. مةسعلةن: ظايال 
نعيعتعضة  ظئرعنعث  تذرماسلعقع  ياكع  قئلعشع  تذرذص  يةردة  بعر  كعشعنعث 
باغلعقتذر. )يةنع ظئرع بعر يةردة بعر مذددةت تذرذشنع نعيةت قعلسا، ظايال 
كعشع ظئرعنعث قعلغان نعيعتع بعلةن ظذ يةردة تذرغذحع هئساصلعنعدذ ؤة شذنعث 
ظادةمنعث  قويغان  ظعجارعضة  ظأزعنع  ظوقذيدذ(.  قعسقارتماي  نامازنع  بعلةن 
بعر يةردة تذرذص قئلعشع ياكع تذرماسلعقع ظذنع ظعجارعضة ظالغان ظادةمنعث 
شذنعث  باغلعقتذر.  نعيعتعضة  قذماندانعنعث  ظةسكةرلةر  باغلعقتذر.  نعيعتعضة 
ظىحىن باشقعسعغا ظةضةشضىحع ظادةم، ظةضةشكةن ظادعمعدعن ظذنعث نعيعتعنع 
سورايدذ. ظةضةر باشقعسع ظذنعثغا ظةضعشعدعغان ظادةم، ظةضةشضىحع ظادعمعضة 
ظأزعنعث نعيعتعدعن خةؤةر بةرسة، ظةضةشضىحع ظادةم ظذنعث نعيعتعضة قاراص 
ظعش كأرعدذ. ظةضةر خةؤةر بةرمعسة، ظةضةشضىحع ظادةم هةتتا ظةكسع ظاشكارا 
بولغانغا قةدةر، ظةضةر ظةضةشضىحع ظةسلعدة بعر يةردة تذرغذحع بولسا، ظةمةل 
ـ ظعبادةتنع شذنعثغا قارعتا قعلعدذ. ظةضةر ظذ ظةسلعدة مذساصعر بولسا، ظةمةل 

)))  »رد احملتار«، ) ـ توم، ))5 ـ بةت.
)))  >الدر املختار<، ) ـ توم، 8)5 ـ بةت. 
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مذمكعن  سوراش  سذظال  خذددع  بذ  قعلعدذ.)))  قارعتا  شذنعثغا  ظعبادةتنع  ـ 
ظةهؤالغا  ظااللمعغان  جاؤاص  لئكعن  سورعغان،  سوظال  ظةهؤالدا  بولمعغان 

ظوخشايدذ.)))
مذساصعر ظادةمنعث تأت رةكةتلعك صةرز نامازنع قعسقارتعص ظعككع رةكةت 
ظوقذشع ؤاجعصتذر. حىنكع صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم سةصةردة داؤاملعق نامازنع 
مذنداق  ظةنهذ  رةزعيةلالهذ  ظأمةر  ظعبنع  هةقتة  قعسقارتعص ظوقذيتتع. بذ  
بولغانعدعم.  هةمراه  سةصةرلةردة  ظةلةيهعسساالمغا  صةيغةمبةر  »مةن  دئدع: 
تاكع اهلل تاظاال صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنع ؤاصات تاصتذرغانغا قةدةر صةيغةمبةر 
ظةلةيهعسساالم )سةصةرلةردة تأت رةكةتلعك( نامازنع ظعككع رةكةتتعن ظاشذرذص 
ظوقذمعدع. مةن ظةبذبةكعرضة سةصةرلةردة هةمراه بولغانعدعم. تاكع اهلل تاظاال 
ظةبذبةكعرنع ؤاصات تاصتذرغانغا قةدةر ظةبذبةكعر )سةصةرلةردة تأت رةكةتلعك( 
نامازنع ظعككع رةكةتتعن ظاشذرذص ظوقذمعدع. مةن ظأمةرضة سةصةرلةردة هةمراه 
)سةصةردة  ظأمةر  قةدةر  تاصتذرغانغا  ؤاصات  ظأمةرنع  تاظاال  اهلل  تاكع  بولدذم. 
تأت رةكةتلعك( نامازنع ظعككع رةكةتتعن ظاشذرذص ظوقذمعدع. مةن ظوسمانغا 
سةصةرلةردة هةمراه بولدذم. تاكع اهلل تاظاال ظوسماننع ؤاصات تاصتذرغانغا قةدةر 
ظاشذرذص  رةكةتتعن  ظعككع  نامازنع  رةكةتلعك(  تأت  )سةصةرلةردة  ظوسمان 

ظوقذص باقمعدع.«)))
يةظال ظعبنع ظأمةيية مذنداق دئدع: مةن ظأمةر ظعبنع خةتتابقا: »كاصعرالرنعث 
ظأزةثالرغا زعيان - زةخمةت يةتكىزىص قويذشعدعن قورقذص، نامازنع قةسرع 
سعلةرضة  ظوقذساثالر  قعلعص(  رةكظةت  ظعككع  رةكظةتنع  تأت  )يةنع  قعلعص 
)))  يةنع مةسعلةن: ظئرع بعلةن بعر يةرضة كةلضةن ظايال ظئرعدعن ظذنعث ظذ يةردة بعر مذددةت تذرذش ياكع تذرماسلعق 
نعيعتعنع سورايدذ. ظةضةر ظئرع ظذنعثغا ظأزعنعث نعيعتعنعث ظذ يةردة بعر مذددةت تذرذش ظعكةنلعكعدعن خةؤةر بةرسة، ظايال 
كشع نامازنع قعسقارتماي تولذق ظوقذيدذ. ظةضةر ظئرع ظذنعثغا ظأزعنعث نعيعتعنعث ظذ يةردعن سةصةر قعلعش ظعكةنلعكعنع 
خةؤةر بةرسة، ظايال كشع نامازنع قعسقارتعص ظوقذيدذ. ظةضةر ظئرع بذ هةقتة ظذنعثغا بعر نةرسة دئمعضةن بولسا، ظةضةر 
ظايال ظةسلعدة ظذ يةردة مذساصعرلعق هالعتعدة تذرعؤاتقان ظايال بولسا، هةتتا ظئرعنعث ظذ يةردة تذرذش نعيعتع ظاشكارا 
بولغانغا قةدةر نامازنع قعسقارتعص ظوقذيدذ. ظةضةر ظايال ظةسلعدة ظذ يةردة ظةث ظاز ظون بةش كىن تذرذشنع نيعةت قعلعص 
ظذ يةردة تذرعؤاتقان ظايال بولسا، هةتتا ظئرعنعث ظذ يةردعن سةصةر قعلعص كئتعش نعيعتع ظاشكارا بولغانغا قةدةر نامازنع 
قعسقارتماي تولذق ظوقذيدذ. بذ هةقتة ظأزعنع ظعجارعضة قويغان ظادةمنعث ؤة ظةسكةرنعث هأكمعمذ ظايال كعشعنعث هأكمعضة 

ظوخشاشتذر. ت.        
)))  مةسعلةن: بعر يةردة تذرعؤاتقان بعر ظةسكةر قذماندانعنعث نعيعتعنعث قانداق ظعكةنلعكعنع سورالمعغان بولسا، ظةضةر 
ظةسكةر ظةسلعدة ظذ يةردة مذساصعرلعق هالعتعدة تذرعؤاتقان بولسا، هةتتا قذماندانعنعث ظذ يةردة تذرذش نعيعتع ظاشكارا 
بولغانغا قةدةر نامازنع قعسقارتعص ظوقذيدذ. ظةضةر ظةسكةر ظةسلعدة ظذ يةردة ظةث ظاز ظون بةش كىن تذرذشنع نيعةت قعلعص 
ظذ يةردة تذرعؤاتقان ظةسكةر بولسا، هةتتا ظذنعثغا قذماندانعنعث ظذ يةردعن سةصةر قعلعص كئتعش نعيعتع ظاشكارا بولغانغا 

قةدةر نامازنع قعسقارتماي تولذق ظوقذيدذ. توغرعسعنع اهلل تاظاال بعلضىحعدذر. ت.
)))  بذ ظةسةرنع ظعمام مذسلعم رعؤايةت قعلدع. 
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هئح ضذناه بولمايدذ«))) دئضةن ظايةتنع ظوقذص: هازعر اهلل تاظاال كعشعلةرنع 
ؤاقتعثالردا  حعققان  سةصةرضة  ظايةتتة:  تاظاال  اهلل  )يةنع  قعلدع.  خاتعرجةم 
كاصعرالرنعث زعيان ـ زةخمةت يةتكىزىص قئلعشعدعن قورققان بولساثالر نامازنع 
قعسقارتعص ظوقذساثالر سعلةرضة ضذناه بولمايدذ، دئدع. ظةمدعلعكتة اهلل تاظاال 
ظىحىن  ظوقذش  قعسقارتعص  نامازنع  ظةمدع  قعلدع،  خاتعرجةم  كعشعلةرنع 
ظوقذساق  قعسقارتماي  نامازنع  شذثا  قالمعدع،  سةؤةبعمعز  بولعدعغان  ظأزرة 
بولمامدذ؟ دةص سورعدعم(. ظأمةر ماثا: مةنمذ سةندةك )بذ ظعشتعن( هةيران 
قئلعص صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمدعن بذ توغرعسعدا سورعغان ظعدعم، صةيغةمبةر 
قعسقارتعص  نامازنع  بولغاندعمذ  »خاتعرجةم  ماثا:  مذنداق  ظةلةيهعسساالم 
اهلل  سعلةر  سةدعقعسعدذر.  بعر  قعلغان  ظاتا  سعلةرضة  نعث  اهلل  ظوقذشعمعز 

تاظاالنعث سةدعقعسعنع قوبذل قعلعثالر.«))) دئضةن جاؤابنع بةردع، دئضةن.
ظعبنع ظابباس رةزعيةلالهذ ظةنهذما: »اهلل تاظاال صةيغةمبعرعثالرنعث تعلع 
ظعككع  سةصةردة  رةكةت،  تأت  ؤاقتعدا  حعقمعغان  سةصةرضة  نامازنع  ظارقعلعق 

رةكةت )ظوقذشنع( صةرز قعلدع« دئدع.)))
ظعككع  قعلعنغاندا  صةرز  دةسلةص  »ناماز  ظةنها:  رةزعيةلالهذ  ظاظعشة 
رةكةت صةرز قعلعنغان. شذنعث بعلةن سةصةردة ظوقذلعدعغان ناماز )ظةسلع صةرز 
قعلعنغان بويعحة ظعككع رةكةت( هالعتعدة قئلعص قالدع ؤة سةصةرضة حعقمعغان 
رةكةتكة  تأت  ناماز  رةكةت  )ظعككع  تولذقلعنعص  ناماز  ظوقذلعدعغان  ؤاقتعدا 

حعقعرعلدع.( دئدع.«)4)
ظةضةر مذساصعر ظادةم ظعككع رةكةت نامازنع تأت رةكةت ظوقذسا، ظةدةبكة 
ؤاجعصنع  بعر  ظعبارةت  ظوقذشتعن  قعسقارتعص  نامازنع  ؤة  قعلمعغان  رعظاية 

قعلمعغانلعقع ظىحىن ضذناهكار بولعدذ. 
مذساصعر ظةمةس بعر ظادةمنعث مةيلع ظأز ؤاقتعدا ظوقذلغان نامازدا بولسذن 
مةيلع ؤاقتع حعقعص كئتعص بولغاندعن كئيعن ظوقذلغان )يةنع قازا( نامازدا 
بولسذن سةصةر ظىستىدعكع كعشعضة ظعقتعدا قعلعشع توغرعدذر. ظةضةر مذساصعر 
بةرضةندعن  ساالم  بولذص  ظوقذص  نامازنع  رةكةت  ظعككع  بولسا،  ظعمام  كعشع 

)))  سىرة نعسا )0) ـ ظايةتنعث بعر قعسمع.
)))  ظعمام مذسلعم رعؤايعتع. 

)))  بذ ظةسةرنع ظعمام مذسلعم رعؤايةت قعلدع. 
)))  بذ ظةسةرنع ظعمام بذخارع رعؤايةت قعلدع. 
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كئيعن ظذنعث ظارقعسعدعكع ظادةملةرضة: سعلةر نامازلعرعثالرنع تولذق )يةنع 
مذستةهةصتذر.  دئيعشع  مذساصعرمةن،  مةن،  حىنكع  ظوقذثالر.  رةكةت(  تأت 
ياكع ظادةملةرنعث نامازدا ظئلعشعص كةتمةسلعكع ظىحىن بذ سأزنع نامازنع 
باشالشتعن ظعلضعرع دةيدذ. بذ هةقتة ظعمران ظعبنع هأسةين رةزعيةلالهذ ظةنهذ 
رةكةت  ظعككع  نامازنع  مةككعدة  ظةلةيهعسساالم  صةيغةمبةر  دئدع:  مذنداق 
ظوقذص بئرعص بولذص: »ظع مةككعلعكلةر! سعلةر نامازنع تولذق )يةنع تأت 
رةكةت( ظوقذثالر. حىنكع بعز سةصةر ظىستىدعكع ظادةملةردذرمعز«))) دةيتتع.      
مذساصعر ظادةمنعث ظأز ؤاقتعدا ظوقذلغان نامازدا مذساصعر ظةمةس ظادةمضة 
ظعقتعدا قعلعشعمذ توغرعدذر ؤة ظعقتعدا قعلعص بولغاندعن كئيعن مةيلع نامازنعث 
ظةضعشعص  ظعمامعغا  كةتسذن  حعقعص  ؤاقتع  نامازنعث  مةيلع  بولسذن  ؤاقتع 
نامازنع تأت رةكةت ظوقذيدذ. ظةضةر مذساصعر ظةمةس ظادةمضة ظعقتعدا قعلغان 
مذساصعر كعشع نامعزعنع بذزعؤاتقان بولسا، نامازنعث قازاسعنع ظعككع رةكةت 

قعلعدذ.
نامازدا(  قازا  )يةنع  نامازدا  كةتكةن  حعقعص  ؤاقتع  كعشعنعث  مذساصعر 
مذساصعر ظةمةس ظادةمضة ظعقتعدا قعلعشع توغرا ظةمةستذر. حىنكع بذ حاغدا 
بعرعنحع ظولتذرذش صةرز بولغان بعر كعشع بعرعنحع ظولتذرذش صةرز بولمعغان 
بعر ظادةمضة ظعقتعدا قعلغان بولعدذ. حىنكع ظعقتعدا قعلغان مذساصعر كعشعنعث 
ظذ  ظادةمنعث  ظةمةس  مذساصعر  صةرزدذر.  ظولتذرذشع  ظولتذرذشتا  بعرعنحع 

ظولتذرذشتا ظولتذرذشع ؤاجعصتذر))).)))
تولذق  قعسقارتماي  ياكع  ظوقذشع  قعسقارتعص  نامازنع  ظادةمنعث  بعر 
ظوقذشع ظذ ظادةمنعث نامازنعث ظةث ظاخعرقع ؤاقتعدعكع ظةهؤالعغا باغلعقتذر. 
يةنع ظةضةر ظذ ظادةم نامازنعث ظةث ظاخعرقع ؤاقتعدا مذساصعر بولسا، نامازنع 

)))  تعرمعزعي رعؤايعتع. 
)))  يةنع مذساصعر ظادةمنعث ظأز ؤاقتعدا ظوقذلغان نامازدا مذساصعر ظةمةس ظادةمضة ظعقتعدا قعلعشع توغرعدذر. حىنكع 
نامازنع  ظةضعشعص  ظعمامعغا  ظادةم  مذساصعر  ظىحىن  كةتمعضةنلعكع  حعقعص  تئخع  ؤاقتع  نامازنعث  حاغدا  قعلغان  ظعقتعدا 
بعرعنحع  ظايالنغاندا  رةكةتكة  تأت  ناماز  ظايلعنعدذ.  رةكةتكة  تأت  ناماز  ظىحىنمذ  مذساصعر  يةنع  ظوقذيااليدذ.  رةكةت  تأت 
ظولتذرذشتا ظولتذرذش مذساصعر ظىحىنمذ ؤاجعصتذر ؤة ظعمام ظىحىنمذ ؤاجعصتذر. ظةمما ؤاقتع حعقعص كةتكةن نامازدا يةنع 
قازا نامازدا مذساصعر ظادةم مذساصعر ظةمةس ظادةمضة ظعقتعدا قعاللمايدذ. حىنكع نامازنعث ؤاقتع حعقعص كةتكةندعن كئيعن 
مذساصعر ظادةمنعث نامعزع ظعمامغا ظعقتعدا قعلعش بعلةن ظعككع رةكةتتعن تأت رةكةتكة ظايالنمايدذ ؤة مذساصعر نامازنع قازا 
قعلعؤةتكةن بولغاحقا ظذنعث نامازنع ظعككع رةكةت ظوقذشع الزعم. شذنعث ظىحىن تأت رةكةت نامازنعث بعرعنحع ظولتذرذشعدا 
ظولتذرذش مذساصعر ظىحىن صةرز، مذساصعر ظةمةس ظادةم ظىحىن ؤاجعص هئساصلعنعدذ. بذ حاغدا نامازدا بعرعنحع ظولتذرذشتا 

ظولتذرذش صةرز بولغان بعر ظادةم بعرعنحع ظولتذرذشتا ظولتذرذش صةرز بولمعغان بعر ظادةمضة ظعقتعدا قعلغان بولعدذ. ت.   
)))  »رد احملتار«، ) ـ توم، ))5 ـ بةت.
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ظاخعرقع  ظةث  نامازنعث  ظادةم  ظذ  ظةضةر  ظوقذيدذ.  رةكةت  ظعككع  قعسقارتعص 
بعر  مةسعلةن:  ظوقذيدذ.  رةكةت  تأت  نامازنع  بولمعسا،  مذساصعر  ؤاقتعدا 
ظادةم ظأيعدة صعشعننع تأت رةكةت ظوقذغان، ظاندعن صعشعننعث ؤاقتع حعقعص 
كئتعص بولغعحة سةصةر قعلغان، سةصةردة ظةسعرنعث ؤاقتع كعرضةن، ظةسعرنع 
قعسقارتعص ظعككع رةكةت ظوقذغان، ظاندعن ظةسعرنعث ؤاقتع حعقعص كئتعص 
بولغعحة بعر ظعش ظىحىن ظأيعضة قايتعص كةلضةن ؤة ظأزعنعث صعشعن بعلةن 
ظةسعرنع تاهارةتسعز ظوقذغانلعقعنع ظئسعضة ظالغان ياكع بعلضةن بولسا، ظذ 
ظادةم صعشعننعث قازاسعنع ظعككع رةكةت قعلعدذ. حىنكع ظذ ظادةم، صعشعننعث 
ظةث ظاخعرقع ؤاقتعدا سةصةر ظىستعدة ظعدع. ظةسعرنع تأت رةكةت ظوقذيدذ. حىنكع 

ظذ ظادةم، ظةسعرنعث ظاخعرقع ؤاقتعدا سةصةر ظىستعدة ظةمةس ظأيدعدذر.)))
سةصةر  يةنع  ظوقذلعدذ.  ظوخشاش  ظاداسعغا  ظذنعث  قازاسع  نامازنعث 
كئلعص  قايتعص  سةصةردعن  قازاسع  نامازنعث  كةتكةن  بولذص  قازا  ظىستعدة 
ظأيدة ظوقذلسعمذ قعسقارتعلعص ظعككع رةكةت ظوقذلعدذ. شذنعثدةك سةصةرضة 
حعقمعغان ؤاقتعدا ظأيدة قازا بولذص كةتكةن نامازنعث قازاسع سةصةر ظىستعدة 
ظوقذلسعمذ قعسقارتعلماي تولذق تأت رةكةت ظوقذلعدذ. حىنكع بعر صةرز ؤاقتع 
حعقعص كئتعص بولغاندعن كئيعن ظةسلعدعكع صةرزلعك هالعتعدعن ظأزضةرمةيدذ. 
لئكعن كئسةل ظادةمنعث ظةهؤالع مذساصعرنعث ظةهؤالعغا ظوخشاشمايدذ. كئسةل 
ظادةم ساق ؤاقتعدا قازا قعلعؤةتكةن نامازنعث قازاسعنع كئسةل يئتعص تذرذص 
مةسعلةن:  )يةنع  تذرذص  هالةتتة  بعر  بولغان  قادعر  ظأزع  بولسا،  قعلماقحع 
ظوقذيدذ.  تذرذص(  يئتعص  بواللمعسا  قادعر  ظذنعثغا  ظةضةر  تذرذص  ظولتذرذص 
ساق  قازاسعنع  نامازنعث  قعلعؤةتكةن  قازا  ؤاقتعدا  كئسةل  ظادةم  ظذ  ظةضةر 
ؤاقتعدا قعلماقحع بولسا، نامازنع ظأرة تذرذص رذكذ ؤة سةجدعنع ظأز جايعدا 

ظادا قعلعص تذرذص ظوقذيدذ.)))
مذساصعر ظادةم ظالدعراش ظةمةس بعر هالةتتة بولسا، نامازنعث سىننةتلعرعنع 
ؤة نةصلة نامازالرنع ظوقذيدذ. ظةضةر ظذ بةك ظالدعراش ؤة ظعشع جعددع بعر 

هالةتتة بولسا، نامازنعث سىننةتلعرنع ظوقذمعسعمذ بولعدذ.
نةصلة  ؤة  بولسا، سىننةت  هالةتتة  بعر  ظةمةس  ظالدعراش  ظادةم  مذساصعر 

نامازالرنع ظوقذيدعغانلعقعنعث دةلعلع تأؤةندعكعلةردذر:
)))  »اهلدية العالئية«، 86 ـ بةت.

)))  »رد احملتار«، ) ـ توم، 4)5 ـ بةت.
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بعز يذقعرعدا صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث سةصةردة ظذخالص قئلعص بامدات 
قازاسعنع  بامداتنعث  كئيعن  ؤة  ظوقذيالمعغانلعقعنع  ؤاقتعدا  ظأز  نامعزعنع 
قعلغاندا خذددع بذرذنقعغا ظوخشاش دةسلةص ظذنعث ظعككع رةكةت سىننعتعنع 

كئيعن ظذنعث صةرزعنع ظوقذغانلعقعنع بايان قعلعص ظأتتذق. 
ظعبنع ظأمةر رةزعيةلالهذ ظةنهذ مذنداق دئدع: »صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم 
)سةصةردة( ظذلذغع ظىستعدة كئتعص بئرعص كئتعؤاتقان يىنىلعش قايسع تةرةصكة 
بولسا، شذ تةرةصكة قاراص )رذكذ ؤة سةجدعنع( بئشع بعلةن ظعشارةت قعلعص 
شذنداق  دئمةكحع(  ظأزعنع  )يةنع  ظأمةرمذ  ظعبنع  ظوقذيتتع.  ناماز  نةصلة 

قعالتتع.«)))
صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم )مذساصعر هالعتعدة تذرذص( مةككة صةتهع بولغان 

كىنع ظذممذهانعظةنعث ظأيعدة حاشكا نامعزعنع ظوقذغان.

كئمة ؤة ظايرذصعالندا ناماز ظوقذشنعث هأكمع

بعز بعر ظاز ظعلضعرع بايان قعلغان ظعبنع ظأمةر رةزعيةلالهذ ظةنهذنعث: 
بئرعص  كئتعص  ظىستعدة  ظذلذغع  )سةصةردة(  ظةلةيهعسساالم  >صةيغةمبةر 
ؤة  )رذكذ  قاراص  تةرةصكة  شذ  بولسا،  تةرةصكة  قايسع  يىنىلعش  كئتعؤاتقان 
سةجدعنع( بئشع بعلةن ظعشارةت قعلعص نةصلة ناماز ظوقذيتتع< دئضةن هةدعسع 
يىزعنع قعبلة تةرةصتعن باشقا تةرةصكة قارعتعص كئتعؤاتقان بولسعمذ، سةصةردة 
ظذالغنعث ظىستعدة تذرذص نةصلة ناماز ظوقذشنعث بولعدعغانلعقعنع كأرسىتىص 
بئرعدذ. بذ هةقتة ماشعنة، ظايرذصعالن ؤة صاراخذتمذ ظذالغقا ظوخشاشتذر. )يةنع 

بذ نةرسعلةردعمذ نةصلة ناماز ظوقذشقا بولعدذ.( 
بولسا،  مذمكعن  حىشىش  ظىستىدعن  ظذنعث  توختذتذص  ظذالغنع  ظةضةر 
يىزنع  نامازدا  ؤة  قعلعش  ظادا  جايعدا  ظأز  سةجدعسعنع  ؤة  رذكذ  نامازنعث 
قعبلة تةرةصكة قارعتعص ظوقذش ظىحىن صةرز نامازنع ظذالغنعث ظىستعدة ظوقذش 
توغرا ظةمةستذر. ظةضةر ظذالغنعث ظىستىدعن حىشىش مذمكعن بولمعغان ياكع 
الي  صاتقاق  يةر  لئكعن(  بولسعمذ،  مذمكعن  حىشىش  ظىستىدعن  )ظذالغنعث 
ظادةمنعث  ظذ  ؤاقتعدا  بذ  بولسا،  تئصعلمايدعغان  يةر  ظوقذغعدةك  ناماز  بولذص 

)))  ظعمام بذخارع رعؤايعتع. 
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هأكمعضة  ظادةمنعث  كئسةل  حىشةلمعضةن  ظىستىدعن  كارعؤات  خذددع  هأكمع 
ظادةممذ  كئسةل  حىشةلمعضةن  ظىستىدعن  كارعؤات  )يةنع  بولعدذ.  ظوخشاش 
ظذالغنعث  نامازنع  ظادةممذ  ظذ  ظوقذغعنعدةك  ظىستعدة  كارعؤاتنعث  نامازنع 

ظىستعدة تذرذص ظوقذيدذ.( 
صاراخذت بعلةن سةصةر قعلغان ظادةم ظةضةر ظذنعث ظىستعدة نامازنع ظأرة 
ظوقذيدذ.  ظولتذرذص  نامازنع  قورقسا،  قئيعشعدعن  بئشعنعث  ظوقذسا  تذرذص 
نامازنع باشلعغان ؤة صاراخذت ظذ ياق ـ بذياققا بىرىلضةن ؤاقتعدعمذ يىزعنع 
ظأينعث  بعر  ظىحىن  ظذنعث  صاراخذت  حىنكع  تذرعدذ.  قارعتعص  تةرةصكة  قعبلة 

هأكمعدعدذر.)))
يةنع  بولعدذ.  شذنداق  هأكمعمذ  ظادةمنعث  قعلغان  سةصةر  ظايرذصعالندا 
ظايرذصعالندا سةصةر قعلغان ظادةم ظايرذصعالننعث ظعحعدة نامازنع ظأرة تذرذص 
ظوقالغذدةك ظازادة بعر يةر تاصالعسا ؤة تةؤرعنعص كئتعشتعن خاتعرجةم بواللعسا، 
نامازنع ظأرة تذرذص رذكذ ؤة سةجدعنع ظأز جايعدا ظادا قعلعص يىزعنع قعبلة 
تةرةصكة قارعتعص تذرذص ظوقذيدذ. ظةضةر ظذنداق بعر يةر تاصالمعسا، نامازنع 

ظذرذندعقعدا ظولتذرذص تذرذص رذكذ ؤة سةجدعنع ظعشارةت بعلةن ظوقذيدذ.

جىمة نامعزعنعث بايانع 

جىمة نامعزع، شةهةرلةردة ياكع حوث كةنتعلةردة ياشاؤاتقان ؤة ظذنعثغا 
كئلةلةيدعغان ظادةم ظىحىن صةرز بولغان بعر نامازدذر. مذساصعر ظادةمضة، ظايال 
ـ  كعشعضة، مةسحعتكة كئلةلمةيدعغان ظاجعز كئسةل كعشعضة، يذرتنعث حةت 
ياقا جايلعرعدا ياشايدعغان كعشعضة ؤة )مذسذلمان( باشلعقع ؤة قازعسع يوق 

كعحعك كةنتعلةردة ياشايدعغان ظادةملةرضة جىمة نامعزع صةرز ظةمةستذر. 
جىمة نامعزع صعشعندعن ظايرعم ؤة ظذنعثدعن كىحلىك بعر نامازدذر. حىنكع 
جىمةنع ظوقذمعغان ظادةم هةققعدة صعشعننع ظوقذمعغان ظادةم هةققعدة كةلمعضةن 
صعشعننع  ظادةم  ظوقذمعغان  جىمةنع  ظىحىن  شذنعث  كةلدع.  تةهدعدلةر  ظئغعر 
ظوقذمعغان ظادةمضة قارعغاندا قاتتعق ظازابلعنعدذ ؤة جىمةنع ظوقذغان ظادةمضة 
صعشعننع ظوقذغان ظادةمضة قارعغاندا كأص ساؤاب بئرعلعدذ. جىمة نامعزعنعث 

)))  »رد احملتار«، ) ـ توم، ))5 ـ بةت.
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صعشعن نامعزعغا قويذلمعغان بعر نةححة شةرتلعرع باردذر. 
اهلل تاظاال جىمة نامعزع هةققعدة مذنداق دئدع: »ظع مأمعنلةر!جىمة كىنع 
جىمة نامعزعغا ظةزان ظئيتعلسا، اللةنع ياد ظئتعشكة )يةنع جىمة خذتبعسنع 
ظاثالشقا ؤة جىمة نامعزعنع ظادا قعلشقا( ظالدعراص بئرعثالر، ظئلعم - سئتعمنع 

قويذص تذرذثالر، ظةضةر بعلسةثالر بذ سعلةر ظىحىن ياخشعدذر«)))
ظعبنع ظأمةر ؤة ظةبذهذرةيرة )اهلل تاظاال ظذالردعن رازع بولسذن!( صةيغةمبةر 
جىمة  »كعشعلةر  قعلعدذ:  رعؤايةت  دئضةنلعكعنع  مذنداق  ظةلةيهعسساالمنعث 
ظذالر  ظةضةر  يانسذن.  قعلعقلعرعدعن  تاشلعؤعتعدعغان  ظوقذماي  نامعزعنع 
غةصلةتتة  ظذالر  ظاندعن  صعحةتلعؤئتعدذ.  دعللعرعنع  ظذالرنعث  اهلل  يانمايدعكةن 

قالغذحعالردعن بولذص قالعدذ.«)))
صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم مذنداق دئدع: »جىمة نامعزعنع جاماظةت بعلةن 
ظوقذش، قذل ياكع ظايال كعشع ياكع كعحعك باال ياكع كئسةل ظادةمدعن ظعبارةت 
بعر  تعضعشلعك  ظأتةشكة  مذسذلمان  بعر  هةر  باشقا  كعشعلةردعن  خعل  تأت 

هةقتذر.«)))
صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم يةنة بعر هةدعستة مذنداق دئدع: »جىمة نامعزعنع 
ظوقذش كعحعك باال ياكع قذل ياكع مذساصعر ظادةمدعن باشقا هةر بعر ظادةمضة 

صةرزدذر.«)4) 
جىمة نامعزعنعث يذقعرعدا بايان قعلعنغان ظادةملةرضة صةرز ظةمةسلعكعدة 

تأت مةزهةص ظعماملعرعمذ بعر صعكعرضة كةلدع. 
هئيت  )قذربان  نامعزع،  »جىمة  دئدع:  مذنداق  ظةنهذ  رةزعيةلالهذ  ظةلع 
نامازلعرع  هئيت  قذربان  ؤة  هئيت  روزا  تةكبعرلةر،  ظوقذلعدعغان(  كىنلعرع 

صةقةت ظادةم كأص ياكع حوث شةهةردعال ظوقذلعدذ.«)5)
ساهابعلةرنعث صةتهع قعلغان يةرلةردة، جىمة نامعزعنع ظوقذش ظىحىن حوث 
رعؤايةت  سالغانلعقع  شةهةرلةردعال  صةقةت  ظةمةس  كةنتعلةردة  مةسحعتلةرنع 

)))  سىرة جىمة 9 ـ ظايةت. 
)))  ظعمام مذسلعم رعؤايعتع. 

)))  بذ هةدعسنع ظةبذداؤذد رعؤايةت قعلدع. 
)))  بذ هةدعسنع بةيهةقعي رعؤايةت قعلدع. 

)))  بذ ظةسةرنع ظعبنع ظةبذشةيبة رعؤايةت قعلدع. 
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يةرلةردة  قعلغان  صةتهع  ظىحىن  ظوقذش  نامعزعنع  ظذالر جىمة  ظةضةر  قعلعندع. 
كةنتعلةردة جوث مةسحعتلةرنع سالغان بولسا، بعر ظعككع ظادةمدعن بولسعمذ 
كةنتعلعرع  مةدعنعنعث  يةنة  شذنعثدةك  بوالتتع.  قعلعنغان  رعؤايةت  ظةلؤةتتة 
كةنتعلةرنعث  ظذ  ظةلةيهعسساالمنعث  صةيغةمبةر  تذرذقلذق  كأص  شذنداق 
بعرةرسعدة جىمة نامعزعنع ظوقذشقا بذيرذغانلعقع رعؤايةت قعلعنمعدع. شذنعث 
ظىحىن جىمة نامعزعنع ظوقذش ظىحىن شةهةر ياكع )ظادةمنعث كأص بولعشعدا( 

شةهةرضة ظوخشاص كئتعدعغان كةنت بولذشع الزعمدذر.)))
جىمة نامعزعنع ظوقذش ظىحىن ظادةمنعث كأص بولعشعدا شةهةرضة ظوخشاص 
كئتعدعغان كةنت بولذشع الزعم، دئضةن قاراشنعث توغرا ظعكةنلعكعنع ظعبنع 

ظابباسنعث تأؤةندعكع سأزعمذ كىحلةندذرعدذ:
»صةيغةمبةر  دئدع:  مذنداق  ظةنهذما  رةزعيةلالهذ  ظابباس  ظعبنع 
ظةلةيهعسساالمنعث مةسحعتعدة جىمة نامعزع ظوقذلغاندعن باشقا كئيعن جىمة 
نامعزع بةهرةيندعكع >جذؤاسع< دةص ظاتعلعدعغان يةردعكع ظابدذل قةيسنعث 

مةسحعتعدة بعرعنحع بولذص ظوقذلغان.«)))
قاتارلعقالر  ظةسعر  ظعبنع  ؤة  زةمةخشةرعي  »جةؤهةرعي،  هةجةر:  ظعبنع 
بذ،  دئدع.  قارايدذ«  دةص  ظعسمع،  سئصعلنعث  بعر  بةهرةيندعكع  >جذؤاسع< 
ظذنعث بعر كةنت ظةمةسلعكعنع كأرسةتمةيدذ. ظعبنع ظةلتعن، ظةبذل هةسةن ظةل 

لةخةمعينعث: »جذؤاسع بعر شةهةردذر« دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلدع.))) 
جىمة  ظذ  شةكسعز  قارعساق،  دةص  كةنت،  بعر  نع  >جذؤاسع<  بعز  ظةضةر 

نامعزع ظوقذشقا بولعدعغان حوث كةنتعدذر.
ظأزعدة بذ شةرتلةرنعث هةممعسع ياكع ظذالرنعث بةزعسع تئصعلمعغان بعر 
ظةضةر  بولسا،  ظوقذغان  جىمة  قعلعص  قارار  ظوقذشنع  نامعزعنع  جىمة  ظادةم 
ظذنعث  نامعزع  جىمة  بذ  بولسا،  ظادةم  ظةقعللعق  ؤة  يةتكةن  باالغةتكة  ظذ 
ظىستىدعكع شذ ؤاقعتتا ظوقذش الزعم بولغان صةرز نامازغا هئساص بولعدذ)4). 

)))  »مراقي الفالح«.
)))  بذ ظةسةرنع ظعمام بذخارع رعؤايةت قعلدع. 

)))  »فتح الباري«، ) ـ توم، )8) ـ بةت.
)))  يةنع مذساصعر ؤة كئسةل كعشعضة ظوخشاش جىمة نامعزع صةرز بولمعغان ظادةملةر، ظةضةر جىمة ظوقذشنع قارار قعلعص 
ظذالر  ظةضةر  بولمايدذ.  ظوقذش الزعم  صعشعننع  ظذالرغا  ؤة  بولعدذ  توغرا  ظوقذغان جىمةسع  ظذالرنعث  بولسا،  ظوقذغان  جىمة 

جىمةنع ظوقذمعغان بولسا، ظذالرنعث صعشعننع ظوقذشع الزعم بذالتتع. ت.   
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هةم ظذنعث شذنداق قعلعشع ياخشعدذر. لئكعن ظايال كعشع جىمةضة كةلمةي 
ظولتذردعغان  ظايال كعشعنعث  ظةضةر  ياخشعدذر.  ظةث  ظوقذشع  ظأيعدة  نامازنع 
ظأيع جىمة ظوقذلعدعغان مةسحعتنعث تئمعغا يانداش بولغان ؤة ظذنعث ظأيعدة 
تذرذص ظعمامغا ظعقتعدا قعلعشعنعث توغرا بولذشع حةكلةيدعغان بعرةر تذسالغذ 

بولمعسا، بذ هالةتتة ظذ ظايالنعث جىمة نامعزعنع ظوقذشع ياخشعدذر. 
هاكعمنعث  ظوقذلعدذ.  كئيعن  بةرضةندعن  رذخسةت  هاكعم  نامعزع  جذمة 
رذخسةت  ظوقذشقا  جىمة  ظذنعث  بةرضةنلعكع  رذخسةت  سئلعشقا  مةسحعت 
بولغاندعن  ظئلعص  رذخسةت  سئلعشقا  مةسحعت  هاكعمدعن  بةرضةنلعكعدذر. 
كئيعن جىمة ظوقذشقا قايتا رذخسةت ظئلعش الزعم ظةمةس. ظةضةر هاكعم جىمة 
جىمة  ظادةم  ظذ  قعلسا،  رذخسةت  بئرعشعضة  ظوقذص  ظادةمنعث  بعر  نامعزعنع 
ظذ  بئرةلةيدذ.  رذخسةت  كعشعضة  بعر  باشقا  ظىحىن  بئرعش  ظوقذص  نامعزعنع 

كعشع يةنة باشقا بعر كعشعضة رذخسةت بئرةلةيدذ.)))
تأت خةلعصة ؤة ظذالر تةرعصعدعن تةيعن قعلعنغان ؤالعيالر جىمة نامعزعنع 

ظأزلعرع ظوقذص بئرةتتع. 
بئسعؤئلعشع  كاصعرالرنعث  بولسا،  دألةتلعرع  ظعسالم  بئسعؤالغان  كاصعرالر 
هئساصلعنعدذ.  دألعتع  ظعسالم  يةنعال  قالماستعن  بولذص  دألعتع  كاصعر  بعلةن 
ؤة  ؤالعيالرنعث  مذسذلمان  بويسذنغان  كاصعرالرغا  ظأزلعضعدعن  ياكع  مةجبذرع 
قازعالرنعث ياكع كاصعرالر تةرعصعدعن تعكلةص قويذلغان هةرقانداق مذسذلمان 
نامازلعرعنع  هئيت  ؤة  نامعزعنع  جىمة  كعشعلةرضة  بولذص(  )ظعمام  ؤالعينعث 
نامعزعنع  جىمة  بولسا،  كاصعر  ؤالعيالر  ظةضةر  توغرعدذر.  بئرعشع  ظوقذص 

مذسذلمانالرنعث ظأزلعرعنعث ظوقذشع توغرا بولعدذ.)))
جىمة نامعزع صةقةت جاماظةت بعلةنال ظوقذلعدذ. جاماظةت ظعمامدعن باشقا 
ظةث ظاز بولغاندا ظىح كعشع بولذش الزعم. حىنكع جىمة نامعزعغا ظالدعراص 
دئضةن  بئرعثالر«)))  »ظالدعراص  تاظاالنعث:  اهلل  كةلضةن  بذيرذص  كئلعشكة 
ظايعتع كأصلىككة قعلعنغان بذيرذقتذر. شذنعث ظىحىن جىمةضة كةلضةن ظادةملةر 

ظعمام بعلةن قوشذلذص كأصحىلىكنع تةشكعل قعلعشع الزعم.)4)
)))  رد احملتار«، ) ـ توم، 8)5 ـ بةت.
)))  رد احملتار«، ) ـ توم، 540 ـ بةت.

)))  سىرة جىمة 9 ـ ظايةتنعث بعر قعسمع. 
)))  رد احملتار«، ) ـ توم، 545 ـ بةت.
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هةممة  قعلعنغان،  رذخسةت  كعرعشكة  كعشعلةر  هةممة  نامعزع  جىمة 
توصلعنااليدعغان بعر يةردة ظوقذلعشع الزعم. حىنكع ظذ، ظعسالم دعنعنعث كاتتا 
ظعشلعرعنعث بعرعدذر. شذنعث ظىحىن ظذنع ظاشكارا ؤة هةممة كعشعلةر قئتعلغان 
ياكع  ظعمام قةسرعسعنعث ظعشعكعنع  ياكع  ظةضةر هاكعم  هالدا ظوقذش الزعم. 
هةمراهلعرع بعلةن ناماز ظوقذغان  مةهةللعرعنعث يوللعرعنع ظئتعؤئلعص جىمة 
نامعزع ظوقذغان بولسا، ظوقذغان نامعزع توغرا بولمايدذ. ظةضةر ظذ، باشقعالرنعث 
بعر جاماظةت  ظةضةر  بولعدذ.  توغرا  ناماز  بولسا،  قعلغان  كعرعشعضة رذخسةت 
ظذالرنعث  بولسا،  ظوقذغان  نامعزع  جىمة  ظئتعؤئلعص  ظعشعكعنع  مةسحعتنعث 

ظوقذغان جىمة نامعزع توغرا بولمايدذ.))) 
ظبعنع ظابباس رةزعيةلالهذ ظةنهذما مذنداق دئدع: »صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم 
مةدعنعضة هعجرةت قعلعشتعن ظعلضعرعال جىمة نامعزع ظوقذشقا رذخسةت قعلعنغان 
ظعدع. لئكعن مةككعدة جىمة نامعزعنع ظوقذشقا قادعر بواللماي )جىمة نامعزعنع 

ظوقذش ظىحىن مةدعنعدعكع( مذسظةب ظعبنع ظأمةيرةضة خةت يازغان.«)))     
مةخصع  نامعزعنع  جىمة  ساهابعلةرضة  مةككعدة  ظةلةيهعسساالم  صةيغةمبةر 
ظوقذص بئرعشتعن ظاجعز كةلضةن ظةمةس. ظذ، صةقةت كاصعرالرنعث ساهابعلةرضة 
ؤة  ظاشكارا  نامعزعنع  جىمة  قعلعص  ظةندعشة  قويذشتعن  يةتكىزىص  يامانلعق 
هةممة كعشعلةر قئتعلغان هالدا ظوقذص بئرعشتعن ظاجعز كةلضةن. مانا بذ جىمة 
نامعزعنع مةخصع ظوقذشنعث توغرا ظةمةسلعكعنع ؤة ظذنع ظادا قعلعش ظىحىن 

هةممة كعشعلةرنعث قاتنعشالعشعنعث شةرت ظعكةنلعكعنع كأرسىتىص بئرعدذ.
صعشعن نامعزعنعث ؤاقتع دةل جىمة نامعزعنعث ؤاقتعدذر. شذنعث ظىحىن مةيلع 
ظادا بولسذن مةيلع قازا بولسذن جىمة نامعزعنع صعشعننعث ؤاقتع كعرعشتعن 
ظعلضعرع ياكع ظذنعث ؤاقتع حعقعص كةتكةندعن كئيعن ظوقذش توغرا بولمايدذ. 
بذ هةقتة ظةنةس ظعبنع مالعك رةزعيةلالهذ ظةنهذ مذنداق دئدع: »صةيغةمبةر 

ظةلةيهعسساالم جىمة نامعزعنع كىن ظعضعلضةندة ظوقذيتتع.«))) 
سةلعمة ظعبنع ظةل ظةكؤةظ رةزعيةلالهذ ظةنهذ مذنداق دئدع: »بعز صةيغةمبةر 
نامازدعن  ظوقذيتتذق.  نامعزعنع  بعلةن كىن ظعضعلضةندة جىمة  ظةلةيهعسساالم 

)))  رد احملتار«، ) ـ توم، 546 ـ بةت.
)))  بذ ظةسةرنع دارع قذتنعي رعؤايةت قعلدع. 

)))  ظعمام بذخارع رعؤايعتع. 
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قايتقان ؤاقتعمعزدا سايعنع قوغالص ماثاتتذق.«)))  
نامعزعغا  )جىمة  ظوقذيدذ.  صعشعننع  ظادةم  قويغان  قعلعص  قازا  جىمةنع 
صعشعن  ظعلضعرع  جىمةدعن  ظادةمنعث  يوق  ظأزرعسع  بعرةر  بارالماسلعققا( 
بعرةر  بارالماسلعققا(  نامعزعغا  )جىمة  ظةمما  هارامدذر.  ظوقذشع  نامعزعنع 
ظأزرعسع بار ظادةمنعث صعشعننع ظوقذشنع تاكع ظعمام جىمةنع ظوقذص بولغانغا 

قةدةر كئحعكتىرىشع مذستةهةصتذر.))) 
جىمة نامعزع ظعككع رةكةتتذر. ظعمام جىمة نامعزعدا ظايةتلةرنع ظاؤازلعق 

قعلعص ظوقذيدذ.
ساالم  ظولتذرغاندا  ظولتذرذشتا  ظعمام  ظعمامغا،  نامعزعدا  جىمة  كعمكع 
ؤة  هئساصلعنعدذ  ظألضعرةلعضةن  جىمةضة  ظألضعرةلعسة،  ظعلضعرع  بئرعشتعن 

ظعمام ساالم بئرعص بولغاندعن كئيعن قوصذص نامازنع تولذقاليدذ.
ظوقذلعشع  ؤاقتعدا  صعشعننعث  حذقذم  نامعزعنعث  جىمة  كئيعن  خذتبعدعن 
قعلعنغان  شةرت  كئلعش  ظىحىن  ظوقذلعشع  جىمةنعث  جىمةضة،  شةرتتذر. 

جاماظةتنعث كئلعشع الزعم.
ظعككع خذتبعنعث ظارعسعنع يةثضعل بعر ظولتذرذش بعلةن ظولتذرذص ظايرعش 
سىننةتتذر. بذ هةقتة ظعبنع ظأمةر رةزعيةلالهذ ظةنهذ مذنداق دئدع: »صةيغةمبةر 

ظةلةيهعسساالم ظعككع خذتبعنعث ظارعسعدا ظولتذراتتع.«)))          
خذتبة ظوقذيدعغان ظعمام مذنبةرضة حعقعص بولغاندعن كئيعن ظعمامنعث   

ظالدعدا تذرذص ظةزان ظوقذش سىننةتتذر.
ظعمام بعرعنحع خذتبعدة ظةؤؤةل ظعحعدة >ظةظذزذ بعلالهع معنةششةيتانعر 
راجعم< نع دةيدذ، ظاندعن اهلل تاظاالغا هةمدذ سانا ظئيتعدذ، ظاندعن شةهادةتنع 
ـ  ؤةز  ظاندعن  ظوقذيدذ،  دذرذت  ظةلةيهعسساالمغا  صةيغةمبةر  ظاندعن  ظوقذيدذ، 
نةسعهةتنع باشاليدذ ؤة هةم ظاز دئضةندة بعر ظايةت معقدارع بولسعمذ قذرظان 

ظوقذيدذ. ظعككعنحع خذتبعدة بولسا، مذسذلمانالر ظىحىن دذظا قعلعدذ.)4)
جىمةنع  تاكع  باشالص  حعققاندعن  مذنبةرضة  ظىحىن  ظوقذش  خذتبة  ظعمام 

)))  ظعمام مذسلعم رعؤايعتع. 
)))  رد احملتار«، ) ـ توم، 548 ـ بةت.

)))  ظعمام بذخارع رعؤايعتع. 
)))  »اهلدية العالئية«، 08) ـ بةت.
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نامعزع  جىمة  لئكعن  ظوقذلمايدذ.  ناماز  ؤة  قعلعنمايدذ  ضةص  بولغعحة  ظوقذص 
بعلةن ظارعلعقعدا تةرتعب حىشىص كةتمةيدعغان بعر قازا ناماز بولغان بولسا، 

ظذنعث قازاسعنع قعلسا بولعدذ.)))
ظعمام خذتبة ظوقذؤاتقاندا ضةص قعلماسلعق هةققعدة ظةبذهذرةيرة رةزعيةلالهذ 
قعلعدذ:  رعؤايةت  دئضةنلعكعنع  مذنداق  ظةلةيهعسساالمنعث  صةيغةمبةر  ظةنهذ 
هةمراهعثغا  قئشعثدعكع  حاغدا  ظوقذؤاتقان  خذتبة  ظعمام  كىنعدة  »جىمة 
>جعم تذر< دئضةندةك )بعرةر ظئغعز ضةص( قعلساثمذ، صايدعسعز ضةص قعلغان 
ظادةمضة:  قئشعدعكع  ظادةمنعث  بعر  ظوقذؤاتقاندا  خذتبة  ظعمام  بولعسةن.«))) 
ظوخشاش  دئضةنضة  ظولتذرغعن،  جعم  قعلماي  ضةص  ظوقذؤاتعدذ،  خذتبة  ظعمام 
ظةسلع بذيرذش ؤاجعص بولغان بعر ياخشع ظعشقا بذيرذشمذ حةكلةنضةن يةردة، 
ظةلؤةتتة  قعلعش  سأزلةرنع  ـ  ضةص  يوق  صايدعسع  ظوقذؤاتقاندا  خذتبة  ظعمام 

حةكلعنعدذ. 
جىمة  ظةلةيهعسساالم  صةيغةمبةر  ظةنهذنعث:  رةزعيةلالهذ  جابعر  ظةمما 
صةيغةمبةر  ظعدع.  كةلضةن  ظادةم  بعر  ظوقذؤاتقاندا  خذتبعسعنع  نامعزعنعث 
ظادةم:  ظذ  دئدع.  ظوقذدذثمذ؟«  ناماز  صاالنع!  »ظع  ظذنعثغا:  ظةلةيهعسساالم 
ياق، دئدع. صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم: »تذر ناماز ظوقذغعن!«))) دئدع، دةص 

رعؤايةت قعلغان هةدعسعضة )4) تأؤةندعكع جاؤابالر بئرعلدع:  
ظذ ظادةم نامازنع صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم خذتبعنع باشالشتعن ظعلضعرع 
ظوقذغان. ظذنعث شذنداق بولغانلعقعنع ظعمام مذسلعم رعؤايةت قعلغان: »)ظذ 
رعؤايةت  دئضةن  ظولتذراتتع«  مذنبةردة  ظةلةيهعسساالم  صةيغةمبةر  حاغدا( 
كىحلةندىرعدذ ياكع ظذ ظادةمنعث ناماز ظوقذغانلعقع ظعمام خذتبة ظوقذؤاتقاندا 
هةركةت قعلغانغا، ضةص قعلغانغا ؤة باشقعالرنع جعم ظولتذر، دئضةنضة ظوخشاش 

ظعشالر هارام قعلعنعص حةكلعنعشتعن ظعلضعرع بولغان بولذشع مذمكعن.)5)
)))  مةسعلةن: بعر كعشع جىمة كىندة بامدات نامعزعنع قازا قعلعؤاتقان بولسا، تةرتعب بويعحة دةسلةص بامدات نامعزع، 
ظاندعن جىمة نامعزع ظوقذلذش الزعم. شذنعث ظىحىن ظاصتذرنعث قارعشعحة بامدات نامعزعنع قازا قعلعؤاتقان ظادةم ظعمام خذتبة 

ظوقذص تذرسعمذ بامدات نامعزعنعث قازاسعنع قعلسا بولعدذ. ت.    
)))  ظعمام بذخارع رعؤايعتع. 
)))  ظعمام بذخارع رعؤايعتع. 

)))  بذ هةدعسنع ظعمام خذتبة ظوقذؤاتقاندا ناماز ظوقذش بولعدذ، دةص قارايدعغانالر ظأزلعرعنعث قاراشلعرعغا دةلعل قعلعص 
هةدعسكة  بذ  ؤة  قارايدذ  دةص  بولمايدذ،  ظوقذش  ناماز  ظوقذؤاتقاندا  خذتبة  ظعمام  مةزهةصعدعكعلةر:  هةنةفعي  كةلتىرعدذ. 

يذقعرعدعكع جاؤابنع بئرعدذ. ت.  
)))  ظالعمالرنعث بذ هةقتعكع ظعختعالصعنع تةصسعلعي بعلمةكحع بولغانالر >فةتهذل بارعغا< قارعسا بولعدذ. بذ يةردة شذنع 
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بئرعشع  ظوقذص  باشالص  نامعزعنع  جىمة  ظأزع  ظعمامنعث  ظوقذغان  خذتبة 
الزعم. ظعمام خذتبة ؤة جىمة نامعزعنع باشالص ظوقذص بئرعش ظىحىن باشقعالرنع 
تاهارعتع  ظعحعدة  نامعزعنعث  جىمة  ظعمامنعث  ظةضةر  قويااليدذ.  ظورنعغا  ظأز 
بذزذلذص كئتعص باشقا بعرعنع ظورنعغا تعكلةص قويماقحع بولسا، ظورنعغا تعكلةص 
بةزعسعضة  ظذنعث  ياكع  هةممعسعضة  خذتبعنعث  ظادةمنعث  بولغان  قويماقحع 

ظىلضىرضةن ؤة ظعقتعدا قعلعنعشقا اليعق بولغان ظادةم بولذشع شةرتتذر.)))
جىمةنعث صةرزعدعن ظعلضعرع تأت رةكةت ؤة ظذنعثدعن كئيعن تأت رةكةت 
ظةنسارعي  ظةل  ظةبذظةييذب  هةقتة  بذ  سىننةتتذر.  كىحلىك  ظوقذش  سىننةت 
رةزعيةلالهذ ظةنهذ مذنداق دئدع: صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم كىن ظعضعلضةندعن 
كئيعن )داؤاملعق( تأت رةكةت ناماز ظوقذيتتع. مةن صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمغا: 
صةيغةمبةر  سورعدذم.  دةص  ناماز؟  قايسع  ناماز  بذ  ظوقذيدعغان  داؤاملعق 
ؤاقعتتذر.  بعر  ظئحعلعدعغان  ظعشعكلعرع  ظاسمانالرنعث  »بذ  ظةلةيهعسساالم: 
شذنعث ظىحىن مةن بذ ؤاقعتتا ياخشع بعر ظةمةل ـ ظعبادعتعمنعث )ظاسمانغا( 
ظأرلعشعنع ياقتذرعمةن« دةص جاؤاب بةردع. مةن: بذ تأت رةكةتنعث هةممعسعدة 
ظايةتلةر ظوقذالمدذ؟ دةص سورعدذم. صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم: »هةظة« دئضةن 
ياكع  ظوقذالمدذ  بعلةن  بعر ساالم  ناماز  رةكةت  تأت  بذ  بةردع. مةن:  جاؤابنع 
ظعككع ساالم بعلةن ظوقذالمدذ؟ دةص سورعدذم. صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم: »بعر 

ساالم بعلةن ظوقذلعدذ« دةص جاؤاب بةردع.)))
صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث كىن ظعضعلضةندعن كئيعن تأت رةكةت ناماز 
ظوقذشنع تاشلعماي داؤاملعق قعلعشعدعن ؤة صعشعن بعلةن جىمةنعث ظارعسعنع 
ظايرعمعغانلعقعدعن بذ تأت رةكةت نامازنع هةم صعشعندة هةم جىمةدة ظوقذشنعث 

سىننةت ظعكةنلعكع حعقعدذ.
مذنداق  ظةلةيهعسساالمنعث  صةيغةمبةر  ظةنهذ  رةزعيةلالهذ  ظةبذهذرةيرة 
دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ: »بعرعثالر جىمة نامعزعنع ظوقذسا، جىمةدعن 

كئيعن تأت رةكةت ناماز ظوقذسذن.«)))
ظةسكةرتعص ظأتىشكة توغرا كئلعدذكع، مالعكعي مةزهةصعدعكعلةرمذ ظعمام خذتبة ظوقذؤاتقاندا نةصلة ناماز ظوقذشنع حةكلةيدذ. 
بذالرنعث دةلعل ـ صاكعتع بولسا، مةدعنة ظةهلعنعث ظةمةل قعلعص كةلضةن ظعشعدذر. مةدعنة ظةهلع سةلةصلةردعن تارتعص خذتبة 

ظوقذلعؤاتقاندا نةصلة ناماز ظوقذشنع حةكلةيتتع.
)))  »اهلدية العالئية«، 07) ـ بةت.

)))  بذ هةدعسنع ظةبذداؤذد، تعرمعزعي ؤة تةهاؤعي قاتارلعقالر رعؤايةت قعلدع. 
)))  ظعمام مذسلعم رعؤايعتع. 
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ظعبنع ظأمةر رةزعيةلالهذ ظةنهذنعث جىمةدعن ظعلضعرع بعر ساالم بعلةن تأت 
رةكةت، جىمةدعن كئيعن ظعككع رةكةت، ظاندعن تأت رةكةت ناماز ظوقذيدعغانلعقع 

رعؤايةت قعلعندع.))) 
ظةبذ ظابدذرراهمان ظةسسةلةمعي مذنداق دئدع: »ظابدذلاله بعزنع جىمةدعن 
ظوقذشعمعزغا  ناماز  رةكةت  تأت  كئيعن  جىمةدعن  ؤة  رةكةت  تأت  ظعلضعرع 

بذيرذيتتع.«)))
جىمة ظىحىن يةنة يذيذنذش، خذشـ  بذي نةرسعلةرنع ظعشلعتعش ؤة مةسحعتكة 
بالدذر كئلعش سىننةتتذر. بذ هةقتة صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم مذنداق دئدع: 

»بعرعثالر جىمةضة كةلسة، يذيذنذص كةلسذن.«))) 
صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم مذنداق دئدع: »قانداق بعر كعشع جىمة كىنعدة، 
نةرسعلةرنع  بذي  ـ  خذش  بار  ظأيعدة  ياكع  مايلعنعص  ؤة  صاكلعنعص  يذيذنذص 
ظعشلعتعص، ظاندعن مةسحعتكة كئلعص ظعككع ظادةمنعث ظارعسعنع ظايرعؤةتمةي 
ظأزعضة بذيرذلغان نامازنع ظوقذص، ظعمام خذتبة سأزلعضةندة جعم ظولتذرسا، 

ظذنعث ظعككع جىمة ظارعلعقعدعكع ضذناهع كةحىرىم قعلعنعدذ.«)4)
 صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم مذنداق دةيدذ: »كعمكع جىمة كىنع يذيذنذص 
ظاندعن جىمةضة ظالدعنقع ؤاقعتتا بارسا، تأضة قذربانلعق قعلغاندةك ساؤابقا 
ساؤابقا  قعلغاندةك  قذربانلعق  كاال  بارسا،  ؤاقعتتا  ظعككعنحع  ظئرعشعدذ. 
ظئرعشعدذ. ظىحعنحع ؤاقعتتا بارسا، مىثضىزلىك قوشقار قذربانلعق قعلغاندةك 
قعلغاندةك  قذربانلعق  توخذ  بارسا،  ؤاقعتتا  تأتعنحع  ظئرعشعدذ.  ساؤابقا 
ساؤابقا ظئرعشعدذ. بةشعنحع ؤاقعتتا بارسا، تذخذم سةدعقة قعلغاندةك ساؤاصقا 
قويذص  قاتالص  دةصتةرلعرعنع  صةرعشتعلةر  حعقسا،  خذتبعضة  ظعمام  ظئرعشعدذ. 

ظعمامنعث سأزعضة قذالق سالعدذ.«)5)
جىمة نامعزعنع ظوقذش صةرز بولغان ظادةمنعث جىمة كىنع كىن ظعضعلضةندعن 

كئيعن جىمة نامعزعنع ظوقذماي شةهةردعن حعقعشع مةكرذهتذر.
)))  بذ ظةسةرنع تةهاؤعي رعؤايةت قعلدع.

)))  بذ ظةسةرنع ظابدذرراززاق رعؤايةت قعلدع. 
)))  ظعمام بذخارع رعؤايعتع. 
)))  ظعمام بذخارع رعؤايعتع. 
)))  ظعمام بذخارع رعؤايعتع. 
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ظعككع هئيت نامعزععنعث بايانع

ظعككع هئيت نامعزعنعث قاحان يولغا قويذلغانلعقع

ظعككع هئيت نامعزع هعجرعيةنعث بعرعنحع يعلع يولغا قويذلغان بولذص 
ظذ نامازنعث بعرع روزعنع ظاحعدعغان كىندة يةنة بعرع قذربانلعق قعلعدعغان 
بعرعنحع  ظئيعنعث  شةؤؤال  بعرع  كىننعث  ظعككع  ظذ  قويذلدع.  يولغا  كىندة 

كىنعدذر يةنة بعرع زذلهةججع ظئيعنعث ظونعنحع كىنعدذر.
»صةيغةمبةر  دةيدذ:  مذنداق  ظةنهذ  رةزعيةلالهذ  ظةلخذدرعي  ظةبذسةظعد 
نامازلعرعنع  هئيت  بذ  كىنلعرع  هئيت  قذربان  ؤة  هئيت  روزا  ظةلةيهعسساالم 
ظوقذيدعغان يةرضة كةلسة، ظةؤؤةل ناماز ظوقذيتتع. نامازنع ظوقذص بولغاندعن 
ظذالرغا  ظعكةن  هالعتعدة  ظولتذرغان  سةصلعرعدة  ظأزلعرعنعث  جاماظةت  كئيعن 
قاراص ؤةز ـ نةسعهةت قعالتتع. ظذالرغا تةؤسعيةدة بوالتتع ؤة ظذالرنع ياخشع 
يةرضة  بعرةر  ظةلةيهعسساالم  صةيغةمبةر  ظةضةر  بذيرذيتتع.  قعلعشقا  ظعشالنع 
ظعشنع  بعرةر  ياكع  ظةؤةتةتتع.  قوشذننع  بولسا،  بولغان  ظةؤةتمةكحع  قوشذن 
قعلعشقا بذيرذق بةرمةكحع بولغان بولسا، بذيرذقعنع بعرةتتع. ظاندعن )ناماز 

ظوقذغان يةردعن( قايتعص كئلةتتع.«)))
ظعبنع ظأمةر رةزعيةلالهذ ظةنهذ مذنداق دئدع: »صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم 
روزا هئيت ؤة قذربان هئيت كىنلعرع ظةؤؤةل نامازنع ظوقذيتتع ظاندعن خذتبة 

ظوقذيتتع.«)))

ظعككع هئيت نامعزعنعث هأكمع

نامعزعنع  هئيت  ظعككع  ظادةمضة  بولغان  صةرز  ظوقذش  نامعزعنع  جىمة 
ظوقذش ؤاجعصتذر. حىنكع، صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم ظعككع هئيت نامعزعنع 
ظوقذشنع داؤام قعلدذرغانعدع ؤة كعشعلةرنع ظعككع هئيت نامعزعغا حعقعشقا 
هئيت  ظعككع  »بعز  دةيدذ:  مذنداق  ظةتعية  ظذممذ  هةقتة  بذ  بذيرعغانعدع. 

)))  ظعمام بذخارع رعؤايعتع. 
)))  ظعمام بذخارع رعؤايعتع. 
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كىنلعرع )ناماز ظوقذلعدعغان يةرضة( حعقعشقا بذيرذلدذق. هةتتا بعز قعزالرنع 
ظايالالرنعمذ  هةيزدار  ؤة  ظعحعدعن  صةردعلةرنعث  تذرعدعغان  يىرضىنعص  ظذالر 
قعلعص  ظىمعد  صاكلعقعنع  ؤة  بةرعكعتعنع  ظذ كىننعث  ظذالر  ظئلعص حعقاتتذق. 
كعشعلةرنعث ظارقعسعدا تذرذص كعشعلةر ظئيتقان تةكبعرنع ظذالر بعلةن بعللة 

ظئيتاتتع ؤة ظذالر بعلةن بعللة دذظا قعالتتع.«)))
ظعمام مذهةممةدنعث >ظةل جامعظذل سةغعر< دئضةن ظةسعرعدة »ظعككع 
هئيت نامعزع سىننةتدذر« دةص بايان قعلعندع. حىنكع، ظعككع هئيت نامعزعنع 
ظوقذشنعث ؤاجعص بولذشع صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم سىننعتع ظارقعلعق يولغا 

قويذلغاندذر.
ظةضةر هئيت نامازلعرع جىمة كىنعضة توغرا كئلعص قالسا، هئيت نامعزعمذ 
ؤة جىمة نامعزعمذ ظوقذلعدذ. هئيت نامعزعنع ظوقذش بعلةن جىمة نامعزعنع 
تاظاال  )اهلل  زذبةيرع  ظعبنع  ؤة  ظةلع  هةقتة  بذ  قالمايدذ.  ظةمةلدعن  ظوقذش 
ظذالردعن رازع بولسذن!( شذنداق دئضةن. بذ هةقتة ظعبنع ظابدذل بةر: »هئيت 
قالعدذ،  ظةمةلدعن  ظوقذش  نامعزعنع  جىمة  بعلةن  ظوقذلذشع  نامازلعرعنعث 
دئضةن قاراشقا ظةمةل قعلعنمايدذ« دئدع. ظةلع رةزعيةلالهذ ظةنهذ: »هئيت 
نامازلعرعنع ظوقذغانلعقع بعلةن جىمة نامعزعنع ظوقذشنع ظةمةلدعن قالدذرذش 
جىمة نامعزعنع ظوقذش صةرز بولمايدعغان ياقا يذتالردعكع كعشعلةرضة خاس بعر 

ظعشتذر« دئدع.)))

ظعككع هئيت نامعزعنعث ؤاقتع

ظعككع  ظوقذلعدذ.  ؤاقتعدا  نامعزعنعث  حاشكا  نامعزع  هئيت  ظعككع 
ظاقعرعشقا  كأتىرىلعص  بذيع  نةيزة  ظذفذقتعن  كىن  ؤاقتع  نامعزعنعث  هئيت 
باشلعغاندعن تارتعص تاكع كىن ظعضعلضةنضة قةدةر داؤام قعلعدذ. ظةضةر كىن 
ناماز ظوقذؤاتقاندا ظئضعلعص قالسا، ناماز بذزذلذص كئتعدذ. يامغذر ياغقانغا 
ياكع ظعمامنعث كةلمعضعنعضة، ياكع هاؤا تذتذق بولذص ظاينع كأرةلمةي ظذنع 
كىن ظعضعلضةندعن كئيعن كأرضةنضة ظوخشاش بعرةر ظأزرة كأرىلسة، روزا هئيت 

نامعزعنع ظوقذشنع ظعككعنحع كىنعضة كئحعكتىرىشضعمذ بولعدذ.
)))  ظعمام بذخارع رعؤايعتع. 

)))  »رد احملتار«، ) ـ توم، 555 ـ بةت.
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بذ هةقتة ظأمةير ظعبنع ظةنةس مذنداق دةيدذ: »ماثا ظةنسارلعق تاغام 
صةيغةمبةرظةلةيهعسساالمنعث زامانعسعدا كعشعلةرنعث رامعزاننعث ظةث ظاخعرقع 
كعحعسعنعث ظاخشعمع يئثع توغقان ظاينع كأرةلمعضةنلعكعنع ؤة شذنعث بعلةن 
ظذالرنعث روزا تذتقانلعقعنع، ظةتعسع كىن ظعضعلعص كئتعص بولغاندعن كئيعن 
يئثع  كئحعدة  ظأزلعرعنعث  قئشعدا  صةيغةمبةرظةلةيهعسساالمنعث  ظذالرنعث 
ظاينع كأرضةنلعكعدعن ضذؤاهلعق بةرضةنلعكعنع، صةيغةمبةرظةلةيهعسساالمنعث 
بذيرذغانلعقعنع،  ظئحعؤئتعشكة  ظئغعزلعرعنع  ظأزعدة  حاغنعث  شذ  ظذالرنع 
ظئحعؤاتقانلعقعنع  ظئغعزلعرعنع  ظأزعدعال  ظذالرنعث شذ حاغنعث  بعلةن  شذنعث 
ؤة صةيغةمبةرظةلةيهعسساالمنعث ظذالرغا ظةتعسع روزا هئيت نامعزعنع ظوقذص 

بةرضةنلعكعنع سأزلةص بةرضةن.«)))
كىنعضة  ظعككعنحع  ظوقذشنع  نامازنع  تذرذص  بولماي  ظأزرة  هئحقانداق 

كئحعكتىرىش توغرا ظةمةستذر.)))
ظةمما قذربان هئيت نامعزعنع ظوقذشنع بعرةر ظأزرة سةؤةبع بعلةن ظىح 
ظةلةيهعسساالم  صةيغةمبةر  حىنكع،  بولعدذ.  كئحعكتىرىشكة  قةدةر  كىنضة 
دئضةن.  كىنلعرعدذر«  هئيت  كىنلةر  بذ  »هةقعقةتةت  كىنلعرعنع:  معنا 
يئقعن  هارامغا  كئحعكتىرؤئتعش  ظذنداق  تذرذصمذ  يوق  ظأزرعسع  بعرةر  ظذنع 

مةكرذهتذر.)))

ظعككع هئيت نامعزعنعث ظوقذلذش شةكلع

ظعككع هئيت نامعزعمذ جىمة نامعزعغا ظوخشاش ظعككع رةكةت بولذص 
جاماظةت بعلةن ظوقذلعدذ. لئكعن، ظعككع هئيت نامعزعغا ظةزان ؤة تةكبعر 
رازع  ظذالردعن  تاظاال  )اهلل  جابعر  ؤ  ظابباس  ظعبنع  هةقتة  بذ  ظوقذلمايدذ. 
بولسذن!( مذنداق دئدع: »روزا هئيت ؤة قذرظان هئيت نامازلعرعغا ظةزان 

ظوقذلمايتتع.«)4)
ظعبنع ظأمةر رةزعيةلالهذ ظةنهذ مذنداق دئدع: »صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم 

)))  بذ هةدعسنع ظعمام ظةهمةد، ظةبذداؤذد ؤة تةهاؤعي قاتارلعقالر رعؤايةت قعلدع. هةدعسنعث سأزع تةهاؤعينعثدذر. 
)))  »اهلدية العالئية«، ))) ـ بةت.

)))  »رد احملتار«، ) ـ توم، )56 ـ بةت.
)))  بذ ظةسةرنع ظعمام بذخارع رعؤايةت قعلدع. 
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ظوقذص  باشالص  نامازنع  ظوقذماستعن  تةكبعر  ؤة  ظةزان  حعقعص  كىنع  هئيت 
بةردع.«)))

ظعككع هئيت نامعزعنع قازا قعلعؤاتقان ظادةم ظذنع ظأزع يالغذز ظوقذمايدذ. 
ظةضةر ظذنعثغا باشقا مةسحعتكة بئرعش )يةنع باشقا مةسحعتتة ظوقذلعدعغان 
نامازغا يعتعشعش( مذمكعن بولسا، نامازنع شذ مةسحعتكة بئرعص ظوقذيدذ. 

حىنكع، ظعككع هئيت نامعزعنع بعر نةححة يةردة ظوقذشمذ توغرعدذر.)))
تةكبعر  ظذ  ؤاجعصتذر.  ظئيتعش  تةكبعرلعرعنع  نامعزعنعث  هئيت  ظعككع 
تةكبعرنع  ظعمام  رةكةتتة  بعرعنحع  ظئيتعلعدذ.  قئتعم  ظىح  رةكةتتة  بعر  هةر 
نامازنع باشالص >سذبهانةكةلالهذممة< نع ظوقذص بولغاندعن كئيعن )ظايةت  
قعلغانالرمذ  ظعقتعدا  ظعمامغا  ظئيتعدذ.  ظعلضعرع(  باشالشتعن  ظوقذشنع 
تةكبعرنع ظعمامغا ظةضعشعص ظئيتعدذ. هةر قئتعم تةكبعر ظئيتقاندا قوللعرعنع 
بولذص قوللعرعنع  ظئيتعص  تةكبعرنع  بارابعرضعحة( كأتىرعدذ ؤة  )قذلعقعنعث 
قعلغان  ظعقتعدا  ظارعلعقعدا  تةكبعرنعث  ظعككع  هةر  ظعمام  تذرعدذ.  تاشالص 
ظادةملةر تةكبعرنع ظئيتعص بولغانغا قةدةر ساقالص تذرعدذ. ظعككع تةكبعرنعث 
لالهذ  ؤة  ظعللةلاله  ظعالهة  ال  ؤة  ؤةلهةمدذلعلاله  >سذبهانةلاله  ظارعلعقعدا: 

ظةكبةر< دئيعش خاتا ظةمةستذر.
بعر  قوشذص  ظذنعثغا  ؤة  فاتعهة  سىرة  تةكبعر،  رةكةتتعمذ  ظعككعنحع 
قئتعم  ظىح  ظعلضعرع  بئرعشتعن  رذكذغا  كئيعن  بولذنغاندعن  ظوقذص  سىرة 
باشالشتعن  ظوقذشنع  ظايةتلةرنع  رةكةتتة  بعرعنحع  تةكبعرنع  ظئيتعلعدذ. 
ظعلضعرع ؤة ظعككعنحع رةكةتتة ظايةتلةرنع ظوقذص بولغاندعن كئيعن ظئيتعش 
ظعش  بعر  باشقا  ظارعسعغا  ظايةتلةرنعث  ظوقذلغان  رةكةتتة  ظعككع  بولسا، 
حىشمعسذن، دئضةنلعك ظىحىندذر. ظةضةر تةكبعرنع هةر بعر رةكةتنعث بئشعدا 
ظئيتسعمذ بولعدذ. لئكعن، ظةث ياخشعسع يذقعرعدا بايان قعلعنغان شةكعلدة 

ظئيتعشتذر.)))
مانا تةكبعرنع بعرعنحع رةكةتتة ظىح قئتعم ؤة ظعككعنحع رةكةتتة ظىح 
قئتعم ظئيتعص جةمع ظالتة تةكبعر ظئيتعش بولسا، ظعبنع مةسظذد ؤة ظذنعثدعن 
نعث  بولسذن!(  رازع  ظذالردعن  تاظاال  )اهلل  ساهابعالر  ساندعكع  كأص  باشقا 

)))  بذ هةدعسنع نةساظعي رعؤايةت قعلدع. 
)))  >الدر املختار<، ) ـ توم، )56 ـ بةت. 

)))  »رد احملتار«، ) ـ توم، 560 ـ بةت.
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تذتقان يولعدذر.
بذ هةقتة ظعلقةمة ؤة ظةسؤةد قاتارلعقالر مذنداق دةيدذ: »ظعبنع مةسظذد 
قئتعمدعن  توققذز  بعرعدة  هةر  نامعزعنعث  هئيت  ظعككع  ظةنهذ  رةزعيةلالهذ 
ظعلضعرع  باشالشتعن  ظوقذشنع  ظايةتنع  رةكةتتة  بعرعنحع  ظئيتاتتع.  تةكبعر 
يةنة  كئيعن  بولغاندعن  ظوقذص  ظايةتلةرنع  ظئيتاتتع))).  تةكبعر  قئتعم  تأت 
بعر قئتعم تةكبعر ظئيتعص رذكذغا باراتتع. ظعككعنحع رةكةتتة ظةؤؤةل ظايةت 

ظوقذيتتع ظاندعن تأت قئتعم))) تةكبعر ظئيتعص رذكذغا باراتتع))).)4)
يةتتة  رةكةتتة  بعرعنحع  تةكبعرنع  ظةنهذنعث  رةزعيةلالهذ  ظابباس  ظعبنع 

قئتعم ؤة ظعككعنحع رةكةتتة بةش قئتعم ظئيتقانلعقع رعؤايةت قعلعندع.
ظةضةر ظعمام ظعككع هئيت نامازلعرعدا تةكبعرنع ظىح قئتعمدعن ظارتذق 
ظئيتسا، ظعقتعدا قعلغذحعالر ظذنعثغا ظةضعشعص )ظعمام تةكبعرنع قانحة قئتعم 
ظئيتسا شذنحة قئتعم ظئيتعدذ.( حىنكع، ظعككع هئيت نامازلعرعدا تةكبعرنع 

ظىح قئتعمدعن ظارتذق ظئيتعشمذ ساهابعالردعن رعؤايةت قعلعنغان ظعشتذر.)5)
ظةضةر ظعمام بعرعنحع رةكةتتة تةكبعرنع ظئيتعشنع ظذنتذص قعلعص ظايةتلةرنع 
ظوقذشنع باشالص كةتكةن ؤة ظايةتلةرنع ظوقذص بولذشتعن ظعلضعرع ظأزعنعث 
تةكبعرنع ظئيتمعغانلعقع ظعسعضة كةلضةن بولسا، تةكبعرنع ظئيتعدذ، ظاندعن 
ظايةتلةرنع قايتا ظوقذيدذ. ظةمما تةكبعرنع ظذنتذص قالغانلعقع ظايةتلةرنعث 
تةكبعرنع  بولسا،  كةلضةن  ظعسعضة  كئيعن  بولغاندعن  ظوقذص  هةممعسعنع 

ظئيتماستعن نامازنع ظوقذشنع داؤامالشتذرؤئرعدذ.
ظةضةر بعر ظادةم بعرعنحع رةكةتتة ظعمامغا، ظعمام تةكبعرلةرنع ظئيتعص 
ظايةتلةرنع  ظعمام  ضةرحة  تةكبعرلةرنع  ظادةم  ظذ  بولسا،  يئتعشكةن  بولغاندا 
ظوقذشقا باشالص كةتكةن بولسعمذ شذ حاغنعث ظأزعدة ظئيتعدذ. ظةضةر ظذ ظادةم 
تةكبعرلةرنع هةتتا ظعمام رذكذ قعلغانغا قةدةر ظئيتمعغان بولسا، ظعمام بعلةن 

)))  يةنع بذ تأت تةكبعرنعث بعرع نامازغا كعرعش ظىحىن ظئيتعلعدعغان تةكبعر ؤة ظىحع بولسا هئيت نامعزعنعث تةكبعرعدذر. ت.
)))  يةنع بذ تأت تةكبعرنعث ظىحع هئيت نامعزعنعث تةكبعرع ؤة بعرع بولسا ظعككعنحع رةكةتنعث رذكذسعغا بئرعش ظىحىن 

ظئيتعلعدعغان تةكبعردذر. ت. 
)))  بعرعنحع رةكةتتة ظئيتعلغان تةكبعرنعث سانع بةش ؤة ظعككعنحع رةكةتتة ظئيتعلغان تةكبعرنعث سانع تأت بولذص بذ 

تةكبعرلةرنعث سانع جةمع توققذزدذر. ت.  
)))  بذ ظةسةرنع ظابدذرراززاق رعؤايةت قعلدع. 

)))  »رد احملتار«، ) ـ توم، 559 ـ بةت.

ئىككى ھېيىت نامىزىنىڭ ئوقۇلۇش شەكلىئىككى ھېيىت نامىزىنىڭ ئوقۇلۇش شەكلى



تذرذص  رذكذدا  قوللعرعنع كأتىرمةستعن  تةكبعرلةرنع  ؤة  قعلعدذ  رذكذ  بعللة 
ظئيتعدذ.

ظادةم  ظذ  بولسا،  ظىلضىرةلمعضةن  رةكةتتة  بعر  ظعمامغا  ظادةم  بعر  ظةضةر 
ظوقذص  ظايةتلةرنع  تذرغاندا  قعلغعلع  قازاسعنع  رةكةتنعث  ظذ  تةكبعرلةرنع 

بولغاندعن كئيعن ظئيتعدذ.)))

 ظعككع هئيت نامعزعنعث خذتبعسع

خذتبة  ظعككع  كئيعن  بولغاندعن  ظوقذص  نامعزعنع  هئيت  ظعمامنعث 
ظوقذشع سىننةتتذر. ظعمام ظعككع خذتبعنعث ظارعلعقعدا بعر قئتعم يةثضعل 
ظولتذرؤعتعدذ. بذ هةقتة جابعر رةزعيةلالهذ ظةنهذ مذنداق دئدع: »هةقعقةتةن 
ظاندعن  ظوقذدع.  ناماز  ظةؤؤةل  كىنلعرع(  )هئيت  ظةلةيهعسساالم  صةيغةمبةر 
كعشعلةرضة خذتبة سأزلعدع. )يةنع تةشؤعق قعلدع.( صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم 
ؤة  كةلدع  قئشعغا  ظايالالرنعث  حىشىص  مذنبةردعن  بولذص  سأزلةص  خذتبعنع 
نةسعهةت  ـ  ؤةز  ظذالرغا  تذرذص  تايعنعص  قذلعغا  ظةنهذنعث  رةزعيةلالهذ  بعالل 
قعلدع. بعالل رةزعيةلالهذ ظةنهذ ظعتعكعنع يئيعص تذراتتع. )سةدعقة قعلماقحع 

بولغان ظايالالر( سةدعقعسعنع ظذنعث ظعتعكعضة تاشاليتتع.«)))

ظعمام مذنبةرضة حعققان ؤاقتعدا خذتبة ظوقذشتعن بذرذن ظولتذرمايدذ. حىنكع، 
ظةسلعدة مذنبةرضة حعققاندعن كئيعنال مذنبةردة ظولتذرذش مذظةززعننعث ظةزان 
ظوقذص بولعشعنع كأتىص تذرذش ظىحىندذر. ظةمما ظعككع هئيت نامازلعرعنعث 
ظولتذرذشقا  حعقعصال  مذنبةرضة  ظىحىن  ظوقذلمايدعغانلعقع  ظةزان  خذتبعسعدة 

بولمايدذ.

بعرعنحع خذتبعدة خذتبعنع باشالشتعن ظعلضعرع توققذز قئتعم ؤة ظعككعنحع 
ظئيتعش  تةكبعر  قئتعم   تأت  ظون  ظاخعرعدا  قئتعم  يةتتة  بئشعدا  خذتبعنعث 

مذستةهةصتذر.)))
)))  »رد احملتار«، ) ـ توم، 560 ـ بةت.

)))  ظعمام بذخارع رعؤايعتع. 
)))  >الدر املختار<، ) ـ توم، )56 ـ بةت. 
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ظعككع هئيت كىنلعرع قعلعش سىننةت بولغان ظعشالر

روزا هئيت كىنلعرع نامازغا حعقعشتعن ظعلضعرع تاتلعق بعر نةرسة يئيعش 
)ظىح،  خورما  يئيعلضةن  لئكعن،  ياخشعدذر.  ظةث  يئيعش  خورما  سىننةتتذر. 
ظةنهذ  رةزعيةلالهذ  ظةنةس  هةقتة  بذ  الزعم.  بولذشع  تاق  ظوخشاش(  بةشكة 
مذنداق دئدع: »صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم روزا هئيت كىنع هةتتا تاق قعلعص 

بعر نةححة تال خورما يةؤةتمعضعحة نامازغا حعقمايتتع.«)))
ظذ كىندة يذيذنذش، معسؤاك قعلعش، خوشبوي نةرسة ظعشلعتعش، حعرايلعق 
كعيعملةرنع كئيعش، نامازغا كةلضعحة يولدا تةكبعرنع ظعحعدة ظئيتقاح كئلعش، 
ظىستعدعكع صعتعرسةدعقعسعنع ظادا قعلعش ؤة خذش حعراي بولذش سىننةتتذر.
»صةيغةمبةر  دئدع:  مذنداق  ظةنهذ  رةزعيةلالهذ  ظابباس  ظعبنع  هةقتة  بذ 

ظةلةيهعسساالم هئيت كىنع قعزعل تون كعيةتتع.«)))
ظعبنع ظأمةر رةزعيةلالهذ ظةنهذ: »صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم ظعككع هئيت 

كىنلعرع ظةث حعرايلعق كعيعملعرعنع كئيةتتع« دئدع.)))  
ناماز  تاكع  كىنلعرع  هئيت  ظعككع  ظةنهذنعث  رةزعيةلالهذ  ظأمةر  ظعبنع 
ظوقذيدعغان يةرضة كةلضةنضة قةدةر )يولدا( تةكبعرنع ظاؤازلعق قعلعص ظئيتعص 
كئلعدعغانلعقع ؤة )ظذ يةرضة كةلضةندعن كئيعنمذ( تاكع ظعمام كةلضةنضة قةدةر 

تةكبعر ظئيتعص تذرعدعغانلعقع رعؤايةت قعلعندع.)4)
هئيت نامعزعنع ظوقذشتعن ظعلضعرع ؤة ظذنع ظوقذص بولغاندعن كئيعن تاكع 
ظأيضة قايتعص كةلضةنضة قةدةر نةصلة ناماز ظوقذلمايدذ. بذ هةقتة ظعبنع ظابباس 
رةزعيةلالهذ ظةنهذ مذنداق دئدع: »صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم روزا هئيت كىنع 
ناماز ظوقذيدعغان يةرضة حعقعص ظعككع رةكةت ناماز ظوقذص بةردع. بذ ظعككع 
رةكةت نامازدعن ظعلضعرع ؤة يا ظذنثدعن كئيعن هئحقانداق ناماز ظوقذمعدع. 

بعاللمذ صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم بعلةن بعللة بار ظعدع.«)5)
)))  ظعمام بذخارع رعؤايعتع. 

)))  بذ هةدعسنع تةبراني رعؤايةت قعلدع. 
)))  بذ هةدعسنع بةيهةقعي رعؤايةت قعلدع. 

)))  بذ ظةسةرنع دارع قذتنعي ؤة بةيهةقعي رعؤايةت قعلدع. 
)))  ظعمام بذخارع رعؤايعتع. 

ئىككى ھېيىت كۈنلىرى ئادا قىلىش سۈننەت ئىشالرئىككى ھېيىت نامىزىنىڭ خۇتبىسى



روزا هئيت كىنع نامازغا بارغان ظادةم نامازغا بئرعشتا باشقا يول بعلةن 
مذنداق  ظةنهذ  رةزعيةلالهذ  جابعر  هةقتة  بذ  ماثعدذ.  يول  باشقا  كئلعشتة 
دئدع: »صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم روزا هئيت كىنعدة يولنع ظالماشتذراتتع.))) 
)يةنع نامازغا بئرعشتا باشقا يول بعلةن بئرعص كئلعشتة باشقا يول بعلةن 

كئلةتتع.(
هئيت  قذربان  هةممعسعنع  ظعشالرنعث  ظأتىلضةن  قعلعص  بايان  يذقعرعدا 
كىنلعرعدة قعلعشمذ سىننةتتذر. لئكعن، قذربان هئيت كىنعدة بعر نةرسة يئيعش 
بولسا، هئيت نامعزعنع ظوقذص بولغاندعن كئيعن بولعدذ. يولدا كعتعؤاتقاندا 
تةكبعر ظاؤازلعق ظئيتعلعدذ ؤة قذربان هئيت كىنعدعن باشالص تاكع زىلهةججع 
ظئيعنعث ظون ظىحعنحع كىنعنعث ظةسعر نامعزعغا قةدةر هةر صةرز نامازنعث 
بذ  بعر كعشعضة ؤاجعصتذر.  يةتكةن هةر  باالغةتكة  ظئيتعش  تةكبعر  كةينعدعن 
تةكبعرلةرنع ظئيتعش هةققعدة اهلل تاظاال مذنداق دئدع: »ساناقلعق كىنلةردة 
نامازلعرعثالرنعث  )يةنع  ظئتعثالر  ياد  نع  اهلل  كىنلعرعدة(  تةشرعق  )يةنع 
ظاخعرعدا تةكبعر ظئيتعثالر («))) »كعشعلةر ظأزلعرعضة تئضعشلعك بولغان 
)يةنع  كىنلةردة  بةلضعلةنضةن  كأرسذن،  مةنصةظةتلةرنع  دذنياؤع(  ؤة  )دعنعي 
قذربانلعق كىنلعرعدة( اللة ظذالرغا رعزعق قعلعص بةرضةن حارؤا مالالرنع )يةنع 
يىزعسعدعن(  قعلعش  شىكىر  نئمةتلعرعضة  اللةنعث  ظأحكعلةرنع  قوي،  تأضة، 
قذربانلعقالرنعث  سعلةر  قعلسذن«.  قذربانلعق  ظئيتعص  ظعسمعنع  اللةنعث 

ضأشعدعن يةثالر، مذهتاجقا، صئقعرغا بئرعثالر«)))
ظئيتعلعدعغان(  كةينعدعن  نامازنعث  )هةر  ظةنهذنعث  رةزعيةلالهذ  ظةلع 
تةكبعرنع قذربان هئيت كىنعنعث بامدات نامعزعنعث كةينعدعن باشالص تاكع 
زذلهةججع ظئيعنعث ظون ظىحعنحع كىنعنعث ظةسعر نامعزعنع ظوقذص بولغانغا 

قةدةر داؤام قعلعدعغانلعقع رعؤايةت قعلعندع.)4)
ظعبنع ظابباس، ظعبنع مةسظذد ؤة ظأمةر ظعبنع خةتتاب )اهلل تاظاال ظذالردعن 
رازع بولسذن!( قاتارلعقالرنعثمذ شذنداق قعلعدعغانلعقع رعؤايةت قعلعندع.)5) 

)))  ظعمام بذخارع رعؤايعتع. 
)))  سىرة بةقةرة )0) ـ ظايةتنعث بعرقعسمع. 

)))  سىرة هةج 8) ـ ظايةت. 
)))  بذ ظةسةرنع ظعبنع ظةبذشةيبة رعؤايةت قعلدع. 

)))  بذالرنعث شذنداق قعلعدعغانلعقعنع هاكعم رعؤايةت قعلدع. 
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ظعالهة  ظةكبةر. ال  ظالالهذ  ظةكبةر.  ظالالهذ  تةكبعرنعث شةكلع مذنداقتذر: 
ظعلاللالهذ. ؤةلالهذ ظةكبةر. ظالالهذ ظةكبةر. ؤة لعلالهعل هةمدذ.

يةنع ظعككع قئتعم >ظالالهذ ظةكبةر< دةص بولغاندعن كئيعن بعر قئتعم 
>ال ظعالهة ظعلاللالهذ< دئيعلعدذ ظاندعن يةنة ظعككع قئتعم >ظالالهذ ظةكبةر< 
تةكبعرنع  بذ  دئيعلعدذ.  دةص  هةمدذ<  لعلالهعل  >ؤة  ظاخعردا  ظةث  دئيعلعدذ. 
ظاؤازلعق قعلعص ظئيتعش ؤاجعصتذر. شذنداق قعلعشنع سىننةت دئضةن قاراشمذ 

بار. ظةمما ظايال كعشع تةكبعرنع ظعحعدة ظئيتعدذ.
تةكبعرنع بذ شةكعلدة ظئيتعش ظعبنع مةسظذد رةزعيةلالهذ ظةنهذدعن توغرا 
يول بعلةن رعؤايةت قعلعنغاندذر. بذ هةقتة ظةبذلظةهؤةز مذنداق دةيدذ: »ظعبنع 
مةسظذد رةزعيةلالهذ ظةنهذ قذربان هئيت كىنلعرع تةكبعرنع >ظالالهذ ظةكبةر. 
ظالالهذ ظةكبةر. ال ظعالهة ظعلاللالهذ. ؤةلالهذ ظةكبةر. ظالالهذ ظةكبةر. ؤة لعلالهعل 

هةمدذ< دةص ظئيتاتتع.«)))
ظعبنع هةجةرمذ مذنداق دئدع: »بذ هةقتة ساهابعالردعن رعؤايةت قعلعنغان 
سأزلةرنعث ظعحعدة ظةث توغرا دةص قارالغعنع بولسا، ظةلع رةزعيةلالهذ ظةنهذ ؤة 
ظعبنع مةسظذد رةزعيةلالهذ ظةنهذنعث سأزعدذر. ظذالر تةكبعر ظئيتعش ظةراصات 
)يةنع قذربان هئيت( كىنعنعث ظالدعنقع كىنعنعث بامدات نامعزعنعث كةينعدعن 
باشلعنعص تاكع معنا كىنلعرعنعث ظاخعرعغعحة )يةنع زذلهةججع ظئيعنعث ظون 

ظىحعنحع كىنعنعث ظةسعر نامعزعنع ظوقذص بولغانغا قةدةر( داؤام قعلعدذ.«
قةدةرمذ  كىنعضة  ظونعنحع  باشالص  كىنعدعن  بعرعنحع  ظئيعنعث  زذلهةججع 

يولالردا ؤة بازارالردا تةكبعر ظئيتعلعدذ.
معنا  ظةنهذ  رةزعيةلالهذ  دئدع: »ظأمةر  مذنداق  بذخارع  ظعمام  هةقتة  بذ 
تئغعدا حئدعرسعدا ظولتذرذص تةكبعر ظئيتاتتع. شذنعث بعلةن بذنع ظاثلعغان 
ظئيتعلغان  هةتتا  ظئيتاتتع.  تةكبعر  كعشعلةرمذ  بازاردعكع  ؤة  مةسحعتتعكع 
تةكبعرلةرنعث ساداسعدعن معنا تئغع تعترةص كئتةتتع. ظعبنع ظأمةر رةزعيةلالهذ 
ظةنهذمذ شذ كىنلةرنعث هةممعسعدة معنا تئغعدا نامازنعث كةينعدعن، ياتعغعنعث 
كئتعؤاتقاندا  يولدا  ؤة  ظولتذرؤاتقاندا  سورذندا  بعرةر  حعدعرعدا،  ظىستعدة، 
تةكبعر  كىنع  هئيت  قوربان  ظةنهامذ  رةزعيةلالهذ  مةيمذنة  ظئيتاتتع.  تةكبعر 
ظوسمان  ظعبنع  ظذببان  مةسحعتتة  ظايالالر  كىنلعرع  هئيت  قذربان  ظئيتاتتع. 

)))  بذ ظةسةرنع ظعبنع ظةبذشةيبة رعؤايةت قعلدع. 
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ؤة ظأمةر ظعبنع ظابدذل ظةزعزنعث كةينعدة تذرذص ظةرلةر بعلةن بعللة تةكبعر 
ظئيتاتتع))).)))

كىن ياكع ظاي تذتذلذص قالغانلعقع ظىحىن ظوقذلعدعغان نامازنعث 
بايانع

نةصلة  قالغاندا  تذتذلذص  يئرعمع  ياكع  هةممعسع  ظاينعث  ياكع  كىننعث 
هئسابعدا ظعككع رةكةت ياكع ظعككع رةكةتتعن ـ ظعككع رةكةتتعن قعلعص تأت 
رةكةت نامازنع بعر قئتعم ساالم بئرعش بعلةن ظوقذش سىننةتتذر. كىن ياكع ظاي 
تذتذلذص قالغاندا ظوقذلعدعغان نامازنع ناماز ظوقذش مةكرذه ظةمةس ؤاقعتالردا 
جاماظةت بعلةن ظوقذش مذستةهةصتذر. ناماز ظةزانسعز، تةكبعرسعز ؤة ظايةتلةر 
ظاؤازسعز ظوقذلعدذ. شذنداقال يةنة نامازدا ظايةتلةر ظذزذن ظوقذلعدذ. رذكذ ؤة 

سةجدة ظذزذن قعلعنعدذ. دذظا هةتتا كىن ظئحعلعص حعققانغا قةدةر قعلعنعدذ.
قذسةيبةتذل هعاللعي مذنداق دةيدذ: صةيغةمبةرظةلةيهعسساالمنعث زامانعدا 
ظةلةيهعسساالم  صةيغةمبةر  بعلةن  شذنعث  قالدع.  تذتذلذص  كىن  قئتعم  بعر 
ظةندعشعلةنضةن هالدا تذنعنع سأرعضةن صئتع حعقتع. مةن ظذ كىنلةردة صةيغةمبةر 
ظةلةيهعسساالم بعلةن بعللة مةدعنعدة ظعدعم. صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم ظذزذن 
ظئحعلدع.  كىن  كئيعن  نامازدعن  بةردع.  ظوقذص  ناماز  رةكةت  ظعككع  قعلعص 
بعلةن  بذنعث  تاظاال  اهلل  بذ،  ظةلةيهعسساالم: »هةقعقةتةن  صةيغةمبةر  ظاندعن 
ظاالمةتلةرنعث  ظاضاهالندذرعدعغان(  )يةنع  قورقذتعدعغان  )ظعنسانالرنع( 
يئثع  سعلةر  كأرسةثلةر،  تذتذلغانلعقعنع  كىننعث  سعلةر  ظةضةر  بعرعدذر. 

ظوقذغان صةرز نامازغا ظوخشاش بعر ناماز ظوقذثالر«))) دئدع.
نوظمان ظعبنع بةشعر مذنداق دئدع: صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم: »كىن ياكع 
ظاي تذتذلذص قالغاندا، سعلةر يئثع ظوقذغان صةرز نامازغا ظوخشاش بعر ناماز 

ظوقذثالر«)4) دئدع.
)))  بذ كىنلةرنعث ظعحعدة ظةراصاتقا ماثغان كىنمذ بار. ظةراصات قذرظان كىنعدعن بعر كىن بذرذن بولعدذ. ت.

)))  بذ ظةسةرلةرنع ظعمام بذخارع رعؤايةت قعلدع. 
)))  بذ هةدعسنع ظةبذداؤذد ؤة هاكعم رعؤايةت قعلدع. 

)))  بذ هةدعسنع نةساظعي رعؤايةت قعلدع. 
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ظذالرنعث يئثع ظوقذغان نامعزع بامدات نامعزع ظعدع. يةنع كىن ياكع ظاي 
تذتذلذص قالغاندا ظوقذلعدعغان ناماز بامدات نامعزعغا ظوخشاش ظعككع رةكةت 
بولعدذ. حىنكع، كىن تذتذلذص قالغاندا ظوقذلعدعغان نامازمذ حاشكا نامعزع 

هئسابلعنعدذ.
ماهمذد ظعبنع لةبعد مذنداق دةيدذ: )صةيغةمبةرظةلةيهعسساالمنعث ظوغلع( 
بعلةن كعشعلةر:  قالدع. شذنعث  تذتذلذص  قالغان كىنع كىن  ظألىص  ظعبراهعم 
صةيغةمبةر  دئيعشتع.  تذتذلدع،  ظىحىن  قالغانلعقع  ظألىص  ظعبراهعمنعث  كىن 
ظةلةيهعسساالم: »هةقعقةتةن كىن ؤة ظاي اهلل تاظاالنعث بارلعقعنع بعلدىرىدعغان 
بعرةر  ظعككعسع  بذ  قويذثالركع،  بعلعص  ظاالمةتتذر.  ظعككع  ظاالمةتلةردعن 
كعشعنعث ظألىص قالغانلعقع ياكع ظذنعث هايات ياشعغانلعقع ظىحىن تذتذلذص 
قالمايدذ. ظةضةر سعلةر بذنعثغا ظوخشاش كىننعث ياكع ظاينعث تذتذلغانلعقعنع 
ظاندعن  تذردع.  ظأرة  ظاندعن  دئدع.  مئثعثالر«  مةسحعتلةرضة  كأرسةثالر، 
ظاندعن  قعلدع.  رذكذ  ظاندعن  ظوقذدع.  قذرظان  ظاز  بعر  ضذمانعمعزحة  بعزنعث 
ظاندعن  قعلدع.  سةجدة  قئتعم  ظعككع  ظاندعن  كأتىردع.  بئشعنع  رذكذدعن 

ظورنعدعن تذرذص يةنة خذددع ظذنعثغا ظوخشاش ظعشالرنع قعلدع.)))
قئشعدا  صةيغةمبةرظةلةيهعسساالمنعث  بعز  دةيدذ:  مذنداق  ظةبذبعكرةتة 
قوصذص  ظةلةيهعسساالم  صةيغةمبةر  بعلةن  شذنعث  قالدع.  تذتذلذص  كىن  ظعدذق 
تونعنع سأرعضةن صئتع مةسحعتكة كعردع. بعزمذ مةسحعتكة كعردذق. صةيغةمبةر 
ظةلةيهعسساالم بعزضة ظعككع رةكةت ناماز ظوقذص بةردع. كىنمذ ظئحعلدع.«))) 
يةنة بعر رعؤايةتتة ظةبذبعكرةتة: صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم ساهابعالرغا خذددع 
بايان  دةص  بةردع،  ظوقذص  ناماز  بعر  ظوخشاش  نامازلعرعثالرغا  سعلةرنعث 

قعلغان.)))
ظةلةيهعسساالم  »صةيغةمبةر  دةيدذ:  مذنداق  جذندذب  ظعبنع  سةمذرة 
بعز  ظوقذلعؤاتقاندا  ناماز  بةردع.  ظوقذص  ناماز  قالغاندا  تذتذلذص  كىن  بعزضة 

صةيغةمبةرظةلةيهعسساالمنعث هئحقانداق ظاؤازعنع ظاثلعمعدذق.«)4)
ظعمام ظةبذيىسىف: »كىن ياكع ظاي تذتذلذص قالغاندا ظوقذلعدعغان نامازنعث 

)))  بذ هةدعسنع ظعمام ظةهمةد رعؤايةت قعلدع. 
)))  ظعمام بذخارع رعؤايعتع. 

)))  بذ رعؤايةتنع ظعبنع هةببان ؤة هاكعم رعؤايةت قعلدع. 
)))  بذ هةدعسنع تعرمعزعي رعؤايةت قعلدع ؤة بذ ياخشعلعق دةرعجعسعضة يةتكةن توغرا دةص قارالغان غةرعب هةدعستذر، دئدع. 
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ظايةتلعرعمذ ظاؤازلعق قعلعنعص ظوقذلعدذ« دئدع ؤة ظأزعنعث بذ كأزقارعشعغا 
قعلعص  صاكعت  هةدعسعنع  تأؤةندعكع  قعلغان  بايان  رةزعيةلالهذظةنها  ظاظعشة 

كةلتىردع.
ظةلةيهعسساالم  »صةيغةمبةر  دةيدذ:  مذنداق  رةزعيةلالهذظةنها  ظاظعشة 
ظايةتلعرعنع  نامازنعث  ظوقذلعدعغان  قالغاندا  تذتذلذص  ظاي  ياكع  كىن 
>ظالالهذ  كئيعن  بولغاندعن  ظوقذص  ظايةتلةرنع  ظوقذيتتع.  قعلعص  ظاؤازلعق 
ظةكبةر< دةص تةكبعر ظئيتعص رذكذغا باراتتع. رذكذدعن بئشعنع كأتىرضةندة: 
»سةمعظةلالهذلعمةن هةمعدةه رةببةنا ؤة لةكةلهةمدذ« دةيتتع. ظاندعن يةنة 
ظايةتلةرنع قايتا ظوقذيتتع. صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم كىن ياكع ظاي تذتذلذص 
قالغاندا ظوقذلعدعغان نامازنع ظعككع رةكةت ظوقذيتتع. لئكعن، ظذنعثدا تأت 

قئتعم رذكذ ؤة تأت قئتعم سةجدة قعالتتع)))«.)))
هةدعسعضة  بذ  ظةنهانعث  رةزعيةلالهذ  ظاظعشة  ظالعمالر  ساندعكع  كأص 
ظاساسلعنعص تذرذص: »كىن تذتذلذص قالغاندا ظوقذلعدعغان نامازنعث ظأزعضة 
بعر رذكذنع ظارتذق  بعر رةكةتتة  باردذر. ظذ بولسعمذ هةر  بعر شةكلع  خاس 
ظابباس،  ظعبنع  ظأمةر،  ظعبنع  ظعحعدعنمذ  دئدع.  ساهابعالرنعث  قعلعشتذر« 

جابعر ؤة باشقعالرمذ بذ خعل قاراشتعدذر.
ظةمما هةنةفعي مةزهةصعدعكعلةر بذ قاراشنع قوبذل قعلمعدع ؤة: »ظاظعشة 
رةزعيةلالهذظةنهادعن رعؤايةت قعلعنغان هةدعسعدة صةيغةمبةرظةلةيهعسساالمنعث 
كةلضةن  قعلعص  بايان  قعلغانلعقعنع  ظارتذق  رذكذنع  بعر  رةكةتتة  بعر  هةر 
سأزنع، بذ سأزدة زعتلعك باردذر« دئدع. حىنكع، بذ سأز بعر رعؤايةتتة: هةر 
بعر رةكةتتة ظىح رذكذ باردذر، باشقا بعر رعؤايةتتة: هةر بعر رةكةتتة تأت رةكذ 
باردذر ؤة يةنة باشقا بعر رعؤايةتتة: هةر بعر رةكةتتة بةش رذكذ باردذر، دئضةن 

شةكعلدة بايان قعلعنغان.
رةكةتتة  بعر  هةر  »صةيغةمبةرظةلةيهعسساالمنعث  هةدعسشذناسالر:  بةزع 
رعؤايةتلةرنعث  كةلضةن  قعلعص  بايان  قعلغانلعقعنع  رذكذ  ظارتذق  ظعككعدعن 
)))  يةنع نامازنع باشالص ظايةتلةرنع ظوقذيتتع. كئيعن رذكذ قعالتتع. رذكذدعن باش كأتىرىص >سةمعظةلالهذلعمةن هةمعدةه 
رةببةنا ؤة لةكةلهةمدذ< نع دةص بولغاندعن كئيعن يةنة ظايةتلةر ظوقذيتتع. ظاندعن رذكذ قعالتتع ؤة ظعككع قئتعم سةجدة 
قعالتتع. شذنعث بعلةن بعرعنحع رةكةت ناماز تأضىضةن هئسابلعنعدذ. ظعككعنحع رةكةتنعمذ خذددع بعرعنحع رةكةتكة ظوخشاش 

ظوقذيتتع. ت.  
)))  ظعمام بذخارع رعؤايعتع. 
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هةممعسع هةدعس رعؤايةت قعلغذحعالر تةرعصعدعن خاتا بايان قعلعنعص قالغان 
رعؤايةتلةردذر، بذ هةقتة ظةث توغرعسع صةيغةمبةرظةلةيهعسساالمنعث هةر بعر 

رةكةتتة ظعككع رذكذ قعلغانلعقعدذر« دئدع.
رعؤايةتتذر«  توغرا  هةممعسع  رعؤايةتلةرنعث  »بذ  تةهقعقحعالر:  بةزع 

دئدع.
ظاظعشة رةزعيةلالهذ ظةنهانعث كىن تذتذلذص قالغاندا ظوقذلعدعغان نامازنع 

بايان قعلعص كةلضةن هةدعسع تأؤةندعكع شةكعلدعدذر:
صةيغةمبةرظةلةيهعسساالمنعث زامانعسعدا كىن تذتذلذص قالدع. شذنعث بعلةن 
صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم كعشعلةرضة ناماز ظوقذص بةرمةكحع بولذص نامازغا 
رذكذنعمذ  قعلدع.  رذكذ  ظاندعن  قعلدع.  ظذزذن  تذرذشنع  ظأرة  نامازدا  تذردع. 
ظأرة  نامازدا  قئتعمدا  بذ  لئكعن،  تذردع.  ظأرة  تةكرار  ظاندعن  قعلدع.  ظذزذن 
تذرذش بذرذنقعسعدعن سةل قعسقا بولدع. ظاندعن ظذزذن رذكذ قعلدع. لئكعن، 
رذكذنعث ظذزذنلعقعمذ ظالدعنقعسعدعن سةل قعسقا بولدع. ظاندعن سةجدة قعلدع 
ؤة سةجدعنع ظذزذن قعلدع. ظاندعن ظعككعنحع رةكةتتة خذددع بعرعنحع رةكةتتة 
نامازدعن  تأضةتتع.  نامازنع  ظاندعن  قعلدع.  هةممعسعنع  ظعشالرنعث  قعلغان 
حعققان ؤاقعتتا كىن ظئحعلعص بولغان ظعدع. ظاندعن كعشعلةرضة ؤةز ظئيتعشنع 
باشالص اهلل تاظاالغا هةمدذ ـ سانا ظئيتعص بولغاندعن كئيعن مذنداق دئدع: 
»هةقعقةتةن كىن ؤة ظاي اهلل تاظاالنعث بارلعقعنع بعلدىرىدعغان ظاالمةتلةردعن 
ظألىص  بعرةر كعشعنعث  بذ ظعككعسع  بعلعص قويذثالركع،  ظعككع ظاالمةتتذر. 
قالمايدذ.  تذتذلذص  ظىحىن  ياشعغانلعقع  هايات  ظذنعث  ياكع  قالغانلعقع 
قعلعثالر.  دذظا  تاظاالغا  اهلل  كأرسةثالر،  بولغانلعقعنع  بذنداق  سعلةر  ظةضةر 
تةكبعرلةر ظئيتعثالر ؤة سةدعقة قعلعثالر. ظع مذهةممةدنعث ظذممةتلعرع! اهلل 
نعث نامع بعلةن قةسةم قعلعمةنكع، بعر ظةر ياكع بعر ظايال بةندعنعث زعنا 
قعلعص قئلعشعنع اهلل تاظاالدعن بةكرةك حةكلةيدعغان بعر كعشع يوقتذر. ظع 
بولساثالر،  بعلضةن  بعلضةننع  ظةضةر سعلةر مةن  ظذممةتلعرع!  مذهةممةدنعث 

ظةلؤتتة ظاز كىلةتتعثالر ؤة كأص يعغاليتتعثالر.«
ظعبنع هةجةر مذنداق دئدع: »ظاظعشة رةزعيةلالهذ ظةنهانعث بذ هةدعسعدة 
يذقعرعدا سأزلعنعص ظأتكةن صايدعالردعن باشقا يةنة كأص صايدعالر باردذر. ظذ 
سةدعقة  ؤة  قعلعشقا  دذظا  ظوقذشقا،  ناماز  تذتذلغاندا  كىن  بولسعمذ  صايدعالر 
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بئرعشكة ظالدعراش، كِأص كىلىشتعن حةكلةش، كأص يعغالشقا ظىندةش، ظعنساننعث 
ظاخعردا ظألىص يوق بولعدعغانلعقعنعث بعر هةقعقةت ظعكةنلعكعنع بعلدىرىص 
قويذش، اهلل تاظاالنعث بارلعقعنع كأرسعتعص بئرعدعغان ظاالمةتلةردعن ظعبرةت 
ظئلعش، يةر يىزعدة بولعدعغان بةزع ظعشالردا يولتذزالرنعث تةسعرع بار، دةص 
قارايدعغان كعشعلةرنعث بذ قاراشلعرعغا رةددعية بئرعش، بعرةر ظعشنع خاتا 
شةكعلدة حىشىنىص قئلعشنعث يامان ظاقعؤةت ظئلعص كئلعدعغانلعقعنعث بايانع 
ؤة صةيغةمبةرظةلةيهعسساالمنعث قعلغان ظعشلعرعنع ظأزلعرعضة ظألضة قعلعش 
نةقلة  ظعشلعرعنع  قعلغان  صةيغةمبةرظةلةيهعسساالمنعث  ظىحىن ساهابعالرنعث 

قعلعشقا كأثىل بئرعش قاتارلعقالردعن ظعبارةتتذر.«)))

سذ تةلةص قعلعشنعث بايانع

سذ تةلةص قعلعش بولسا، سذغا ظئهتعياجلعق بولغاندا يامغذر ياغدذرذص 
بئرعش ظىحىن اهلل تاظاالغا دذظا قعلعش ؤة مةغصعرةت تعلةشتعن ظعبارةتتذر.

قعلعنعشعنع  مةغصعرةت  ضذناهلعرعنعث  قعلغان  ظعنسان  ظةضةر  تاظاال  اهلل 
»فَُقلُْت  دئدع:  مذنداق  هةققعدة  بئرعدعغانلعقع  سذ  ظذنعثغا  قعلسا،  تةلةص 
ظئيتتعم:  ْدَراًرا. ظذالرغا 

ِّ
م َعلَيُْكم  َماء  السَّ يُْرِسِل  اًرا.  َغفَّ َكاَن  َُّه  ِإن َربَُّكْم  اْسَتْغِفُروا 

صةرؤةردعضارعثالردعن مةغصعرةت تعلةثالر، ظذ هةقعقةتةن مةغصعرةت قعلغذحعدذر. 
ظذ سعلةرضة مول يامغذر ياغدذرذص بئرعدذ«)))

صةيغةمبةر  كىنع  جىمة  بعر  دةيدذ:  مذنداق  ظةنهذ  رةزعيةلالهذ  ظةنةس 
ظذدذلعسعدعكع  مذنبةرنعث  ظادةم  بعر  ظوقذؤاتاتتع،  خذتبة  ظةلةيهعسساالم 
ظعشعكتعن كعرضعنعحة صةيغةمبةرظةلةيهعسساالمنعث ظذدذلعسعغا كئلعص توختاص 
تذرذص: ظع اهلل نعث صةيغةمبعرع! )قذرغاقحعلعقتعن( حارؤعالر ظألىشكة باشلعدع 
يامغذر  بعزضة  قعلساث،  دذظا  تاظاالغا  اهلل  قالمعدع. شذنعث ظىحىن  ظامال  ؤة 
ياغدذرذص بةرسة، دئدع. صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم قولعنع كأتىرىص: »ظع اهلل! 
بعزضة سذ بةرسةث. ظع اهلل! بعزضة سذ بةرسةث. ظع اهلل! بعزضة سذ بةرسةث« 
مةيلع  ظاسماندا  بعز  قعلعمةنكع،  قةسةم  بعلةن  نامع  نعث  اهلل  تعلعدع.  دةص 
توصلذنذص تذرغان بذلذت بولسذن ياكع تارقاقـ  تارقاق تذرغان بذلذت بولسذن ؤة 

)))  »فتح الباري«، ) ـ توم، ))5 ـ بةت.
)))  سىرة نذه 0) ــــ )) ـ ظايةتلةر. 
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ظةث ظاددعسع بذلذتنعث بعرةر صارحعسعغا ظوخشاش هئحبعر نةرسة كأرمعضةن 
ظعدذق. بعزنعث ظارعمعز بعلةن سةلظة تئغعنعث ظارعسعدا )بذلذتنع كأرىشتعن 
توساتتعنال  ظعدع.  يوق  قورذمذ  بعرةر  ياكع  ظأي  بعرةر  قالعدعغان(  توسذص 
سةلظة تئغعنعث ظارقعسعدعن قالقانغا ظوخشاش يذمذالق بعر بذلذت كأتىرىلىص 
تةرةصكة  تأت  كئيعن  كأتىرىلضةندعن  قةدةر  ظوتتذرسعغا  ظاسماننعث  حعقعص 
تاراص يامغذر ياغدذرذشقا باشلعدع. اهلل نعث نامع بعلةن قةسةم قعلعمةنكع، 
)يامغذر كأص ياغقانلعقتعن( بعز ظالتة كىنضة قةدةر كىننع كأرةلمعدذق. ظاندعن 
بعر  ظوقذؤاتاتتع،  خذتبة  ظةلةيهعسساالم  صةيغةمبةر  كىنعدة  جىمة  كئلعدعغان 
ظادةم هئلعقع ظعشعكتعن كعرضعنعحة صةيغةمبةرظةلةيهعسساالمنعث ظذدذلعسعغا 
كأص  )يامغذرالر  حارؤعالر  صةيغةمبعرع!  نعث  اهلل  ظع  تذرذص:  توختاص  كئلعص 
قالمعدع.  ظامال  ؤة  باشلعدع  ظألىشكة  حعقالماي(  ظوتلعغعلع  ياغقانلعقتعن 
شذنعث ظىحىن اهلل تاظاالغا دذظا قعلساث، يامغذرنع توختعتعص بةرسة، دئدع. 
بعزنعث  يامغذرنع  اهلل!  »ظع  كأتىرىص:  قولعنع  ظةلةيهعسساالم  صةيغةمبةر 
ظىستىمعزضة ظةمةس ظةتراصعمعزدعكع يةرلةرضة ياغدذرغعن. ظع اهلل! يامغذرنع 
تأصعلعكلةرضة، تاغالرغا، جعلغعالرغا ؤة دةرةخلةرنعث ظاستعلعرعغا يامغذرغعن« 
حعققان  )مةسحعتتعن  بعز  ؤة  توختعدع  يامغذر  بعلةن  شذنعث  تعلعدع.  دةص 

ؤاقتعدا( كىن حعققان ظعكةن.)))
قعلعدذ:  بايان  دئضةنلعكعنع  مذنداق  دادعسعنعث  ظابدذلاله  ظعبنع  سالعم 
صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم سذ تةلةص قعلغاندا ياغقان يامغذرالر سذ ظاقعدعغان 
يةرلةردة ظاققعلع تذرغاندا مةن صةيغةمبةرظةلةيهعسساالمنعث جعرايعغا قاراص 

بعر شاظعرنعث:
نذرانة ظاق يىزع بعلةن تعلةر يامغذر يئغعشنع

يئتعملةرضة صاناهكار ظذ سعالر ظاجعزنعث بئشعنع
دئضةن معسرالعرعنع ظعسعمضة ظالدعم.

صةيغةمبةر  ظةبذتالعبنعث  شعظعر  )بذ  ظعدع.)))  ظةبذتالعب  شاظعر  ظذ 
ظةلةيهعسساالم هةققعدة ظئيتقان ظذزذن بعر شعظعرعنعث بعر صارحعسعدذر.(

سذ تةلةص قعلغاندا ظةزان ظوقذماستعن ؤة تةكبعر حىشىرمةستعن جاماظةت 
)))  ظعمام بذخارع رعؤايعتع. 

)))  بذ ظةسةرنع ظعمام بذخارع رعؤايةت قعلدع. 
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بعلةن ظعككع رةكةت ناماز ظوقذش مذستةهةصتذر. بذ ظعككع رةكةت نامازدعمذ 
هئيت نامعزعغا ظوخشاش ظايةتلةر ظاؤازلعق ظوقذلعدذ. نامازدعن كئيعن ظعمام 
جاماظةتكة ؤةز ـ نةسعهةت قعلعدذ. دذظا قعلعدذ. دذظانعث ظعجابةت قعلعنعشع 
تةتىرعسعضة  تونعنع  ظىستعدعكع  قعلعص  ظذمعد  ظأزضعرعشعنع  ظةهؤالنعث  ؤة 
ظأرىص كعيعدذ. بذ هةقتة ظذبادة ظعبنع تةمعم تاغعسعنعث مذنداق دئضةنلعكعنع 
رعؤايةت قعلعدذ: »صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم سذ تةلةص قعلعش ظىحىن حعقعص 
ظايةتنع  ظاندعن  كةيدع.  ظأرىص  تونعنع  ؤة  قعلدع  دذظا  قاراص  تةرةصكة  قعبلة 

ظاؤازلعق قعلعص ظوقذص ظعككع رةكةت ناماز ظوقذدع.«)))

قورقذنحلذق ؤةزعيةتتة ظوقذلعدعغان نامازالرنعث بايانع

قورقذنحلذق ؤةزعيةتتعمذ ظوقذلعدعغان نامازنعث يولغا قويذلعشع بولسا، 
ظعسالم دعنعنعث ظاسانلعق ظئلعص كئلعدعغان، مذسذلمانالرنعث ظةسكةرلعرعنع 
هئحبعر خةتةرضة يولذقتذرماستعن ؤة دىشمةنلةرنعث مذسذلمان ظةسكةرلعرعضة 
هذجذم قعلعشلعرعغا صذرسةت يارعتعص بةرمةستعن هةتتا جةث مةيدانلعرعدعمذ 

نامازنع ظوقذشقا رعغبةتلةندىرعدعغان بعر دعن ظعكةنلعكع حعقعدذ.
قورقذنحلذق ؤةزعيةتتة ظوقذلعدعغان ناماز تأؤةندعكع ظايةتتة ظوحذق بعر 
شةكعلدة يولغا قويذلغاندذر: »)ظع مذهةممةد!( سةن مأمعنلةر بعلةن )جعهادتا( 
بعللة بولذص ظذالر بعلةن ناماز ظوقذماقحع بولغعنعثدا، ظذالرنعث بعر صعرقعسع 
يىزعسعدعن(  )ظئهتعيات  قوراللعرعنع  تذرسذن،  نامازغا  بعرلعكتة  بعلةن  سةن 
يئنعدا تذتسذن، سةجدعضة بئرعص بولغاندعن كئيعن ظذالر ظارقاثالرغا ظأتىص 
قعلعص  كىزةتحعلعك  ظارقاثالردا  صعرقة  بولغان  ظوقذص  ناماز  )يةنع  تذرسذن 
تذرسذن، ظذالرنعث ظورنعغا( ناماز ظوقذمعغان ظعككعنحع بعر صعرقة كئلعص 
)دىشمةنلعرعدعن(  ظوقذسذن،  ناماز  ظارقاثدا(  )يةنع  بعرلعكتة  بعلةن  سةن 
ظذرذشذشقا  بعلةن  )دىشمةنلعرع  تذرسذن.  هذشيار  بعلةن  ظئهتعياتحانلعق 
تةييار تذرذش يىزعسعدعن( قوراللعرعنع يئنعدا تذتسذن، كاصعرالر سعلةرنعث 
بعلةن  شذنعث  قئلعشعثالرنع،  غةصلةتتة  ظةشيالعرعثالردعن  قوراللعرعثالردعن. 
)يةنع  قعلعدذ  ظارزذ  قعلعشنع  هذجذم  )تذيذقسعزدعن(  بعردعنال  سعلةرضة 
دىشمةنلةرنعث سعلةرضة هذجذم قعلعش صذرسعتعضة ظعضة بواللماسلعقع ظىحىن، 

)))  ظعمام بذخارع رعؤايعتع. 
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هةممعثالر بعرال ؤاقعتتا يعغعلعص ناماز ظوقذماي، يذقعرعقع ظذسذل بويعحة 
ياكع  بولسا  بولعدعغان  يامغذر سةؤةبلعك هةرةج  ظةضةر سعلةرضة  ظوقذثالر(. 
كئسةل بولساثالر، )بذ حاغدا( قوراللعرعثالرنع قويذص قويساثالرسعلةرضة هئح 
ضذناه بولمايدذ، ظئهتعياتحان ؤة هوشعيار بولذثالر، اهلل هةقعقةتةن كاصعرالر 

ظىحىن خورقعلغذحع ظازاب تةييارلعدع«)))
صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم بذ نامازنع ساهابعالر بعلةن هةر خعل شةكعلدة 
ظوقذغان. صةيغةمبةرظةلةيهعسساالمنعث بذنداق قعلغانلعقع، نامازنعث قايسع 
ؤة  يولذقتذرمايدعغان  خةتةرضة  ظةسكةرلعرعنع  مذسذلمانالرنعث  شةكلع 
هذجذم  ظذالرغا  صايدعلعنعص  ظوقذؤاتقانلعقعدعن  ناماز  ظذالرنعث  دىشمةننعث، 
قعلعشقا صذرسةت يارعتعص بةرمةيدعغان بولسا، نامازنع شذ شةكعلدة ظوقذسا 

بولعدعغانلعقعنع كأرسعتعص بئرعدذ.
تذرغان  ظأرة  نامازنع  بولسا،  ظئغعر  ظةهؤالع  مةيدانعنعث  جةث  ظةضةر 
ياكع ظولتذرغان ؤة هةتتا ظذالغقا مئنعص كئتعؤئتعص ظايرعم ـ ظايرعم هالةتتة 
نامازنع  »)بةش(  دئدع:  مذنداق  تاظاال  اهلل  هةقتة  بذ  بولعدذ.  ظوقذسعمذ 
بولذصمذ نامازدعضةرنع داؤامالشتذرذثالر )يةنع صىتىن شةرتلعرع بعلةن ؤاقتعدا 
تولذق ظادا قعلعثالر(، اهلل نعث هذزذرعدا )يةنع نامازدا( ظعتاظةتمةنلعك بعلةن 
تذرذثالر. قورقذنحتا قالغعنعثالردا، صعيادة ياكع ظذالغلعق كئتعص بئرعص )ناماز 
ظوقذثالر( ظامانلعق تاصقعنعثالردا اهلل نعث سعلةرضة ظأضةتكعنع بويعحة اهلل نع 
ياد ظئتعثالر )يةنع قورقذنح تىضعضةندة، اهلل نامازنع قانداق ظأتةشكة ظةمر 

قعلغان بولسا، تولذق ظةركانلعرع  بعلةن  شذنداق ظأتةثالر(«)))  
نامازنع  بولذص  ظئغعر  بةك  بذنعثدعنمذ  ظةهؤالع  ظةضةر جةث مةيدانعنعث 
ظوقذش بةك قعيعن بولسا، ناماز ظوقذلماي كئحعكتىرلعدذ. حىنكع، صةيغةمبةر 
نامازنع  قالغاندا  قورشاغدا  مةدعنة  ظذرذشعدا  خةندةك  ظةلةيهعسساالم 

كئحعكتىرضةن.
ظةنةس رةزعيةلالهذ ظةنهذ مذنداق دةيدذ: »مةن تاث ظاتقان ؤاقتعدا تةسةتتذر 
شةهرعنعث سئصعلعنع صةتهع قعلعش ظذرذشعغا قاتناشتعم. ظذرذش بةك قاتتعق 
بعز ظذنع  بعز بامدات نامعزعنع ظوقذيالمعدذق.  بعلةن  بولذص كةتتع. شذنعث 

)))  سىرة نعسا )0) ـ ظايةت. 
)))  سىرة بةقةرة 8)) ــــ 9)) ـ ظايةتلةر. 
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كىن حعققاندعن كئيعن ظوقذدذق. بعزضة ظذ نامازنع ظةبذمذسا ظوقذص بةردع. 
ظعحعدعكع  ظذنعث  ؤة  دذنيا  ظورنعغا  نامازنعث  ظذ  قعلعندع.  صةتهع  سئصعلمذ 

نةرسعلةر ماثا بئرعلسعمذ مئنع خوش قعاللمايتتع.«)))
بعز هازعر كىنعمعزدعكع يئثع زامان قذرال ـ ياراقالرنعث تةبعتعنع، ظذنعث 
خةتعرعنع ؤة كأزىتعدعغان ظىسكىنلةرنعث ظالعيلعقعنع دعققةت ظعتعبارعمعزدعن 
قاحذرؤةتمةسلعكعمعز الزعم ؤة اهلل تاظاالنعث قورقذنحلذق ؤةزعيةتتة ظوقذلعدعغان 
نامازنع بايان قعلعص كةلضةن: »ظئهتعياتحان ؤة هذشعيار بولذثالر«))) دئضةن 

ظايعتعنع داؤاملعق ظةسلةص تذرذشعمعز الزعم.

جعنازة نامعزعنعث بايانع 

جعنازة نامعزعنعث هأكمع

جعنازة نامعزع بعر بىلىك ظادةمنعث ظوقذشع بعلةن قالغانالرنعث بوينعدعن 
صةرزع  )يةنع  نامازدذر.  صةرز  شةكعلدعكع  كئتعدعغان  حىشىص  ظوقذش  ظذنع 
كذصايعدذر.( يةنع ظألىص قالغان بعر ظادةمنعث نامعزعنع بعر جاماظةت ظادةمنعث 
ظعحعدعن ظةث ظاز بعر ظادةم بولسعمذ حىشىرسة، ظذنعث نامعزعنع حىشىرىشنعث 
الزعملعقع باشقعالرنعث ظىستعدعن حىشىص كئتعدذ. )يةنع باشقعالر ضذناهكار 
شذنعثغا  قويذشمذ  يةرلعكعضة  ؤة  كعصةنلةش  يىيىش،  ظذنع  هئسابالنمايدذ.( 

ظوخشاشتذر.
جعنازة نامعزعنع حىشىرىشنعث صةرز قعلعنعشع صةيغةمبةرظةلةيهعسساالمنعث 

هةم سأزع هةم ظةمةلعيعتع ظارقعلعق يولغا قويذلغان.
صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم جعنازة نامعزعنع ظوقذشقا بذيرذص مذنداق دئدع: 

»سعلةر ياخشع ؤة يامان هةر بعر ظادةمنعث نامعزعنع حىشىرىثالر.«)))
جعنازة نامعزعنع حىشىرىش هةر بعر ظادةمنعث ظىستعضة يىكلةنضةن بعر 

)))  بذ ظةسةرنع ظعمام بذخارع رعؤايةت قعلدع. 
)))  سىرة نعسا )0) ـ ظايةتنعث بعر قعسمع. 

)))  بذ هةدعسنع بةيهةقعي رعؤايةت قعلدع. 

518519

جىنازە نامىزىنىڭ ھۆكمىجىنازە نامىزىنىڭ بايانى



518519

صةيغةمبةرظةلةيهعسساالمنعث  بولسا  صاكعتع  ـ  دةلعل  ظةمةسلعكعنعث  صةرز 
تأؤةندعكع سأزلعرعدذر:

جعنازعنع  سعلةر  »ظةضةر  دئدع:  مذنداق  ظةلةيهعسساالم  صةيغةمبةر 
كأرسةثالر، ظورنعثالردعن قوصذص تذرذثالر. كعمكع جعنازعغا ظةضعشعص ماثسا 

تاكع جعنازة يةردة قويذلغانغا قةدةر ظولتذرمعسذن.«)))
ظةبذهذرةيرة رةزعيةلالهذ ظةنهذ مذنداق دئدع: صةيغةمبةرظةلةيهعسساالمنعث 
ظالدعغا ظىستعدة قةرزع بار ؤاصات بولذص كةتكةن ظادةم كةلتىرىلةتتع. ظاندعن 
صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم: »بذ قةرزعنع ظادا قعلعص بولغانمذ؟« دةص سوراتتع. 
صةيغةمبةر  سأزلةنسة،  بولغانلعقع  قعلعص  ظادا  قةرزنع  ظادةمنعث  ظذ  ظةضةر 
قعلغانلعقع  ظذنداق  ظةضةر  حىشىرةتتع.  نامعزعنع  ظذنعث  ظةلةيهعسساالم 
سأزلةنمعسة، صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم: »قئرعندعشعثالرنعث نامعزعنع سعلةر 

حىشىرىثالر«))) دةيتتع.
نامعزعنع  ظادةمنعث  قالغان  ظألىص  كئحعدة  ساهابعالر  بةزع  بةزعدة 
يةرلعكعدة  حىشىرىص  ظأزلعرع  بةرمةيال  خةؤةر  صةيغةمبةرظةلةيهعسساالمغا 
قوياتتع. ظةتعسع صةيغةمبةرظةلةيهعسساالمغا بذ ظعش هةققعدة خةؤةر بعرةتتع. 
صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم: »نئمة ظىحىن ماثا بعلدىرمعدعثالر؟« دةص سورعسا، 
ظذالر كئحة بةك قاراثغذ ظعدع. سئنع حاصاغا سئلعص قويذشنع خالعمعدذق، دةص 
جاؤاص بئرةتتع. ظاندعن صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم ظألىص قالغان ظذ ظادةمنعث 

قةبرعسعضة كئلعص ظذنعث نامعزعنع حىشىرةتتع))).)4)
جعنازة نامعزعنع حىشىرىشنعث يولغا قويذلغانلعقع بارلعق ظعسالم ظالعملعرع 
يولغا  ظذنعث  ظىحىن  شذنعث  مةسعلعدذر.  بعر  كةلضةن  بعرلعككة  تةرعصعدعن 

قويذلغان بعر ظعش ظعكةنلعكعنع ظعنكار قعلغان ظادةم كاصعر هئسابلعنعدذ.
)))  ظعمام بذخارع رعؤايعتع. 
)))  ظعمام بذخارع رعؤايعتع. 

)))  مانا بذ هةدعسالر جعنازة نامعزعنع حىشىرىشنعث هةممة ظادةمنعث ظىستعضة صةرز ظةمةسلعكعنع كأرسعتعص بئرعدذ. 
بعرعنحع  ظةلةيهعسساالم  صةيغةمبةر  بولسا،  بولعدعغان  صةرز  ظىستعضة  ظادةمنعث  نامعزعنع حىشىرىش هةممة  ظةضةر جعنازة 
هةدعستة: > كعمكع جعنازعغا ظةضعشعص ماثسا تاكع جعنازة يةردة قويذلغانغا قةدةر ظولتذرمعسذن< دةص جعنازعضة ظةضعشعش 
>قئرعندعشعثالرنعث  هةدعستة:  ظعككعنحع  بوالتتع.  قويمعغان  ظعختعيارعغا  ظأز  ظعنساننعث  ظعشعنع  ظةضةشمةسلعك  ياكع 
نامعزعنع سعلةر حىشىرىثالر< دئمةيتتع ؤة كئحعدة ظألىص كةتكةن كعشعنعث نامعزعنع ساهابعالر صةيغةمبةرظةلةيهعسساالمغا 

خةؤةر قعلماستعن حىشىرمعضةن بوالتتع. ت. 
)))  ظعمام بذخارع رعؤايعتع. 
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مذسذلماننعث  بعر  يةنة  مذسذلماننعث  بعر  حىشىرىش  نامعزعنع  جعنازة 
رةزعيةلالهذ  ظةبذهىرةيرة  هةقتة  بذ  بعرعدذر.  هةقلعرعنعث  ظىستعدعكع 
قعلعدذ:  رعؤايةت  دئضةنلعكعنع  مذنداق  صةيغةمبةرظةلةيهعسساالمنعث  ظةنهذ 
ساالم  بولسا  ظذالر  باردذر.  هةققع  تىرلىك  بةش  مذسذلماندا  «مذسذلماننعث 
قايتذرذش، كئسةل يوقالش، جعنازعغا ظةضعشعص قةبرعستانلعققا بئرعش. حاقعرغان 
>يةرهةمذكذمذلاله<  دئسة  >ظةلهةمدذلعلاله<  حىشكىرىص  ؤة  بئرعش  يةرضة 

دئيعش قاتارلعقالردذر»)))

جعنازة نامعزعنع حىشىرىشنعث صةرز بولذشعنعث شةرتلعرع

خذددع باشقا نامازالرغا ظوخشاش جعنازة نامعزعدعمذ، ظذنع ظوقذماقحع بولغان 
ظادةمنعث ظذنع ظوقذشقا قادعر بواللعشع، ظةقلع هذشع جايعدا بولذشع، باالغةتكة 
يةتكةن ؤة مذسذلمان بولذشع شةرتتذر. ظذ شةرتلةرضة يةنة ظألىص كةتكةن ظادةمنعث 

ظألىم خةؤعرعنع بعلعش شةرتع قوشذلعدذ.

حىشىرىلضةن جعنازة نامعزعنعث توغرا بولذشع ظىحىن ظألضةن ظادةمدة تئصعلعش 
الزعم بولغان شةرتلةر:

نامعزع  كاصعرنعث  ظىحىن  شذنعث  بولذشع.  مذسذلمان  ظادةمنعث  ظألضةن  ـ   (
حىشىرىلمةيدذ. اهلل تاظاال بذ هةقتة مذنداق دئدع: »)ظع مذهةممةد!( سةن ظذالرنعث 
قعلعش،  )دةصنة  حىشىرمعضعن،  نامعزعنع  ظادةمنعث  هئحبعر  ظألضةن  ظارعسعدعن 
زعيارةت ياكع دذظا ظىحىن( ظذنعث قةبرعسع ظىستعدعمذ تذرمعغعن، حىنكع ظذالر اهلل 
نع ؤة اهلل نعث صةيغةمبعرعنع ظعنكار قعلدع. ظذالر صاسعق هالعتع بعلةن ظألدع«)))

كئرةك.  بولذشع  ظألضةن  ظاندعن  تذغذلذص  تعرعك  دةسلةص  ظادةمنعث  ظألضةن 
مةسعلةن: بعر باال ظةث ظاز ظأزعنعث كأص قعسمع تذغذلغانغا قةدةر تعرعك هالةتتة 
تذغذلغان، ظاندعن ظاز قعسمع قالغاندا ظألضةن بولسا، ظذ يذيذلعدذ. ظذنعث نامعزع 
ؤارعسلعق  ظذنعثغا  باشقعالرمذ  قعالاليدذ.  ؤارعسلعق  باشقعالرغا  ظذ  حىشىرلعدذ. 
قعالاليدذ ؤة ظذنعثغا ظات قويذلعدذ. ظةضةر ظةسلع تذغذلذشتعال ظألىك تذغذلغان بولسا، 

)))  ظعمام بذخارع رعؤايعتع. 
)))  سىرة تةؤبة 84 ـ ظايةت. 
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ظذ صةقةت يذيذلعدذ ؤة ظات قويذلعدذ. ظعنسان بولغانلعقع ظىحىن ظذنع هأرمةتلعضةن 
ظاساستا بعر التعغا ظذراص )نامعزعنع حىشىرمةستعنال( كىمىؤئتعلعدذ.

ظأزعنع ظولتذرؤالغان ظادةمنعث نامعزع حىشىرىلمةيدذ. بذ هةقتة جابعر ظعبنع 
ظالدعغا  »صةيغةمبةرظةلةيهعسساالمنعث  دئدع:  مذنداق  ظةنهذ  رةزعيةلالهذ  سةمةرة 
صةيغةمبةر  كةلتىرىلدع.  ظادةم  بعر  ظألتىرؤالغان  بعلةن  ظذحع  نةيزعنعث  ظأزعنع 

ظةلةيهعسساالم ظذنعث نامعزعنع حىشىرمعضةن.«)))
كأتىرضةن  ظعسيان  ظورذنسعز  بويسذنماي  باشلعقعغا  ظادعل  مذسذلمانالرنعث 
ظادةمنعث  ظألتىرؤةتكةن  قةستةن  ظانعسعنع  ـ  ظاتا  ؤة  بذالثحعالرنعث  ظادةمنعث، 
نامعزع حىشىرىلمةيدذ. بذالرنعث نامازلعرعنعث جىشىرىلمةسلعكع بذالرنع خورالش 

ؤة باشقعالرغا ظعبرةت قعلعش ظىحىندذر.
ظادةم  بعر  ظألضةن  ظةضةر  صاكعزالش.  ظارقعلعق  يذيذش  ظادةمنع  ظألضةن  ـ   (
يذيذلمايال كأمىلىص ظىستعضة تذصا تاشلعنعص بولغان بولسا، ظذنع حعقعرعص يذيذص 
ظىستعضة  ظذنعث  تئخع  ظةمما  ظوقذلعدذ.  ناماز  قةبرعسعضة  ظذنعث  ظولتذرماستعنال 
تذصا تاشلعنعص بولذنمعغان بولسا، ظذ )قةبرعدعن( حعقعرعلعص يذيذلعدذ ؤة نامعزع 

حىشىرلعدذ.
بولسا  صاكعتع  ـ  دةلعل  بولعدعغانلعقعنعث  ظوقذشقا  ناماز  ظىستعضة  قةبرة 
تأؤةندعكع هةدعستذر: ظةبذهىرةيرة رةزعيةلالهذ ظةنهذ مذنداق دةيدذ: »مةسحعتنع 
قالدع.  ظألىص  ظذ  بار ظعدع))).  ظةر  بعر  ياكع  ظايال  تةنلعك  قارا  بعر  سىصىرعدعغان 
صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم ظذنعث ظألىص قالغانلعقعدعن خةؤةرسعز ظعدع. بعر كىنع 
صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم ظذنعث ضعصعنع قعلص قئلعص: »هئلعقع ظادةم نئمة ظعش 
قعلعؤاتعدذ؟« دئدع. كعشعلةر: ظع اهلل نعث صةيغةمبعرع! ظذ ظألىص كةتتع، دئدع. 
قويمعدعثالر؟«  قعلعص  خةؤةر  ماثا  نئمعشقا  »سعلةر  ظةلةيهعسساالم:  صةيغةمبةر 
مذنداق  ـ  مذنداق  ظذ  قعلعص  كأرضةندةك  كعحعك  ظعشعنع  ظذنعث  ظذالر:  دئدع. 
«مئنع ظذنعث قةبرعسعضة باشالص  ظادةم تذرسا، دئدع. صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم: 
ظذنعث  صةيغةمبةرظةلةيهعسساالمنع  كعشعلةر  بعلةن  )شذنعث  دئدع.  بئرعثالر« 
قةبرعسعضة باشالص باردع.( صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم ظذنعث قةبرعسعنعث ظىستعدة 

تذرذص ظذنعثغا ناماز ظوقذدع.)))
)))  ظعمام مذسلعم رعؤايعتع. 

)))  زادع قايسعسع ظعكةنلعكع رعؤايةت قعلغذحعنعث ظئسدة ظعنعق قالمعغان.
)))  ظعمام بذخارع رعؤايعتع. 
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ظألىكنعث كةصةنلعكعنعث صاكعز بولذشع شةرتتذر. لئكعن، ظةضةر كةصةن ظألىكنع 
بولذص  صاسكعنا  بعلةن  نةرسة  حعققان  ظألىكتعن  كئيعن  بولذنغاندعن  ظذراص  يذيذص 

قالغان بولسا، بذ هالةتتة كةصةننع يذيذص صاكعزالش شةرت ظةمةستذر.
هةممة  بار  ظىستعدة  ؤاقتعدا  ظألضةن  يذيذلعدذ:  شةكعلدة  تأؤةندعكع  ظألىك 
ظاندعن ظئغعزعغا ؤة  يئصعص قويذلعدذ.  ظذياتلعق يئرع  كعيعملعرع حعقعرؤئتعلعدذ. 
ظةتعية  ظذممذ  هةقتة  بذ  ظالدذرلعدذ.  تاهارةت  ظذنعثغا  ظالدذرماستعن  بذرنعغا سذ 
رةزعيةلالهذ ظةنها مذنداق دئدع: بعز صةيغةمبةرظةلةيهعسساالمنعث قعزعنع يذيذشنع 
باشلعغان ؤاقتعدا صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم بعزضة: »يذيذشنع ظذنعث ظوث تةرعصعدعن 

ؤة تاهارةت ظالغاندا يذيذدعغان ظةزالعرعدعن باشالثالر«))) دئضةن.
ظاندعن كئيعن ظةضةر مذمكعن بولسا سعدرة))) سئلعص قاينعتعلغان سذ بعلةن 
بولمعسا،  مذمكعن  يذيذش  بعلةن  قاينعتعلغان سذ  ظةضةر سعدرة سئلعص  يذيذلعدذ. 
دئدع:  مذنداق  ظةنها  رةزعيةلالهذ  ظةتعية  ظذممذ  هةقتة  بذ  يويذلعدذ.  بعلةن  سذصذن 
صةيغةمبةر  ؤاقتعدا  باشلعغان  يذيذشنع  قعزعنع  صةيغةمبةرظةلةيهعسساالمنعث  بعز 
سذ  ظارعالشتذرذلغان  سعدرة  »ظذنع  كعرعص:  قئشعمعزغا  بعزنعث  ظةلةيهعسساالم 
ظاخعرقع  يذيذثالر.  كأصرةك  ظذنعثدعن  ياكع  قئتعم  بةش  ياكع  قئتعم  ظىح  بعلةن 
قئتعمدا كاصذر))) ظارعالشذرذلغان سذ بعلةن يذيذثالر. يذيذص بولغاندعن كئيعن ماثا 
بولذص  يذيذص  قعزعنع  صةيغةمبةرظةلةيهعسساالمنعث  بعز  دئدع.  بعرعثالر«  خةؤةر 
صةيغةمبةرظةلةيهعسساالمغا خةؤةر قعلدذق. صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم بعزضة ظأزعنعث 

ظعشتعنعنع)4) بعرعص: »دةسلةص ظذنع بذنعث بعلةن كةصةنلةثالر«)5) دئدع.
ظألىكنع يذماقحع بولغاندا يذيذشنع ظألضةن ظادةمنعث ظوث تةرعصعدعن باشالش 
ظىحىن ظذ سول يئنعحة ياتقذزذلذص قويذلعدذ. ظاندعن ظوث يئنعحة ياتقذزذلذص قويذلذص 
ظةث  يذيذش  يذيذلعدذ.  قذرسعقع  ؤة  كأكسع  ظذنعث  ظاندعن  يذيذلعدذ.  تةرعصع  سول 
هالةتتة  يذمشاق  قورسعقع  ظألىكنعث  ظاندعن  تةكرارلعنعدذ.  قئعتعمغعحة  ظىح  ظاز 
ظاندعن  يذيذلعدذ.  نةرسة  حعققان  ظذنعثدعن  كئيعن  بولغاندعن  يذيذص  سئلعنعدذ. 
بئشعغا  ظذنعث  ظاندعن  قذرذتعلعدذ.  ظارقعلعق  سىرتىش  بعلةن  نةرسة  بعر  قذرذق 

)))  ظعمام بذخارع رعؤايعتع. 
)))  بذ بعر ظىسىملىكتذر. 

)))  كاصذر، صذرذقع خوشبذي بعر ظىسىملىكتذر.  
)))  يةنع صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم تةؤةرذك بولسذن، دةص ظأزعنعث ظاستعن تةرعصعضة يأضةيدعغان رةختنع بةرضةن. ت. 

)))  ظعمام بذخارع رعؤايعتع. 
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ؤة ساقعلعغا هةنذت))) سىركىلعدذ ؤة سةجدة قعلغاندا يةرضة قذيذدعغان ظةزالعرعغا 
كاصذر سىركىلعدذ.

ظةضةر بعر ظادةمنعث ظألىكع سذنعث ظعحعدة تئصعلغان بولسعمذ ظذنع يةنة ظىح 
شذنعث  بذيرذدع.  يذيذشقا  ظألىكلةرنع  دعنع  ظعسالم  حىنكع،  الزعم.  يذيذش  قئتعم 
قئتعم  ظىح  تذرغذزذص  ظعحعدة  سذنعث  ظذنع  بعلةن  نعيعتع  يذيذش  ظذنع  ظىحىن 

معدعرلعتعؤئتعش الزعم.)))
) ـ ظألىكنعث ظذيانلعق يئرعنع يئصعش ؤة ظذنعثغا كةصةن كعيدىرىش. ظذنعثغا 
صذتعغعحة  تارتعص  بوينعدعن  بعرعنع  كةصةننع،  ظةمما  صةرزدذر.  كعيدىرىش  كةصةن 
يةثسعز كأينةك قعلعص، بعرعنع بئشعدعن تارتعص صذتعغعحة كئلعدعغان قعلعص ؤة 
يةنة بعرعنع ظذنعث بعلةن ظألىكنعث حذقعسعدعن تارتعص ظايعغعحة يأضةص ظذنعث باش 
ظةركعشع  سىننةتتذر.  تةييارالش  كعيعمدعن  ظىح  قعلعص  بذغذؤاتعدعغان  ظايعغعدعن 

ظىحىن كةصةن شذنداق تةييارلعنعدذ.
ظةمما ظايال كعشعنعث كةصةنلعكع ظىحىن يذقعرعدعكعلةرضة قوشذلذص يةنة يىزع 
بعلةن بئشعنع يأضةش ظىحىن بعر صارحة رةخت ؤة كأكسعدعن تارتعص يذتعسعغعحة 

بولغان ظارعلعقنع يئصعش ظىحىن يةنة بعر صارحة رةخت تةييارلعنعدذ.
نامازنع  قعسمع  كأص  ظذنعث  ياكع  ظةزالعرع  هةممة  كعشعنعث  ظألضةن  ـ   4
حىشىرمةكحع بولغانالرنعث ظالدعغا كةلتىرعلعشع الزعم. ظالدعدا يوق ظادةمضة ناماز 

ظوقذش توغرا بولمايدذ.
ظةمما صةيغةمبةرظةلةيهعسساالمنعث ظالدعدا بولمعغان نةجاشعينعث))) نامعزعنع 
رةزعيةلالهذ  ظةبذهىرةيرة  ظعشتذر.  بعر  خاس  صةيغةمبةرظةلةيهعسساالمغعال  ظوقذشع 
بايان  ظوقذغانلعقعنع  ناماز  نةجاشعيغا  صةيغةمبةرظةلةيهعسساالمنعث  ظةنهذ 
نةجاشعينعث  ساهابعلةرضة  ظةلةيهعسساالم   »صةيغةمبةر  دئدع:  مذنداق  قعلعص 
ساهابعلةر  بعلةن  شذنعث  تذردع.  حعقعص  ظالدعغا  يةتكىزىص  خةؤعرعنع  ظألضةن 
صةيغةمبةر  ظاندعن  تذردع.  تىزىص  سةص  كةينعدة  صةيغةمبةرظةلةيهعسساالمنعث 
)))  هةنذت بولسا خذسذسةن ظألىكلةرنعث تةنلعرعضة ؤة كةصةنلعرعضة سىركةش ظىحىن خوشبذي نةرسعلةردعن  ياسالغان 

ظةتعردذر. ت. 
)))  »رد احملتار«، ) ـ توم، 577 ـ بةت.

هةبةشعستاننعث  بةرضةن  صذرسعتع  ياشاش  دألعتعدة  ظأز  مذسذلمانالرغا  بارغان  قعلعص  هعجرةت  بولسا  نةجاشعي    (((
صادعشاهعدذر. ظذ كئيعن مذسذلمان بولغان. ت.  
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ظةلةيهعسساالم تأت تةكبعر بعلةن )ظذنعثغا غاظعبانة ناماز ظوقذدع.())) 
يةنة بعر رعؤايةتتة ظعمران ظعبنع هىسةين مذنداق دئدع: »صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم 
ظالدعغا حعقعص تذردع. ساهابعلةر صةيغةمبةرظةلةيهعسساالمنعث كةينعدة سةص تىزىص 
صةيغةمبةرظةلةيهعسساالمنعث  جعنازعسعنع  نةجاشعينعث  سةصتة  ساهابعلةر  تذردع. 

ظالدعدا بار، دةص ضذمان قعلغان بعر هالةتتة تذرذشتع.«)))
يةنة بعر رعؤايةتتة مذنداق دةص بايان قعلعندع: »بعز صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث 
ظارقعسعدا تذرذص ناماز ظوقذدذق. بعز نةجاشعينعث جعنازعسعنع ظالدعمعزدا بار، دةص 

ضذمان قعالتتذق.«)))
صةيغةمبةر  حىنكع،  نامازدذر.  بعر  ظوقذلغان  خاس  نةجاشعيغا  هةم  ناماز  بذ 
ـ باشقا يةرلةردة ؤاصات بولذص  ظةلةيهعسساالمنعث نذرغذنلعغان ساهابعلعرع باشقا 
حىشىرىشكة  نامعزعنع  جعنازة  ساهابعلةرنعث   ظةلةيهعسساالم  صةيغةمبةر  كةتتع. 
جعنازة  ساهابعلةرنعث  ظةلةيهعسساالم  صةيغةمبةر  هةتتا  ظعدع.  هئرعسمةن  شذنداق 
زذلمةت  قةبرعلةر  بذ  هئرعسمةنلعكعدعن: »هةقعقةتةن  بةك  حىشىرىشكة  نامعزعنع 
ظذالرنعث  اهلل  ظارقعلعق  نامعزعم  ظوقذغان  ظذالرغا  مئنعث  كةتكةن.  توشذص  بعلةن 
بولسام،  بار  ظعحعثالردا  سعلةرنعث  »مةن  ؤة  نذرالندذرعدذ»)4)  قةبرعلعرعنع 
ظعحعثالردعن ظألىص كةتكةن كعشعنعث خةؤةرعنع ماثا يةتكىزىثالر. حىنكع، مئنعث 
باشقا  تذرذقلذق  دئضةن  رةهمةتتذر«)5)  ظىحىن  ظىنعث  نامعزعم  ظوقذغان  ظذنعثغا 
ظوقذغانلعقع  ناماز  غاظعبانة  هئحبعرعضة  ساهابعلةرنعث  كةتكةن  ظألىص  يةرلةردة 

رعؤايةت قعلعنمعدع.
5 ـ نعيةت قعلعش. يةنع نامازنع اهلل تاظاال ظىحىن ؤة دذظانع ظألىك ظىحىن، دةص 

نعيةت قعلعش الزعم.

جعنازة نامعزعنعث ظوقذلذش شةكلع

جعنازة نامعزعنعث ظعككع صةرزع باردذر: 
)))  ظعمام بذخارع رعؤايعتع. 

)))  بذ رعؤايةتنع ظعبنع هةببان رعؤايةت قعلدع. 
)))  بذ رعؤايةتنع ظةبذظذؤانة رعؤايةت قعلدع. 

)))  ظعمام مذسلعم رعؤايعتع.
)))  بذ هةدعسنع ظعبنع هةببان ؤة هاكم قاتارلعقالر رعؤايةت قعلدع. 
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) . تأت دانة تةكبعر ظئيتعش.
) . نامازدا ظأرة تذرذش. شذنعث ظىحىن جعنازة نامعزعنع ظأزرعسعز ظولتذرذص 
ظوقذش توغرا ظةمةس. بعز يذقعرعدا صةيغةمبةرظةلةيهعسساالمنعث نةجاشعينعث 
ساهابعالرنعث  ؤة  تذرغانلعقعنع  حعقعص  ظالدعغا  ظىحىن  حىشىرىش  نامعزعنع 
تذرغانلعقعنع،  تىزىص  سةص  تذرذص  ظارقعسعدا  صةيغةمبةرظةلةيهعسساالمنعث 
غاظعبانة  ظذنعثغا  بعلةن  تةكبعر  تأت  صةيغةمبةرظةلةيهعسساالمنعث  ظاندعن 

ناماز ظوقذغانلعقعنع بايان قعلعص ظأتتذق.
بذ هةقتة يةنة جابعر ظعبنع ظابدذلاله مذنداق دةيدذ: صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم: 
ظوقذيلع«  ناماز  تذرذثالر  كئتعصتذ.  ظألىص  )نةجاشعي(  »قئرعندعشعثالر 
)صةيغةمبةرظةلةيهعسساالمنعث  تىزىص  سةص  ظعككع  بعز  بعلةن  شذنعث  دئدع. 

ظارقعسعدا( ظأرة تذردذق.)))
باشالشتا(  )نامازنع  ظادةم  ظألضىرةلمعضةن  بئشعغا  نامعزعنعث  جعنازة 
ظعمامنعث تةكبعر ظئيتعشعغا قاراص تذرعدذ. )ظعمام تةكبعر ظئيتسا( ظعمام بعلةن 
بعللة تةكبعر ظئيتعدذ. حىنكع، هةر بعر تةكبعر بعر رةكةتنعث ظورنعدعدذر. ظعمام 
ظةضةر  تةكبعرلةرنع  ظألضىرةلمعضةن  بئشعدا  كئيعن  بولغاندعن  بئرعص  ساالم 

ظألىكنع كأتىرىص كئتعص قعلعشعدعن قورقسا ظارقعمذ ـ ظارقا ظئيتعؤعتعدذ.
يةردة  كئلعدعغان  توغرا  ظذدذلعغا  كأكرعكعنعث  ظألىكنعث  ظعمامنعث 
ظذنعث  هةمدة  ؤة  بار  يىرعكع  ظذنعث  يةردة  ظذ  حىنكع،  سىننةتتذر.  تذرذشع 
هئسابلعنعدذ.  تذرغانلعق  يةردة  كئلعدعغان  توغرا  ظوتتذرسعغا  جةسةدعنعث 
نامازنع حىشىرضةندة ظعمامنعث ظألىكنعث ظوتتذرسعغا توغرا كئلعدعغان يةردة 
تذرذشع هةققعدة سةمذرة مذنداق دةيدذ: »مةن صةيغةمبةرظةلةيهعسساالمنعث 
بعر  كةتكةن  ظألىص  هالعتعدة  نعفاسلعق  كئيعن  تذغذتتعن  تذرذص  ظارقعسعدا 
ظايالنعث نامعزعنع ظوقذدذم. صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم ظذنعث نامعزعنع ظذنعث 

جةسةدعنعث ظوتتذرسعغا توغرا كئلعدعغان يةردة تذرذص ظوقذدع.«)))
بعرعنحع تةكبعردعن كئيعن >سذبهانةكةلالهذممة< ظوقذلعدذ. ظذنعث ظورنعغا 
دذظا نعيعتع بعلةن سىرة صاتعهةنع ظوقذشمذ بولعدذ. ظعككعنحع تةكبعردعن كئيعن 

خذددع نامازدعكعضة ظوخشاش صةيغةمبةرظةلةيهعسساالمغا دذرذت ظوقذلعدذ.
)))  ظعمام مذسلعم رعؤايعتع. 
)))  ظعمام بذخارع رعؤايعتع. 
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صةيغةمبةر  قعلعنعدذ.  دذظا  ظألىككة  كئيعن  تةكبعردعن  ظىحعنحع 
ياخشعدذر.  ظةث  قعلعش  دذظا  بعلةن  دذظالعرع  قعلغان  ظةلةيهعسساالمنعث 
صةيغةمبةر  دةيدذ:  مذنداق  ظةنهذ  رةزعيةلالهذ  مالعك  ظعبنع  ظةؤف  بذهةقتة 
مةن  قعلدع.  دذظا  ظذنعثغا  حىشىرىص  نامعزعنع  جعنازة  بعر  ظةلةيهعسساالم 
ظئلعؤالدعم.  ياد  دذظاسعنع  ظوقذغان  نامازدا  ظذ  صةيغةمبةرظةلةيهعسساالمنعث 
لةهذ  ظعغفعر  »ظةلالهذممة  دئدع:  مذنداق  دذظادا  ظةلةيهعسساالم  صةيغةمبةر 
ؤةرهةمهذ، ؤة ظافعهع ؤةظفذ ظةنهذ، ؤة ظةكرعم نذزذلةهذ، ؤة ؤةسسعظ مةدخةلةهذ، 
كةما  خاتايا  معنةل  نةققعهع  ؤة  ؤةلبةرةدع،  ؤةسسةلجع  بعلماظع  ؤةغسعلهذ 
معن  خةيران  داران  ظةبدعلهذ  ؤة  معنةددةنةس،  ظةبيةزة  ظةسسةؤبةل  نةققةيتة 
دارعهع، ؤة ظةهلةن خةيران معن ظةهلعهع، ؤة زةؤجةن خةيران معن زةؤجعهع، ؤة 
ظةدخعلهذل جةننةتة ؤة ظةظعزهذ معن ظازابعل قةبرع ظةؤ معن ظازابعن نار)))« 
صةيغةمبةرظةلةيهعسساالمنعث شذنداق دذظا قعلغانلعقعدعن ظألضةن شذ  هةتتا 

ظادةم كاشكع مةن بولغان بولسام دةص، ظارزذ قعلعص كةتتعم.)))
ظألضةن كعشعضة ظوقذلعدعغان دذظاالرنعث ظعحعدة بذ دذظامذ باردذر:

>ظةلالهذممة ظعغفعر لعهةييعنا ؤة مةييعتعنا، ؤة شاهعدعنا ؤة غاظعبعنا، ؤة 
سةغعرعنا ؤة كةبعرعنا، ؤةزةكةرعنا ؤة ظىنسانا، ظةلالهذممة مةن ظةهيةيتةهذ 
معننا فةظةهيعهع ظةلةل ظعسالم، ؤة مةن تةؤةففةيتةهذ معننا فةتةؤةففاهذ ظةلةل 

ظعيمان)))<
باالغةتكة يئتعشتعن ظعلضعرع ظألىص قالغان كعحعك بالعنعث ياكع باالغةتكة 
يةتمةي تذرذص ساراث بولذص قئلعص ظألضةن كعشعنعث نامعزعدا ظألىكلةرنعث 
ظوقذلمايدذ.  دذظاالر  يذقعرعدعكع  تعلعنعدعغان  كةحىرىلعشع  ضذناهلعرعنعث 
لةنا  ظعجظةلهذ  >ظةلالهذممة  ظوقذلعدذ:  دذظا  تأؤةندعكع  نامعزعدا  ظذالرنعث 
ظذنعث ضذناهلعرعنع  قعلغعن.  ظذنع ساالمةت  قعلغعن.  رةهمةت  ظذنعثغا  ظذنع كةحىرضعن.  اهلل!  ظع  دذظانعث مةنعسع:    (((
مةغفعرةت قعلغعن. ظذنعث ظورنعنع ظئسعل قعلغعن. كعرعش ظئغعزعنع كةثرع قعلغعن. ظذنع سذ، قار ؤة مألدىر بعلةن يذغعن. 
ياخشع  تذرالغذسعدعن  ظأزعنعث  ظذنعثغا  تازعلعغعن.  خاتالعقلعرعدعن  ظذنع  تازعلعغعنعثدةك  كعردعن  كعيعمنع  ظاق  خذددع 
تذرالغذ، ظاظعلعسعدعن ياخشع ظاظعلة ؤة ظايالعدعن ياخشع ظايال بةرضعن. ظذنع جةننةتكة كعرضىزضعن. ظذنع قةبرعنعث ؤة يا 

دوزاخنعث ظازابعدعن ساقلعغعن.
)))  ظعمام مذسلعم رعؤايعتع. 

)))  دذظانعث مةنعسع: ظع اهلل! بعزنعث ظعحعمعزدعن تعرعك قالغانالرنعث، ظألىص كةتكةنلةرنعث، نامازغا كةلضةنلةرنعث، 
ظعحعمعزدعن  اهلل!  ظع  كةحىرضعن.  ضذناهلعرعنع  ظايالالرنعث  ؤة  ظةرلةرنعث  حوثالرنعث،  كعحعكلةرنعث،  كعلةلمعضةنلةرنعث، 
ؤاصات  بعلةن  ظعمان  ظادةمنع  تاصتذرغان  ؤاصات  ؤة  ياشاتتذرغعن  ظىستعدة  ظعسالم  ظادةمنع  ياشاتتذرغان  بئرعص  هاياتلعق 

تاصتذرغعن.   
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ؤة  شافعظةن  لةنا  ؤةجظةلهذ  زذخران،  ؤة  ظةجران  لةنا  ؤةجظةلهذ  فةرةتةن، 
مذشةففةظةن)))<.

تأتعنحع تةكبعردعن كئيعن دذظا قعلعص ظولتذرماستعن ظألىككة ؤة ظأزع 
بعلةن بعللة ناماز ظوقذغانالرغا ساالم بئرعشنع نعيةت قعلعص ساالم بئرعدذ. 
ظةضةر تأتعنحع تةكبعردعن كئيعن: >رةببا ظاتعنا فعددذنيا هةسةنةتةن ؤة فعل 
ظاخعرةتع هةسةنةتةن ؤة قعنا ظازابةننار)))< دئضةن دذظانع ظوقذش ياخشعدذر.
ساالم بةرضةندة بعرعنحع ساالمنع ظاؤازلعق قعلعص ؤة ظعككعنحع ساالمنع 

مةخصعي قعلعص بئرعدذ.
بةلةخنعث  كأتىرمةيدذ.  قولعنع  تةكبعرلةردة  باشقا  تةكبعردعن  بعرعنحع 
ظالعملعرع: »هةممة تةكبعرلةردة قول كأتىرلعدذ« دةص قارايدذ. بذ هةم ظعمام 
ظذالرغا  تاظاال  )اهلل  هةنبةل  ظعبنع  ظةهمةد  ظعمام  ؤة  شافعظعي  ظعمام  مالعك، 
رةهمةت قعلسذن!( قاتارلعق ظعمامالرنعث كأز قارعشعدذر. بعر رعؤايةتتة ظعمام 

ظةبذهةنعفةمذ: »هةممة تةكبعرلةردة قول كأتىرىلعدذ« دئضةن.)))
ظةضةر ظعمام هةممة تةكبعرلةردة قولعنع كأتىرعدعغان ظادةم بولسا، ظعمامغا 

ظةضعشعش يىزعسعدعن قولنع كأتىرىش ياخشعدذر.
جعنازة نامعزعنع مذسذلمانالرنعث باشلعقع حىشىرعدذ. ظذ بولمعسا ظذنعث 

ظورذنباسارع حىشىرعدذ. بذنعث دةلعل ـ صاكعتع بولسا تأؤةندعكع ظةسةردذر:
هةسةن رةزعيةلالهذ ظةنهذ ؤاصات تاصقان ؤاقتعدا هىسةين رةزعيةلالهذ ظةنهذ 
مةدعنعنعث ؤالعسع سةظعد ظعبنع ظةلظاسنع نامازنع ظوقذص بئرعشكة حعقعرعص 
قويذص: »ظةضةر نامازنع باشلعقنعث حىشىردعغان ظعشع سىننةت بولمايدعغان 

بولسا، مةن سئنع ظالدعغا حعقارمايتتعم« دئضةن.)4)
ظذالر بولمعسا ظةضةر مةهةللع مةسحعتعنعث ظعمامع ظألىكنعث ظعضعلعرعدعن 
ظعمامع حىشىرعدذ.  نامازنع مةهةللع مةسحعتعنعث  بولسا،  ظادةم  ياخشعراق 
يةتكة  باالغةتكة  ظةر،  ظألىكنعث  نامازنع  بولسا،  بولمايدعغان  ظذنداق  ظةضةر 
)))  دذظانعث مةنعسع: ظع اهلل ظذ بالعنع بعزنعث ظالدعمعزدا ظئلعص كةتتعث. ظذنع بعز ظىحىن ساؤاب ؤة مذكاصات قعلعص 

بةرضعن. ظذنع بعزضة شاصاظةتحع قعلغعن ؤة ظذنع شاصاظةتع قوبذل قعلعنعدعغان قعلغعن. 
)))  دذظانعث مةنعسع: ظع صةرؤةردعضارعمعز اهلل! بعزضة دذنيادا ياخشعلعق ظاتا قعلغعن، ظاخعرةتتعمذ ياخشعلعق ظاتا قعلغعن، بعزنع دوزاخ 

ظازابعدعن ساقلعغعن.    
)))  »رد احملتار«، ) ـ توم، 585 ـ بةت.

)))  بذ ظةسةرنع بةززار، تةبرانعي ؤة بةيهةقعي قاتارلعقالر رعؤايةت قعلدع. 
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ؤة ظةقلع ـ هذشع جايعدا ظعضعلعرعدعن بعرع حىشىرعدذ. ظألىكنعث ظعضعسع 
نامازنع حىشىرىش ظىحىن باشقا بعرسعضة رذخسةت بةرسعمذ بولعدذ. حىنكع، 
كعشعضة  خالعغان  هةقنع  بذ  هةققعدذر،  ظذنعث  حىشىرىش  نامازنع  ظةسلعدة 

ظأتىنعص بةرسة بولعدذ.
كأص  سانع  كئلعدعغانالرنعث  حعقعرعشقا  جعنازعنع  ؤة  نامعزعغا  هةتتا 
كةتكةنلعكعنع هةممة  ظألىص  ظادةمنعث  كةتكةن  بولذص  ؤاصات  ظىحىن  بولذشع 
تةرةصلةرضة خةؤةر قعلعش مذستةهةصتذر. نامازنع حىشىرىشكة قاتناشقذحعالرنعث 
رةزعيةلالهذظةنها  ظاظعشة  هةققعدة  بولعدعغانلعقع  ياخشع  بولسا،  كأص  سانع 
صةيغةمبةرظةلةيهعسساالمنعث مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ: »ظألىص 
دانة  يىز  تعلةص  شاصاظةت  ظذنعثغا  هةممعسع  كعشعضة،  بعرةر  كةتكةن 
قوبذل  تعلعضةن شاصاظةتع  ظىحىن  ظذنعث  ظذالرنعث  ظوقذسا،  ناماز  مذسذلمان 

قعلعنعدذ.«)))
مذنداق  صةيغةمبةرظةلةيهعسساالمنعث  ظةنهذ  رةزعيةلالهذ  ظابباس  ظعبنع 
ظألضةن  بعركعشع  مذسذلمان  قانداق  »هةر  قعلعدذ:  رعؤايةت  دئضةنلعكعنع 
ؤة ظذنعث جعنازعغا اهلل غا هئح نةرسعنع شئرعك كةلتىرمةيدعغان 40 ظادةم 
قاتناشقان بولسا، اهلل تاظاال ظذالرنعث ظذ كعشع ظذحىن تعلعضةن شاصاظعتعنع 

قوبذل قعلعدذ.»)))

جعنازعنع حعقعرعش ؤة ظألىكنع يةرلعكعدة قويذش

بذ  سىننةتتذر.  كأتىرىشع  ظذالرنعث  ؤة  حعقعرعشع  ظةرلةرنعث  جعنازعنع 
صةيغةمبةرظةلةيهعسساالمنعث  ظةنهذ  رةزعيةلالهذ  ظةلخذدرعي  ظةبذسةظعد  هةقتة 
مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ: »بعر ظألىك تاؤذتقا قويذلذص كعشعلةر 
ظذنع مىرعلعرعضة ظئلعص كأتىرسة، ظألضىحع ظةضةر ياخشع ظادةم بولسا ظذ: 
ظذ:  بولسا  ظادةم  يامان  ظألضىحع  ظةضةر  دةيدذ.  مئثعثالر،  ظئلعص  تئز  مئنع 
هالعمغا ؤاي، ظذالر مئنع قةيةرضة ظئلعص بارعدعغاندذ؟ دةيدذ. ظذنعث ظاؤازعنع 
ظعنساندعن باشقا هةممة نةرسعلةر ظاثاليدذ. ظةضةر ظذنع ظعنسانالر ظاثاليدعغان 

)))  ظعمام مذسلعم رعؤايعتع. 
)))  ظعمام مذسلعم رعؤايعتع. 
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بولسا، ظذالر قورققعنعدعن جئنعدعن جذدا بوالتتع.»)))
ظايالالر(  )يةنع  »بعز  دئدع:  مذنداق  ظةنها  رةزعيةلالهذ  ظةتعية  ظذممذ 
ظةلةيهعسساالم  صةيغةمبةر  لئكعن،  حةكلةندذق.  ظةضعشعشتعن  جعنازعغا 

حةكلعمعنع كىحلىك هالةتتة قويمعغان.«)))
يئقعن  هارامغا  بئرعشع  قةبعرضعحة  بعللة  بعلةن  جعنازة  ظايالالرنعث 
ظىحىن  ظةضعشعش  )جعنازعغا  ظةلةيهعسساالم  صةيغةمبةر  حىنكع،  مةكرذهتذر. 
ساقالص تذرغان ظايالالرغا، ظةضةر سعلةر جعنازعغا ظةضةشسةثالر(: »ساؤابقا 
قايتعسعلةر« دئضةن.))) بذ هةدعسنعث  ظئرعشكةن ظةمةس ضذناهكار هالةتتة 
بولغان  صةيدا  بعلةن  ظأزضعرعشع  زاماننعث  ظعكةنلعكعنع  توغرا  مةزمذنعنعث 
صعتنةـ  صاساتالر كىحلةندىرعدذ. ظاظعشة رةزعيةلالهذ ظةنها ظذ صعتنةـ  صاساتالرغا 
ظأزعنعث: »ظةضةر صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم ظأزعدعن كئيعن ظايالالرنعث صةيدا 
قعلغان ظعشلعرعنع كأرسة ظعدع، ظةلؤةتتة ظذالرنع خذددع ظعسراظعل ظةؤالدعنعث 
حةكلةنضةندةك  هالةتتة(  كةسكعن  ظةضعشعشتعن  )جعنازعغا  ظاياللعرع 

حةكلةيتتع« دئضةن سأزع بعلةن ظعشارةت قعلغان.
دئضةن  ظايالالرغا  زامانعسعدعكع  ظأز  ظةنهانعث  رةزعيةلالهذ  ظاظعشة  بذ 
نئمة  هالعغا  ظايالالرنعث  زامانعمعزدعكع  بعزنعث  ظعكةن  ظذنداق  سأزعدذر. 

دئضىلىك؟!)4)
جعنازعنع ظعحعدعكع ظألىك سعلكعنعص كةتمةيدعغان، ظذنع كأتىرىص ماثغان 
ؤة ظذنعثغا ظةضعشعص ماثغان كعشعلةرضة جاصاـ  مذشةققةت بولذص قالمايدعغان 
ظةبذهىرةيرة  هةقتة  بذ  مذستةهةصتذر.  مئثعش  ظئلعص  تعزراق  دةرعجعدة 
رةزعيةلالهذ ظةنهذ صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤايةت 
قعلعدذ: »جعنازعنع تئز ظئلعص مئثعثالر. ظةضةر ظذ بةندة ياخشع بولسا، ظذنع 
ياخشعلعققا بالدذراراق ظئلعص بارغان بولعسعلةر. ظةضةر يامان بولسا، ياماننع 

مىرةثلةردعن تئزرةك حىشىرضةن بولعسعلةر.«)5)
جعنازعغا ظةضعشعص ماثغاندا ظذنعث ظارقعسعدعن مئثعش مذستةهةصتذر. 

)))  ظعمام بذخارع رعؤايعتع. 
)))  بذ هةدعسنع ظعمام بذخارع رعؤايةت قعلدع.
)))  بذ هةدعسنع ظعبنع ماجة رعؤايةت قعلدع. 

)))  »رد احملتار«، ) ـ توم، 598 ـ بةت.
)))  ظعمام بذخارع رعؤايعتع. 
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حىنكع، ظذنداق قعلغاندا جعنازعغا ظةضةشكةن هئسابلعنعدذ. جعنازعغا ظةضعشعش 
هةققعدة ظةبذهىرةيرة رةزعيةلالهذ ظةنهذ صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث مذنداق 
دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ: »كعمكع جعنازعغا ظةضعشعص ماثسا، ظذنعثغا 

بعر قعيرات))) ظةجعر بار . . .«)))
باراظع رةزعيةلالهذ ظةنهذ مذنداق دئدع: »صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم بعزنع 
يةتتة ظعشقا بذيرعدع ؤة يةتتة ظعشتعن توستع. صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم بعزنع 

جعنازعغا ظةضعشعشكة بذيرعدع . . .«)))
كئلعدعغان  قةدةر  مةيدعسعضة  ياكع  يئرعمعغا  بذيعنعث  ظأز  ظادةم  ظألىك 
حوثقذرلذقتا  بذيع  ظادةم  قةبرعنع  قويذلعدذ.  قةبرعدة  كوالنغان  حوثقذرلذقتا 
كوالش تئخعمذ ياخشعدذر. قةبرعنع حوثقذر كوالشتعكع مةقسةت بولسا، قةبرعدعن 
كعلعش ظئهتعماللعقع بولغان صذراقنعث ؤة ظألىكنع يعرتقذح هايؤانالرنعث ظئحعص 

يئيعشعنعث ظالدعنع ظئلعش ظىحىندذر.
قةبرع، ظذنعث ظذزذنلعقع ظألىكنعث ظذزذنلعقعدةك ؤة كةثلعكع ظألىكنعث 

ظذزذنلعقعنعث يئرعمعدةك كةثلعكتة قعلعص كولعنعدذ.
ظألىكنعث قويذلعشع ظىحىن قةبرعنعث بعر تةرعصعدعن ظعح ضأر )يةنع لةهةت( 
مذمكعن  ظئحعش  ضأر  ظعح  بولذص  يةر  بوش  يةر  ظةضةر  سىننةتتذر.  ظئحعش  
بولمعسا، ظعح ضأر حعقارماي قةبرع كوالصال قويسعمذ بولعدذ. ظعح ضأر ظئحعش 
ظةلةيهعسساالمنعث  صةيغةمبةر  ظةنهذما  رةزعيةلالهذ  ظابباس  ظعبنع  هةققعدة 
ظئحعص  لةهةت(  )يةنع  ضأر  »ظعح  قعلعدذ:  رعؤايةت  دئضةنلعكعنع  مذنداق 
)ظألىكلةرنع ظعح ضأردة قويذشعمعز( بعزنعث يولعمعز. )ظألىكلةرنع ظعح ضأر 
ظاحماي( قةبرعنع كوالصال قويذش باشقعالرنعث يولع. )يةنع باشقا دعندعكعلةرنعث 

يولع.(«)4)
سةظعد ظعبنع ؤةققاس رةزعيةلالهذ ظةنهذ ظألىص كئتعش ظالدعدعكع كئسعلعدة: 
»خذددع صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمغا قعلعنغعنعدةك ماثعمذ ظعح ضأر ظئحعثالر 

ؤة ظذنعث ظئغعزعنع خام كئسةك بعلةن ظئتعثالر« دئضةن.)5)
)))  قيرات ظألحةم بعرلعكعدذر. 

)))  ظعمام بذخارع رعؤايعتع. 
)))  ظعمام بذخارع رعؤايعتع. 

)))  بذ هةدعسنع ظةبذداؤذد ؤة باشقعالر رعؤايةت قعلدع. 
)))  بذ ظةسةرنع ظعمام مذسلعم رعؤايةت قعلدع. 
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ظةضةر يةر نةم ياكع يذمشاق بوش يةر بولسا، ظألىكنع ساندذقنعث ظعحعدة 
قويسعمذ بولعدذ. ظةضةر يةر ظذنداق يةر بولمايدعغان بولسا، ظألىكنع ساندذقنعث 
بولذص  يةر  بوش  يذمشاق  ياكع  نةم  يةر  ظةضةر  مةكرذهتذر.  قويذش  ظعحعدة 
تذصا  قات  بعر  كةلسة، ساندذققا  توغرا  قويذشقا  ظعحعدة  ظألىكنع ساندذقنعث 

يئيعؤئتعص ظاندعن ظألىكنع ظذنعث ظعحعضة سئلعش الزعم.
ؤة  ظئلعنعدذ  كعصةنضة  يذيذلعدذ،  ظادةم  قالغان  ظألىص  صاراخذتتا  ؤة  كئمة 
حعقعص  قذرذقلذققا  بولذص  يعراق  قذرذقلذق  ظةضةر  ظوقذلعدذ.  ناماز  ظذنعثغا 
بولغعحة ظذنعث جةسعدعنعث ظأزضعرعص كئتعش ظئهتعمالع بولسا، ظذ دئثعزغا 

تاشلعؤئتعلعدذ.)))
ؤاقتعدا:  قويغان  قةبرعدة  ظألىكنع  ظادةمنعث  قويذدعغان  ظألىكنع 
>بعسمعلالهع ؤة بعلالهع ؤة ظةال معللةتع رةسذلعلالهع سةللةلالهذ ظةلةيهع ؤة 

سةللةم<دئيعشع مذستةهةصتذر.
قعبلة  يىزعنع  ياتقذزذص  يئنعحة  ظوث  ؤاقتعدا  قويغان  ضأردة  ظعح  ظألىكنع 
تةرةصكة قارعتعص قويذش سىننةتتذر. ظعح ضأرنعث ظئغعزع خام كئسةك بعلةن 
ظئتعلعدذ.))) ظاندعن تذصا سعرعص تاشلعنعدذ. يةر يىزعدعن بعر غئرعح كةلضعدةك 
ظوخشاش  هاككا  ؤة  ضةج  قةبرعنع  ياسعلعدذ.  قةبرع  تذصعدعن  ظعضعزلعكتة 
قذصذرذشقا  تام  ظذنعثغا  ؤة  سذؤاش  بعلةن  الي  قاتذرذش،  بعلةن  نةرسعلةر 

بولمايدذ.)))
بذ هةقتة ظةبذل هعياج ظةل ظةسةدعي مذنداق دئدع: »ماثا ظةلع رةزعيةلالهذ 
ظىحىن  ظعش  ظةؤةتكةن  مئنع  ظةلةيهعسساالم  صةيغةمبةر  سئنع  مةن  ظةنهذ 
يوقاتقعن.  قالدذرماي  هةيكةلنع  »هةرقانداق  ظاندعن:  دئدع.  ظةؤةتمةيمذ« 

ظئضعز قوصذرذلغان هةر قانداق قةبرعنع تىزلعؤةتكعن« دئضةن.)4)
ظةلةيهعسساالم  »صةيغةمبةر  دئدع:  مذنداق  ظةنهذ  رةزعيةلالهذ  جابعر 
تام  ظذنعثغا  ؤة  ظولتذرذشتعن  ظىستعدة  ظذنعث  ظعشلعتعشتعن،  ضةج  قةبرعضة 

قوصذرذشتعن حةكلعدع.«)5)
)))  »رد احملتار«، ) ـ توم، 599 ـ بةت.

)))  يةنع خام قعش ؤة حالمعغا ظوخشاش ظوتتا صذشذرذلمعغان نةرسعلةر بعلةن ظئتعلعدذ. ت.  
)))  >الدر املختار<، ) ـ توم، )60 ـ بةت.

)))  ظعمام مذسلعم رعؤايعتع. 
)))  ظعمام مذسلعم رعؤايعتع. 
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تاش  ظىحىن  تذنذش  ظعكةنلعكعنع  كعمنعث  قةبرعنعث  بئشعدا  قةبرعنعث 
قويذص قويذش خاتا ظةمةستذر.

ظعبنع مةزظذن  ظعبنع ؤعداظة مذنداق دئدع: ظوسمان  بذ هةقتة مذتةللعص 
ظألىص قالغان حاغدا، ظذ مذهاجعرالرنعث ظعحعدعن مةدعنعدة ظةث دةسلةص ظألىص 
كةتكةن كعشع بولدع. ظذنعث جعنازعسع حعقعرعلعص يةرلعكعدة قويذلدع. ظاندعن 
صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم بعر ظادةمنع بعر تاشنع ظئلعص كئلعشكة بذيرعدع. ظذ 
ظادةم ظذ تاشنع كأتىرةلمعدع. شذنعث بعلةن صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم قوصذص 
بئرعص يةثلعرعنع تىردع. مةن صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم يةثلعرعنع تىرىؤاتقان 
ظاصظاق  بعلةكلعرعنعث  ظةلةيهعسساالمنعث  صةيغةمبةر  ظأزةمنعث  ؤاقتعدا 
يةرلعرعضة قارعغانلعقعمنع ضذمان قعلعمةن. ظاندعن صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم 
بئشعدا  قةبرعسعنعث  مةزظذننعث  ظعبنع  ظوسمان  كئلعص  كأتىرىص  تاشنع  ظذ 
قويذص: »مةن بذ تاش ظارقعلعق قئرعندعشعمنعث قةبرعسعنع تونذيمةن. مئنعث 

جةمةتعمدعن ظألىص كةتكةن كعشعنع بذ قةبرعدة قويعمةن )))«))) دئدع.
سعرعؤئتعش  تذصا  سعقعم  ظىح  بعلةن  قول  تةرعصعدعن  باش  ظألىكنعث 
دئدع:  مذنداق  ظةنهذ  رةزعيةلالهذ  ظةبذهىرةيرة  هةقتة  بذ  مذستةهةصتذر. 
قةبرع  ظاندعن  ظوقذدع.  ناماز  جعنازعغا  بعر  ظةلةيهعسساالم  »صةيغةمبةر 
بئشعغا كئلعص ظذنعث بئشع تةرعصعدعن قولع بعلةن سعرعص ظىح قئتعم تذصا 

حىشىرضةن«)))
ظألىكنع يةرلعكعدة قويذص بولغاندعن كئيعن ظذنعث بئشعدا تذرذص ظذنعث 
ضذناهعنعث كةحىرلعشعنع تعلةص ظذنعثغا دذظا قعلعش الزعم. بذ هةقتة ظوسمان 
رةزعيةلالهذ ظةنهذ مذنداق دئدع: صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم ظألىكنع يةرلعكعدة 
»قئرعندعشعثالرنعث  تذرذص:  قةبرعسعدة  ظذنعث  كئيعن  بولغاندعن  قويذص 
سذظالعغا(  سورعغان  )صةرعشتعلةرنعث  ظذنعث  ؤة  كةحىرلعشعنع  ضذناهعنعث 
ظذنعثدعن  حىنكع،  قعلعثالر.  دذظا  تعلةص  بئرعشعنع  جاؤاب  كةتمةي  ظئزعص 

هازعر سذظال سورعلعدذ«)4) دئضةن.
صةيغةمبةر  ظىحىن  شذنعث  ظئمعلداشتذر.  بعلةن  ظةلةيهعسساالم  صةيغةمبةر  مةزظذن  ظعبنع  ظوسمان  قلعنعشحة:  رعؤايةت    (((

ظةلةيهعسساالم ظذنع قئرعندعشعم ؤة ظذنعث بالعؤاقعلعرعنع مئنعث جةمةتعم، دةص ظاتعغان. ت.  
)))  بذ هةدعسنع ظةبذداؤذد رعؤايةت قعلدع. 

)))  بذ هةدعسنع ظعبنع ماجة رعؤايةت قعلدع. 
)))  بذ هةدعسنع ظةبذداؤذد رعؤايةت قعلدع. 
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قعلغان  ؤةسعيةت  مذنداق  ظعلضعرع  ظألىشتعن  ظةلظاس  ظعبنع  ظةمرع 
قةبرةمضة  قعلعشماثالر،  زارة  ـ  يعغا  هةرضعز  ظألسةم،  مةن  »ظةضةر  ظعدع: 
قةبرةمضة  ؤاقتعثالردا  قويغان  يةرلعكعمدة  مئنع  يوالتماثالر.  يئقعن  ظوتنع 
قعلعص  هئس  يالغذزحعلعق  مةن  هةتتا  حىشىرىثالر.  سئلعق  تذصعنع 
بعلةن  صةرعشتعلةر(  )يةنع  ظةلحعلعرع  صةرؤةردعضارعمنعث  ؤة  قالماسلعقعم 
نئمة دئيعشعدعغانلعقعمنع بعلعؤالغذحعلعك، قةبرعمنعث ظةتراصعدا بعر تأضعنع 

ظألتىرىص، ظذنعث ضذشعنع تارقعتعص بولغعدةك ؤاقعت كةتمةي تذرذثالر.«)))

تةزعية بعلدىرىش))) هةققعدة

ظةرلةرنعث ؤة بعرةر يامانلعققا يول ظئحعش ظئهتعمالع بولمعغان ظايالالرنعث 
هةقتة  بذ  مذستةهةصتذر.  بعرعشع  تةزعية  كئلعص  ظاظعلعضة  كةلضةن  مذسعبةت 
بعر  يةتكةن  مذسعبةت  »كعمكع  دئدع:  مذنداق  ظةلةيهعسساالم  صةيغةمبةر 
هأرمةت  كىنع  قعيامةت  ظذنعثغا  تاظاال  اهلل  بعلدذرسة،  تةزعية  قئرعندعشعغا 
دئدع:  مذنداق  يةنة  ظةلةيهعسساالم  صةيغةمبةر  كعيدىرعدذ.«)))  كعيعمعنع 
»كعمكع مذسعبةت يةتكةن بعر قئرعندعشعغا تةزعية بعلدذرسة، تةزعية بعلدىرضةن 

كعشعضعمذ شذ مذسعبةت يةتكةن ظادةمضة ظوخشاش ساؤاب بئرعلعدذ.«)4)
تةزعية بعلدىرىش ظىحىن كةلضةندة: اهلل تاظاال ساثا كاتتا ساؤاب بةرسذن. 
سةبرع ظاتا قعلسذن ؤة ظألىص كةتكةن ظادعمعثنعث ضذناهعنع كةحىرسىن! دئيعش 

الزعم.)5)
تذغقانلعرعنعث  ـ  ظذرذغ  ؤة  ظادةملةرنعث قوشنعلعرعنعث  مذسعبةت كةلضةن 
حىنكع،  الزعم.  تةييارلعشع  تاماق  ظىحىن  ظاظعلعدعكعلةر  كةلضةن  مذسعبةت 
قعلعنغاندا  شئهعت  ظةنهذ  رةزعيةلالهذ  جةظصةر  ظةلةيهعسساالم  صةيغةمبةر 
مذنداق  بذيرذص  تةييارالشقا  تاماق  ظىحىن  ظاظعلعسع  ظذنعث  ساهابعلعرعنع 
دئضةن: »سعلةر جةظصةرنعث ظاظعلعسعدعكعلةرضة تاماق قعلعص بعرعثالر. حىنكع، 

)))  بذ هةدعس تولذق هالةتتة ظعمام مذسلعمنعث كعتابعدا بايان رعؤايةت قعلعندع. 
)))  تةزعية بعلدىرىش دئمةك مذسعبةت كةلضةنلةرنع سةؤرع قعلعشقا ظىندىمةك ؤة ظذالرغا ياخشع ضةصلةرنع قعلعص ظذالرنعث 

قايغذسعنع يةثضعللةتمةك دئمةكتذر. ت.   
)))  بذ هةدعسنع ظعبنع ماجة رعؤايةت قعلدع. 

)))  بذ هةدعسنع تعرمعزعي ؤة ظعبنع ماجة قاتارلعقالر رعؤايةت قعلدع. 
)))  »رد احملتار«، ) ـ توم، )60 ـ بةت.
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ظذالرنعث بئشعغا ظذالرنع مةشغذل قعلعدعغان ظعش كةلدع.«)))
ظىح  كأتىص  كعلعدعغانالرنع  ظىحىن  تةزعية  كعشعلةرنعث  كةلضةن  مذسعبةت 
ظىحىن  تةزعية  يةنة  كئيعن  كىندعن  ظىح  بولعدذ.  توغرا  ظولتذرذشع  كىنضعحة 
غةمنع  دئضةن  تةزعية  حىنكع،  مةكرذهتذر.  ظولتذرذش  كأتىص  كعلعدعغانالرنع 
يعثعاليدذ. ظةضةر تةزعيةضة كعلعدعغان ظادةم يعراقتعن كعلعدعغان ياكع مذسعبةت 
كةتكةندعن  ظأتىص  كىن  )ظىح  بولسا،  ظادةم  بعلضةن  كئحعكعص  كةلضةنلعكعنع 
كئيعنمذ ظذ ظادةمنعث تةزعيةضة كعلعشعنع قوبذل قعلعش مةكرذه ظةمةستذر.( 
شذنعثدةك يةنة تةزعية ظىحىن كعلعدعغانالرنع كأتىص قةبرع بئشعدا ظولتذرذش 
مةكرذهتذر. حىنكع، قةبرع بئشعدا قعلعشقا تئضعشلعك ظعش بولسا، )تةزعية 
بعلدىرىش ظةمةس ظةكسعحة( ظألىص كةتكةن كعشعنعث ضذناهعنعث كةحىرلعشعنع 

تعلةص دذظا قعلعشتذر.
ظولتذرذشمذ  ظالدعدا  ظعشعكنعث  كأتىص  كعلعدعغانالرنع  ظىحىن  تةزعية 
مةكرذهتذر. حىنكع، ظذنداق قعلعش ظعسالم كعلعشتعن ظعلضعركع ظةرةبلةرنعث 
ظعلضعركع  كعلعشتعن  ظعسالم  دعنع  ظعسالم  ظعشتذر.  قالغان  ظادةتلعرعدعن 
تةزعية  بولعؤاتقان  يةرلةردة  ظادةتلعرعدعن حةكلعضةن. بةزع  يامان  ظةرةبلةرنعث 

ظىحىن كعلعدعغانالرنع كأتىص يولالردا ظولتذرذش بولسا، ظةث يامان ظعشتذر.)))
يةنة بةزع يةرلةردة ظةث كةث داظعردة تارقعلعص كةتكةن بعدظةتنعث بعرع بولسا، 
مذسعبةت كةلضةن ظاظعلعنععث تةزعية ظىحىن كةلضةنلةرضة تاماق تةييارلعشعدذر. 
بذ سىننةتكة زعت بعر ظعشتذر. بذ هةقتة جةرعر ظعبنع ظابدذلاله مذنداق دئدع: 
»بعز مذسعبةت كةلضةن ظاظعلعضة بئرعص توصلعنعص ظولتذرشعمعزنع ؤة ظذالرنعث 
بعزضة تاماق تةييارلعشعنع حةكلةنضةن ظعشالرنعث قاتارعدعن دةص قارايتتذق.))) 
بولذصمذ تئخع تاماققا حعقعرعلغان صول ظألضةن ظادةمنعث مالـ  مىلكعدعن بولغان، 
ظذنعث باالغةتكة يةتمعضةن كعحعك بالعلعرع باشقا يةردة ياشايدعغان بالعلعرع 

بولسا، بذ هالةتتة تاماق تةييارالشنعث ضذناهع تئخعمذ ظئغعرلعشعدذ.)4)
)))  بذ هةدعسنع تعرمعزعي رعؤايةت قعلدع ؤة بذ ياخشعلعق دةرعجعسعضة يةتكةن هةدعستذر، دئدع. 

)))  »رد احملتار«، ) ـ توم، 604 ـ بةت.
)))  بذ ظةسةرنع ظعمام ظةهمةد ؤة ظعبنع ماجة رعؤايةت قعلدع. 

)))  بذ يةردة بعر ظعشنع ظةسكةرتعص ظأتىشكة توغرا كئلعدذ. ؤةتعمعزنعث بةزع يةرلعرعدة ياكع هةممة يئرعدة مذسعبةت 
حعققان ظأيدعن تاماق يئيعشكة بولمايدذ، دئيعلسة، ضىرىح، ياغ ؤة ظذنعثدعن باشقا نةرسعلةرنع ظذ ظأيدعن ظئلعص حعقعص 
تاماقنع باشقا ظأيدة تةييارالص يةيدذ. بذنداق قعلعشمذ توغرا ظةمةس. مذسعبةت حعققان ظأيدعن تاماق يئيعشكة بولمايدذ، 
دئمةكتذر.  بولمايدذ،  يئيعشكة  تاماقنع  بولغان  تةؤة  ظأيضة  ظذ  بولسذن  ظأيدة  باشقا  ياكع  بولسذن  ظأيدة  ظذ  مةيلع  دئمةك 
ظةسلعدة حةكلةنضة ظعش ظذ ظأيدة تاماق يئيعش ظةمةس ظذ ظأينعث تامعقعنع يئيعشتذر. ظةكسعحة قذلذم ـ قوشنعالر ؤة ظورذغ 
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ظعسالم دعنع ظألىص كةتكةن كعشعضة ظىن سئلعص يعغالشنع ؤة ظذنعث ظىحىن 
هةددعدعن ظارتذق قايغذرذشنع قاتتعق هارام قعلعص حةكلعدع. بذ هةقتة ظةبذمالعك 
ظةلظةشظةرعي صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ: 
»ظذممعتعمدة، ظذممعتعم تاشلعماي كةلضةن ظعسالم كئلعشتعن بذرذنقع دةؤرعدعن 
قالغان تأت دانة ظعش بار. ظذالر بولسا: نةسةبع بعلةن صةخعرلعنعش، كعشعنعث 
نةسةبعضة تعل تةككىزىش، يذلتذزالردعن سذ تةلةص قعلعش ؤة ظألضةن كعشعضة 
ظىن سئلعص يعغالشتذر«. صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم يةنة بعر هةدعستة مذنداق 
دئدع: »ظألضةن كعشعضة ظىن سئلعص يعغلعغان ظايال ظةضةر ظألىشتعن ظعلضعرع 
قعحعشقاقتعن  ؤة  ظعشتان  مئيعدعن)))  كذكعس  كىنع  قعيامةت  قعلمعسا،  تةؤبة 

كأينةك كعيضىزىلضةن هالةتتة )قةبرعسعدعن( تذرغذزذلعدذ.«)))
بعزدعن  ظةلةيهعسساالم  »صةيغةمبةر  دئدع:  مذنداق  ظةتعية  ظذممذ 
سئلعص  ظىن  ظألضةنلةرضة  بعللة  بعلةن  بةيظةت  ظالغان  ظايالالردعن(  )يةنع 
يعغلعماسلعقعمعزغا ؤةدة ظالغان ظعدع. بعزنعث ظعحعمعزدعن بذ ؤةدعضة صةقةت 
بةش ظايال ؤاصا قعلدع. ظذالر ظذممذ سذلةي، ظذممذل ظةال، ظةبذسذبرةنعث قعزع 
مذظازنعث ظايالع ؤة باشقا ظعككع ظايال. ياكع ظةبذسذبرةنعث قعزع، مذظازنعث 

ظايالع ؤة باشقا بعر ظايال قاتارلعقالردذر.«)))    
مذنداق  ظةلةيهعسساالمنعث  صةيغةمبةر  ظةنهذ  رةزعيةلالهذ  مةسظذد  ظعبنع 
يعرتعص،  ياقعلعرعنع  كاحاتالص،  »يىزلعرعضة  قعلعدذ:  رعؤايةت  دئضةنلعكعنع 

جاهعلعيةتنعث قوشاقلعرعنع توقذص يعغلعغان ظادةم بعزدعن ظةمةس.«)4)
قئلعص  ظاغرعص  »ظةبذمذسا  دةيدذ:  مذنداق  ظةنهذ  رةزعيةلالهذ  ظةبذبذردة 
هذشعدعن كةتتع. ظذنعث بئشع ظايالعنعث قذحعقعدا ظعدع. )شذنعث بعلةن ظايالع ظىن 
سئلعص يعغالشقا باشلعدع.( ظةبذمذسا ظذنعثغا هئح قانداق رةددعية بئرةلمعدع. 
ظذ هذشعغا كةلضةندة: صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم ظادا ـ جذدا بولغان كعشعدعن 
مةنمذ ظادا ـ جذدادذرمةن، صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم )مذسعبةت يةتكةندة( ظىن 
سئلعص يعغلعغذحع، حئحعنع حىشىرؤةتكىحع ؤة كعيعمنع يعرتقذحع ظايالدعن 

ـ تذغقاالر تاماق تةييارالص ظةكعرعص ظذ ظأيدعكعلةرضة ؤة ظذ ظأيضة كةلضةنلةرضة بةرسة بولعدذ. ت.
)))  بذ رةثضع قارا ناهايعتع سئسعق مايدذر. 

)))  ظعمام مذسلعم رعؤايعتع. 
)))  ظعمام مذسلعم رعؤايعتع. 
)))  ظعمام بذخارع رعؤايعتع. 
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ظادا ـ جذدا بولغاندذر، دئضةن.«)))
ظعبنع  ظةنةس  هةقتة  بذ  قويذلدع.  يول  قايغذرذشقا  ؤة  يعغالشقا  نورمال 
بعلةن  ظةلةيهعسساالم  صةيغةمبةر  بعز  دئدع:  مذنداق  ظةنهذ  رةزعيةلالهذ  مالعك 
صةيغةمبةر  ظايالع  )ظذنعث  كعردذق.  ظأيعضة  ظةبذسةيفنعث  تىمىرحع  بعللة 
ظةلةيهعسساالمنعث بالعسع ظعبراهعمنعث ظئنعك ظانعسع ظعدع. ظعبراهعم ظذنعث 
ظأيعدة ظعدع.( صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم ظعبراهعمنع قولعغا ظئلعص  سأيضعلع 
باشلعدع ؤة ظذنعث هعدعنع صذراص كةتتع. بعر مذددةت ظأتكةندعن كئيعن ظذنعث 
ظأيعضة يةنة بعر قئتعم كعردذق. بذ حاغدا بولسا ظعبراهعم سةكراتقا حىشىص قالغان 
ظعكةن. صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث ظعككع كأزعدعن ياش قويذلذشقا باشلعدع. 
ظابدذراهمان ظعبنع ظةؤف رةزعيةلالهذ ظةنهذ صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمغا: ظع اهلل 
ظةلةيهعسساالم: »ظع  صةيغةمبةر  دئدع.  يعغالمسةن؟  سةنمذ  صةيغةمبعرع!  نعث 
ظابدذراهمان! بذ رةهمةت يعغعسعدذر« دئدع. ظاندعن ظذ سأزعضة ظذالص: »كأز 
سأزنع  بولعدعغان  رازع  صةرؤةردعضارعمعز  بعز  قايغذرعدذ،  دعل  تأكعدذ،  ياش 
قعلعمعز، ظع ظعبراهعم! بعز سةندعن ظايرعلغعنعمعزغا ظةلؤةتتة قايغذرعمعز«))) 

دئدع.
مذنداق  ظةنهذ  رةزعيةلالهذ  ظةؤف  ظعبنع  ظابدذرراهمان  رعؤايةتتة  بعر  يةنة 
دئدع: مةن ظع اهلل صةيغةمبعرع! سةنمذ يعغالمسةن، سةن بعزلةرنع يعغالشتعن 
بايان  يذقعرعدا  ظةلةيهعسساالم  صةيغةمبةر  دئدعم.  ظةمةسمعدعث؟  توسقان 
قعلعنغان جاؤابقا ظذالص مذنداق دئدع: »مةن صةقةت هةماقةت ؤة يامان ظعككع 
خعل ظاؤازدعن حةكلةندعم. بعرع: نةغمة ـ ناؤا، ظويذن تاماششا ؤة شةيتاننعث 
سذنايلعرعنعث ظاؤازعدذر. يةنة بعرع: مذسعبةت كةلضةندة يىزلعرعنع تاتعلعغان، 

ياقعالرنع يعرتقان ؤة ظىن سئلعص يعغلعغان ظاؤازدذر.«)))

شئهعتنعث هأكىملعرع

شئهعت بولسا ظورذنسعز ظألتىرىلضةن باالغةتكة يةتكةن مذسذلمان كعشعدذر. 
يارعلعنعص  مةيدانعدا  جةث  قعلعص  جعهاد  يولعدا  تاظاالنعث  اهلل  مةسعلةن: 

)))  بذ ظةسةرنع ظعمام بذخارع رعؤايةت قعلدع. 
)))  ظعمام بذخارع رعؤايعتع. 

)))  بذ هةدعسنع ظعبنع سةظعد ؤة تةبرانعي رعؤايةت قعلدع. 
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ؤة  داؤاالنماستعن  ظعحمةستعن،  يئمةستعن،  نةرسة  بعر  كئيعن  يارالنغاندعن 
ظذنعثغا كأثىل بألىش ؤة ظذنع قوتقذزذش ظىحىن جةث مةيدانعدعن يأتكةلمةستعن 

ظألىص كةتكةن كعشعضة ظوخشاش.
شئهعتنعث جةسعدع يذيذلمايدذ. حىنكع، ظذنعث ظألىشع ظذنع صاكعزلعغذحع 
ظذرذشعدا)))  ظذهذد  ظةلةيهعسساالم  صةيغةمبةر  ظىحىن  شذنعث  هئسابلعنعدذ. 
بعلةن  قانلعرع  ظذالرنعث  يذماستعنال  ظذالرنع  كةتكةنلةرنع  بولذص  شئهعت 
كةتكةنلةر  بولذص  ظذرذشعدا شئهعت  ظذهذد  بذيرعغان.  قويذشقا  يةرلعكلعرعدة 
هةققعدة جابعر )اهلل تاظاال ظذنعثدعن رازع بولسذن!( مذنداق دئدع: صةيغةمبةر 
كعشعنع  ظعككع  هةر  ظألتىرىلضةنلةردعن  ظذرذشعدا  ظذهذد  ظةلةيهعسساالم 
ظةلةيهعسساالم:  صةيغةمبةر  بذرذن(  )قويذشتعن  ظعدع.  قويغان  قةبرعضة  بعر 
«ظذ ظعككعسعنعث قايسعسع قذرظاننع كأص ياد ظالغان؟» دةص سورعدع. ظذ 
ظعلضعرع  قةبرعضة  شذنع  حاغدا،  قعلعنغان  ظعشارةت  بعرسعضة  ظعككعسعنعث 
قويدع ؤة: »قعيامةت كىنع بذالرغا مةن ضذؤاهحع بولعمةن« دئدع. ظذالرنع 
ناماز  ظذالرغا  ؤة  بذيرعدع  قويذشقا  يةرلعكتة  بعلةن  قانلعرع  يذماستعن 

ظوقذمعدع.))) 
ناماز  كعشعضة  ظألضةن  حىنكع،  ظوقذلعدذ.  نامعزع  جعنازة  شئهعتلةرضة 
ظةث  هأرمةتلةشكة  شئهعتلةر  ظىحىندذر.  هأرمةتلةش  ظذالرنع  بولسا  ظوقذش 
ظذرذشعدا  ظذهذد  ظةلةيهعسساالمنعث  صةيغةمبةر  حىنكع،  ظادةملةردذر.  اليعق 
شئهعت بولذص كةتكةنلةرضة ظذالرنع يةرلعكعدة قويذص بولغاندعن كئيعن ناماز 
بولذنغاندعن  قويذص  يةرلعكعدة  شئهعتلةرنع  قعلعندع.  رعؤايةت  ظوقذغانلعقع 
كئيعن ظذالرغا ناماز ظوقذلغان يةردة ظذالرنع يةرلعكعدة قويذشتعن ظعلضعرع 
بولذص  شئهعت  ظذرذشعدا  ظذهذد  ياخشعدذر.  ظةلؤةتتة  ظوقذش  ناماز  ظذالرغا 
كةتكةنلةرضة ناماز ظوقذلغانلعقع هةققعدة ظذقبة ظعبنع ظامعر مذنداق دئدع: 
»صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم بعر كىنع حعقعص ظذهذد ظذرذشعدا شئهعت بولذص 
كةتكةنلةرضة خذددع ظألىص كةتكةن كعشعضة ناماز ظوقذغاندةك ناماز ظوقذدع 

(((. . .
)))  ظذهذد ظذرذشع هعجرعيةنعث ظىحعنحع يعلع مةدعنعضة يئقعن بعر يةردة مذسذلمانالر بعلةن كاصعرالرنعث ظارعسعدا بولغان 
بعر ظذرذشتذر. بذ ظذرذشتا شئهعت بولذص كةتكةنلةرنعث ظعحعدة هةمزة )اهلل تاظاال ظذنعثدعن رازع بولسذن!( بار ظعدع. ت.   

)))  بذهةدعسنع ظعمام بذخارع رعؤايةت قعلدع. 
)))  ظعمام بذخارع رعؤايعتع. 

شېھىتنىڭ ھۆكۈملىرىشېھىتنىڭ ھۆكۈملىرى



شئهعت يةرلعكعضة شئهعت قعلعنغاندا ظىستعدة بار كعيعم بعلةن قويذلعدذ. 
لئكعن، ظذنعثدعن ساؤذت، ظأتىك ؤة قذرالـ  ياراققا ظوخشاش كةصةنلعك قعلعشقا 
كعيعم  ظىستعدعكع  ظذنعث  ظةضةر  سالدذرؤئتعلعدذ.  نةرسعلةر  بولمايدعغان 
ظألضةن ظادةمضة ظعشلعتعش سىننةت قعلعنغان كةصةنلعكنعث سانعغا يةتمعسة، 
ظذنعثغا كةصةنلعك قوشذلذص شذ سان تولذقلعنعدذ.))) شئهعتلةرنع ظأزلعرعنعث 
صةيغةمبةر  بولسا،  صاكعتع  ـ  دةلعل  قويذشنعث  يةرلعكعدة  بعلةن  كعيعملعرع 
هةققعدة:  كةتكةنلةر  بولذص  شئهعت  ظذرذشعدا  ظذهذد  ظةلةيهعسساالمنعث 
»ظذالرنع ظذالرنعث جاراهةتلعرع ؤة قانلعرع بعلةن ظوراص قويذثالر«))) دئضةن 

سأزعدذر.

قةبرعلةرنع زعيارةت قعلعش هةققعدة 

قةبرعلةرنع  ظعشتذر.  بعر  قعلعنغان  رذخسةت  قعلعش  زعيارةت  قةبرعلةرنع 
زعيارةت قعلعشنع رذخسةت قعلعص صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم مذنداق دئضةن: 
رذخسةت  ظةمدع  ظعدعم.  حةكلعضةن  قعلعشتعن  زعيارةت  قةبرعنع  »سعلةرنع 
قعلدعم. ظذنع زعيارةت قعلعثالر. حىنكع، قةبرعلةرنع زعيارةت قعلعش دذنياغا 

بئرعلعص كةتمةسلعككة ؤة ظاخعرةتنع ظةسلةص تذرذشقا سةؤةب بولعدذ.«)))
قةبرعلةرنع زعيارةت قعلعش ظةرلةر ؤة ظايالالر ظىحىن مذستةهةصتذر. لئكعن، 
قايتا  يئغعنع  ؤة  هةسرةت  ـ  قايغذ  حعقعشع  قةبرعلةرضة  ظايالالرنعث  ظةضةر 
ظعش  ظاحعدعغان  يول  صاسادقا  ـ  صعتنة  بعرةر  ياكع  بولسا  ظعش  يئثعاليدعغان 
صاسادنعث  ـ  صعتنة  حىنكع،  حةكلعنعدذ.  حعقعشع  زعيارةتكة  ظذالرنعث  بولسا، 

ظالدعنع ظئلعش بعرةر صايدعنع قولغا كةلتىرىشتعن ياخشعدذر.
قةبرعنع زعيارةت قعلعشنعث مذظةييةن بعر ؤاقتع يوقتذر. قةبرعنع زعيارةت 
قعلغان كعشعنعث ظأرة تذرذص: >ظةسساالمذ ظةلةيكذم دارا قةؤمعم مذظمعنعين، 
ؤة ظعننا ظعن شاظالالهذ بعكذم الهعقذن<)4) دئيعش ؤة ظذالرنعث ضذناهلعرعنعث 
كةحىرلعشعنع تعلةص دذظا قعلعش قةبرعنع زعيارةت قعلعشنعث ظةدةبلعرعنعث 
صةيغةمبةر  دئدع:  مذنداق  ظةنها  رةزعيةلالهذ  ظاظعشة  هةقتة  بذ  بعرعدذر. 
)))  يةنع كةصةننعث ظىح صارحة رةختتعن بولذشع سىننةتتذر. ظةضةر شئهعتنعث ظىستعدعكع كعيعمنعث سانع سىننةت قعلعنغان 

كةصةنلعكنعث سانعغا يةتمعسة، ظذنعثغا رةختتعن كةصةنلعك تةييارلعنعدذ. ت.   
)))  بذ هةدعسنع ظعمام ظةهمةد رعؤايةت قعلدع. 
)))  بذ هةدعسنع ظعبنع ماجة رعؤايةت قعلدع. 

)))  بذ دذظانعث مةنعسع: ظةسسساالم ظةلةيكذم، ظع مأمعنلةر دعيارع! بعزمذ حذقذم اهلل خالعسا سعلةرضة قوشذلعمعز.
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هةر  بولغان  كئحعسع  نأؤةت  ظةنهانعث  رةزعيةلالهذ  ظاظعشة  ظةلةيهعسساالم 
كئحعدعكع كئحعنعث ظاخعرعدا بةقعظ قةبرعستانلعقعغا حعقعص: »ظع مأمعنلةر 
نةرسعلةر  قعلعنغان  ؤةدة  كعلعش  كىنع  قعيامةت  سعلةرضة  ساالم  دعيارع! 
سعلةرضة كعلعدذ. اهلل خالعسا بعزمذ كئلعص سعلةرضة قوشذلعمعز. ظع اهلل! بةقعظ 

ظةهلعنعث ضذناهعنع كةحىرضعن«))) دةيتتع.
بذرةيدة رةزعيةلالهذ ظةنهذ مذنداق دةيدذ: قاحانكع كعشعلةر قةبرعستانلعققا 
حعقماقحع بولسا، صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم ظذالرغا مذنداق دئيعشنع ظىضعتةتتع: 
»ساالم سعلةرضة، ظع مأمعن ؤة مذسذلمانالرنعث دعيارع! اهلل خالعسا بعزمذ 
ظئسةنلعك  ـ  ظامان  ؤة سعلةرضة  بعزضة  دعن  اهلل  سعلةرضة قوشذلغذحعدذرمعز. 

تعلةيمةن.«)))

)))  ظعمام مذسلعم رعؤايعتع. 
)))  ظعمام مذسلعم رعؤايعتع.

قەبرىلەرنى زىيارەت قىلىش ھەققىدەقەبرىلەرنى زىيارەت قىلىش ھەققىدە
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زاكاتنعث هأكىملعرع

>زاكات< دئضةن سأزنعث ظذقذمع

دئضةن  صاكلعنعش،  ؤة  كِأصعيعش  جةهةتتعن  مةنا  سأز  دئضةن  >زاكات< 
مةناالردا كئلعدذ. ظعستعاله جةهةتتعنمذ بذ ظعككع خعل مةنانع بئرعدذ. حىنكع 
كئسعلعدعن  بئخعللعق  خذددع  ظادةمنع  ظايرعغان  زاكات  ماللعرعدعن  زاكات، 
زاكات  مالالردعن  ظىحىن  شذنعث  صاكاليدذ.  ضذناهالردعنمذ  صاكلعنعغعنعدةك 
ظايرعش صةيغةمبةرلةرضة صةرز قعلعنمعغاندذر. حىنكع صةيغةمبةرلةر بئخعللعق 
كئسعلعدعن خالعيدذر. زاكات يةنة مالالرنعث كأصعيعشعضة ؤة ظاؤذشعغا سةؤةب 
بولعدذ. حىنكع زاكات ظارقعلعق صئقعر ؤة ظعهتعياجلعق كعشعلةرنعث قوللعرعغا 
صذل كعرعدذ. شذنعث بعلةن تعجارةت جانلعنعص ظعقتعساتدا راؤاجلعنعش بولعدذ. 
اهلل تاظاال يولعدا بئرعلضةن زاكاتنعث ظورنعنع ظأزعنعث تولدذرذص بئرعدعغانلعقع 
هةققعدة اهلل تاظاال مذنداق دةيدذ: »)اللةنعث يولعدا( بةرضةن نةرسةثالرنعث 
ظورنعنع اللة تولدذرذص بئرعدذ، ظذ رعزعق بةرضىحعلةرنعث ياخشعسعدذر««))). 
 .  .  . ظةلةيهعسساالم مذنداق دئدع: »سةدعقة مالنع كئمةيتمةيدذ  صةيغةمبةر 

 (((»
زاكات هةقعقةتتة كأصعيعص تذرغان ياكع كأصعيعشنع قوبذل قعلعدعغان مالالردا 

صةرز بولعدذ. بعز بذ هةقتة ظالدعمعزدعكع بابالردا تةصسعلعي توختذلعمعز. 
>زاكات< دئضةن سأز ظعستعاله جةهةتتعن: بعر ظادةم اهلل تاظاالنعث رعزالعقع 
صىتىنلةي  ظعضعدارحعلعقعدعن  ظأزعنعث  مالنع  بعر  معقداردعكع  مةلذم  ظىحىن 

حعقعرعص مذسذلمان بعر صئقعر ظادةمضة بئرعش، دئضةنلعك بولعدذ.
مالنع بعرةرسعضة ظعشلعتعص تذرذش ظىحىن رذخسةت قعلعص بئرعش بعلةن 
زاكات ظادا بولمايدذ. حىنكع رذخسةت بعلةن قذرظاننعث ظعحعدة نةححة يةردة 

)))  سىرة سةبة 9) ـ ظايةتنعث بعر قعسمع. 
)))  بذ هةدعسنع تةبرانعي رعؤايةت قعلدع.  



تةكرارالنغان اهلل تاظاالنعث: »زاكاتنع بئرعثالر« دئضةن ظايعتعدة تةكعتلةنضةن 
>بئرعش< ظعشع ؤذجذدقا حعقمايدذ. مةسعلةن: بعر ظادةم بعر يئتعم بالعنعث 
قويغان  تاماق  تذرذص  قعلعص  نعيةت  زاكاتنع  ظالدعدا  ظذنعث  ظىحىن  يئيعشع 
ظالدعدا  ظذنعث  تاماقنع  حىنكع  بولمايدذ.  هئساص  زاكاتقا  تاماق  ظذ  بولسا، 
قويذش بعلةن >بئرعش< ظعشع ؤذجذدقا حعقمايدذ. ظةمما ظذ ظادةم زاكات نعيعتع 
بعلةن تاماقنع ظذ يئتعمنعث قولعغا تذتقذزذص بةرضةن بولسا، بذ هالةتتة ظذ 
ظذنعث  تاماقنع  بعلةن  نعيعتع  زاكات  حىنكع  بولعدذ.  هئساص  زاكاتقا  تاماق 
قولعغا تذتقذزذص بئرعش بعلةن >بئرعش< ظعشع ؤذجذدقا حعقعدذ ؤة ظذ يئتعم 

ظةضةر تاماقنع يئسة، ظأزعضة تةؤة تاماقنع يئضةن هئساصلعنعدذ. 

زاكاتنعث ظعسالم دعنعدعكع ظورنع

ظىحىنحعسعدذر.  صرعنسعصلعرعنعث  ظاساسع  بةش  دعنعنعث  ظعسالم  زاكات 
بايان  صرعنسعصعنع  ظاساسع  بةش  دعنعنعث  ظعسالم  ظةلةيهعسساالم  صةيغةمبةر 
بعرعنحعسع:  قورذلغان.  ظىستعضة  صةرز  بةش  دئدع: »ظعسالم  مذنداق  قعلعص 
اهلل دعن باشقا ظعاله يوق، مذهةممةد ظةلةيهعسساالم اهلل نعث ظةلحعسع، دةص 
زاكات  ظىحعنحعسع:  ظوقذشتذر.  ناماز  ظعككعنحعسع:  بئرعشتذر.  ضذؤاهلعق 

بئرعشتذر. تأتعنحعسع: هةج قعلعشتذر. بةشعنحعسع: روزا تذتذشتذر«)))
زاكاتنعث صةرزلعكع قذرظان، هةدعس ؤة بارلعق ظالعمالرنعث بعرلعكع )يةنع 

ظعجماسع( بعلةن سابعت بولغاندذر.
زاكاتنع  بعلةن  ناماز  ظايةتلعرعدة  نذرغذنلعغان  قذرظاننعث  تاظاال  اهلل 
بعر يةردة بايان قعلدع. صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم مالالردعن زاكات ظايرعشقا 
رةزعيةلالهذ  ظابدذلاله  ظعبنع  جةرعر  هةقتة  بذ  ظالغان.  بةيظةت  ساهابعلةردعن 
ظةنهذ مذنداق دةيدذ: »مةن صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمغا ناماز ظوقذشقا، زاكات 

بئرعشكة ؤة هةر بعر مذسذلمانغا سةمعمعي بولذشقا بةيظةت بةردعم.«)))
ظذرذش  بعلةن  بةرمعضةنلةر  زاكات  ظةنهذ  رةزعيةلالهذ  بةكرع  ظةبذ 
صةيغةمبةر  بولعدعغانلعقعغا  توغرا  قعلعشنعث  ظذرذش  بعلةن  ظذالر  ؤة  قعلغان 

)))  بذ هةدعسنع ظعمام بذخارع ؤة مذسلعم رعؤايةت قعلدع.
)))  بذ ظةسةرنع ظعمام بذخارع رعؤايةت قعلدع. 
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ظةلةيهعسساالمنعث: »بعر جاننع ظألتىرىشنعث ؤة باشقعالرنعث مالـ  مىلكعنع 
ظئلعؤئلعشنعث هاراملعقع، ظذالرنعث ظأزلعرعنعث بوينعدعكع هةقنع ظادا قعلعشقا 
قاراشلعقتذر. مال ـ مىلكنعث ظىستىدعكع هةق بولسا، ظذنعث زاكعتعدذر«))) 

دئضةن هةدعسعنع صاكعت قعلعص كةلتىردع.
ظةبذ هذرةيرة رةزعيةلالهذ ظةنهذ مذنداق دةيدذ: »صةيغةمبةر  ظةلةيهعسساالم 
بةزعلةر  ظعحعدعن  ظةرةبلةرنعث  بولغاندا،  خةلعصة  ظةبذبةكرع  بولذص  ؤاصات 
شذنعث  تارتقان.  باش  بئرعشتعن  زاكات  )بةزعلعرع  يئنعؤالغان،  كاصعرلعققا 
بعلةن ظةبذبةكرع رةزعيةلالهذ ظةنهذ ظذالر بعلةن ظذرذشماقحع بولعدذ.( ظأمةر 
كعشعلةر  ظةلةيهعسساالم: »مةن  صةيغةمبةر  ظةبذبةكرعضة:  ظةنهذ  رةزعيةلالهذ 
ضذؤاهلعق  يوقلذقعغا  هئحظعالهنعث  باشقا  دعن  اهلل  بعر  ظذالر  تاكع  بعلةن 
بذيرذلدذم، كعمكع شذنداق دةص ضذؤاهلعق  قعلعشقا  قةدةر ظذرذش  بةرضةنضة 
بةرسة، ظأزعنعث مئلع ؤة جئنعنع مةندعن ساقالص قالعدذ، صةقةت ظعسالمنعث 
سعرع(  ظعحكع  )يةنع  هئسابع  ظذنعث  قااللمايدذ)))،  ساقالص  بعلةن  هةققع 
دئدع.  قعلعسةن؟  جعهاد  قانداق  قارشع  ظذالرغا  تذرسا،  دئضةن  غعدذر«  اهلل 
ظةبذبةكرع: اهلل نعث نامع بعلةن قةسةم قعلعمةنكع، )نامازنع ظوقذص ظةمما 
ظايرعص  ظارعسعنع  زاكاتنعث  بعلةن  ناماز  تارتعص(  باش  بئرعشتعن  زاكاتنع 
مالنعث  دئضةن  زاكات  حىنكع  قعلعمةن،  ظذرذش  حوقذم  بعلةن  كعشع  قارعغان 
هةققعدذر، اهلل نعث نامع بعلةن قةسةم قعلعمةنكع، ظةضةر ظذالر )زاكات ظىحىن( 
بئرعص  ظةلةيهعسساالمغا  صةيغةمبةر  زامانعدا  ظةلةيهعسساالمنعث  صةيغةمبةر 
كئلعؤاتقان ظارغامحا حاغلعق نةرسعنعمذ مئنعث زامانعمغا كةلضةندة بةرمعسة، 
ظذنعث ظىحىن ظذالر بعلةن ظذرذش قعلعمةن، دئدع. ظأمةر رةزعيةلالهذ ظةنهذ: اهلل 
نعث نامع بعلةن قةسةم قعلعمةنكع، اهلل ظةبذبةكرعنعث دعلعنع ظئحعؤئتعصتذ ؤة 

مةن ظذنعث قارعشعنعث توغرا ظعكةنلعضعنع بعلدعم، دئدع.«))) 
زاكات بولسا، قةتظعي شةكعلدة صةرز قعلعنغان بعر ظعبادةتتذر. شذنعث ظىحىن 
ظذنع ظعنكار قعلغان ظادةم كاصعر هئساصلعنعدذ. زاكات هعجعرعيةنعث ظعككعنحع 
زاكات  قعلعندع.  صةرز  ظعلضعرع  قعلعنعشتعن  صةرز  روزعسع  رامعزاننعث  يعلع 
ظعبادةتلةرنعث ظعحعدة نامازدعن قالسا ظةث كاتتا ظعبادةت هئساصلعنعدذ. شذثا 

)))  بذ هةدعس صةتهذل بارع دئضةن كعتابتا رعؤايةت قعلعندع. 
)))  يةنع قان تأكىشكة ظوخشاش جعنايةت سادعر قعلغان بولسا، ظعسالمنعث هةققع - هأرمعتع بعلةن ظذنعثغا بئرعلعدعغان 

جازا ظعجرا قعلعنعؤئرعدذ.ت.
)))  بذ ظةسةرنع ظعمام بذخارع رعؤايةت قعلدع. 
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زاكاتنع بةرمعضةن ظادةمنعث ضذناهعمذ ظئغعر بولعدذ. هةتتا ظعمام بذخارع هةدعس 
كعتابعنعث زاكات بألىمعدة: زاكاتنع بةرمعضةنلةرنعث ضذناهع ؤة اهلل تاظاالنعث: 
قعلمايدعغانالرغا  سةرص  يولعدا  نعث  اهلل  ظذنع  يعغعص،  كىمىش   - »ظالتذن 
)دوزاختا بولعدعغان( قاتتعق ظازاب بعلةن بعشارةت بةرضعن. ظذ كىندة )يةنع 
قعيامةت كىنعدة( ظذ ظالتذن - كىمىشلةر جةهةننةمنعث ظوتعدا قعزعتعلعص، 
داغلعنعدذ.  دىمبعلعرع  ؤة  يانلعرع  صعشانعلعرع،  ظذالرنعث  بعلةن  ظذنعث 
ظذالرغا: »بذ سعلةرنعث ظأزةثالر ظىحىن يعغقان ظالتذن – كىمىشىثالر )سعلةر 
 - ظالتذن  يعغقان  قعلمعدعثالر(.  ظادا  هةققعنع  نعث  اهلل  دذنيايعثالردعكع  بذ 
كىمىشىثالرنعث ؤابالعنع تئتعثالر« دئيعلعدذ«))) دئضةن ظايعتع، هةققعدة دةص 
مةخسذس بعر باب كةلتىردع. ظاندعن شذ بابنعث ظأزعدة ظةبذهذرةيرة رةزعيةلالهذ 
ظةنهذدعن صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلدع: 
»)قعيامةت كىنع( تأضة ظذنعث هةققعنع ظادا قعلمعغان ظعضعسعنعث قئشعغا 
ظأزعنعث ظةث ياخشع هالعتع بعلةن كئلعص ظذنعث ظىستىدعن تاصانلعرع بعلةن 
قئشعغا  ظعضعسعنعث  قعلمعغان  ظادا  هةققعنع  ظذنعث  قوي  ظأتعدذ.  دةسسةص 
ظأزعنعث ظةث ياخشع هالعتع بعلةن كئلعص ظذنعث ظىستىدعن تذياقلعرع بعلةن 
بعرع،  هةقنعث  تأضعدعكع  ظأتعدذ.  ظىسىص  بعلةن  مىثضىزلعرع  دةسسةص، 
سعلةردعن  بئرعشتذر.  )صئقعرلةرضة(  سىتعنع  سئغعص  كىنع  سوغارغان  ظذنع 
مذهةممةد!  ظع  كأتىرىص  ضةردعنعدة  قوينع  مةرةؤاتقان  كىنع  قعيامةت  بعرع 
مةن  ظذنعثغا:  مةن  كةلسة،  دةص  شذنداق  ظةضةر  كةلمعسذن،  قئشعمغا  دةص، 
سةن ظىحىن هئحقانداق نةرسعضة ظعضة بواللمايمةن، حىنكع مةن )دذنيادا بذ 
هةقتة( ساثا يةتكىزضةن ظعدعم، دةيمةن. سعلةردعن بعرع قاتتعق حعقعرؤاتقان 
تأضعنع ضةردعنعدة كأتىرىص ظع مذهةممةد! دةص، قئشعمغا كةلمعسذن، ظةضةر 
نةرسعضة  هئحقانداق  ظىحىن  سةن  مةن  ظذنعثغا:  مةن  كةلسة،  دةص  شذنداق 
ظعضة بواللمايمةن، حىنكع مةن )دذنيادا بذ هةقتة( ساثا يةتكىزضةن ظعدعم، 

دةيمةن.«
ظةبذهذرةيرة رةزعيةلالهذ ظةنهذ مذنداق دةيدذ: صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم: 
»اهلل تاظاال بعر كعشعضة مال ـ مىلىك بةرضةن، ظاندعن ظذ كعشع ظذ مالنعث 
زاكعتعنع ظادا قعلمعغان بولسا، ظذ مال )زةهعرعنعث ناهايعتع كأصلىكعدعن( 
بئشعنعث تئرعسع حىشىص كةتكةن، كأزعنعث ظىستعدة ظعككع دانة قارا حئكعت 

)))  سىرة تةؤبة 4) ـ ظايةتنعث بعر قعسمع ؤة 5) ـ ظايةت. 
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بار حوث بعر يعالننعث سىرعتعضة ظأزضةرتعلعدذ. قعيامةت كىنع ظذ )يعالن( مال 
ظعضعسعنعث ضئلعغا حةمبةر شةكلعدة يأضعشعص ظذنع بوغذص، ظعككع ظأتكىر 
حعشع بعلةن ظذنعث قولعنع حعشلةص مةن سئنعث مال ـ مىلكعث، مةن سئنعث 
صةزلعدعن  ظأز  »اهلل  ظوقذغان:  ظايةتنع  بذ  ظاندعن  دةص،  دةيدذ«  بايلعقعث، 
بةرضةن نةرسعلةرضة )يةنع صذل - مالغا( بئخعللعق قعلعدعغانالر بئخعللعقنع 
ظىحىن  ظذالر  بذ  ظةمةلدة  قعلمعسذن،  ضذمان  دةص  صايدعلعق  ظىحىن  ظأزلعرع 

زعيانلعقتذر)))«))) 

زاكاتنعث صةرز بولذش سةؤةبع

زاكات بئرعش ظةقلعـ  هذشع جايعدا، هأر، باالغةتكةن يةتكةن، زاكاتنعث صةرز 
ظعكةنلعكعنع هأكمةن بولسعمذ بعلضةن هةر بعر مذسذلمانغا صةرزدذر. مةسعلةن: 
بعر مذسذلمان زاكاتنعث صةرز ظعكةنلعكعنع )ظةمةلعيةتتة بعلمعسعمذ( ظذنعث 
ظعسالم دألعتعدة ياشعغانلعقعنعث ظأزعال زاكاتنعث صةرز ظعكةنلعكعنع هأكمةن 

بولسعمذ بعلضةنلعك هئساصلعنعدذ.
زاكاتنعث صةرز قعلعنعشعنعث سةؤةبع بولسا، ظعضة بولغعنعغا تولذق بعر 
خالع  قةرزلةردعن  قعلعنعدعغان  سىرىشتة  تةرعصعدعن  بةندعلةر  بولغان،  يعل 

بولغان مةلذم بعر معقداردعكع))) مالغا ظعضة بولذشتذر.
بذ يةردة كأزدة تذتذلغان قةرزلةر ظعككع تىرلىك بولذص زاكات صةرز قعلعنغان 

ظذ معقداردعكع مالنعث ظذ تىردعكع قةرزلةردعن خالع بولذشع شةرتتذر: 
). زاكاتقا ظوخشاش اهلل تاظاالنعث يولعدا بئرعلعدعغان قةرز. حىنكع زاكات 
صةيغةمبةر  خذددع  لئكعن  بولسعمذ،  قةرز  بئرعلعدعغان  يولعدا  تاظاالنعث  اهلل 
رةزعيةلالهذ  ظأمةر  ؤة  ظةنهذنعث  رةزعيةلالهذ  ظةبذبةكرع  ظةلةيهعسساالمنعث، 

)))  سىرة ظالع ظعمران 80) ـ ظايةت. 
)))  ظعمام بذخارع رعؤايعتع. 

)))  بذ معقدار ظالتذن هئسابعدا 85 ضعرام ظالتذندذر. كىمىش هئسابعدا 595 ضعرام كىمىشتذر. يةنع ظالتذن تاكع 85 ضعرامغا 
يةتمعضعحة ظذنعثغا زاكات كةلمةيدذ. كىمىش تاكع 595 ضعرامغا يةتمعضعحة ظذنعثدعن زاكات ظايرعش الزعم ظةمةس. قةغةز 
صذلالرغا كةلسةك، قةغةز صذلالر ظذ ظعككعسعنعث بعرع بعلةن ظألحعلعدذ. ظةضةر ظالتذن بعلةن ظألحعسةك، صذل تاكع 85 ضعرام 
ظالتذن كةلضىدةك معقداردا بولمعسا، ظذنعثغا زاكات كةلمةيدذ. ظةضةر كىمىش بعلةن ظألحعسةك، صذل تاكع 595 ضعرام كىمىش 
كأصىنحة  حىنكع  ياخشعدذر.  ظألحةش  بعلةن  ظالتذن  صذلنع  لئكعن  كةلمةيدذ.  زاكات  ظذنعثغا  بولمعسا،  معقداردا  كةلضىدةك 
ظةهؤالدا كىمىشنعث باهاسع بةك تأؤةندذر. ظةضةر صذل كىمىش بعلةن ظألحةنسة، قولعدا ظازراق صذل بار ظادةمضعمذ زاكات صةرز 

بولذص قالعدذ. زعراظةت ؤة حارؤعالرنعث ظأز ظالدعغا ظألحعمع بار. ظذنع اهلل تاظاال خالعسا ظأز ظورنعدا بايان قعلعمعز. ت.   
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مذسذلمانالرنعث  قعلعنعشع  سىرىشتة  بولغعنعدةك  زامانعسعدا  ظةنهذنعث 
باشلعقع تةرعصعدعن بولعدذ.

>تويلذققا<  صىتىشكةن  بئرعشكة  ظايرعلغاندا  نعكاهتعن  ظايالعغا،   .  (
ظوخشاش بةندعضة ظأتةيدعغان قةرز. بذ قةرز بولسا، نعكاهتعن ظايرعلغاندعن 
كئيعن ظايالع تةرعصعدعن سىرىشتة قعلعنعدذ. بذ خعل قةرز هةققعدة يةنة بعر 
خعل قاراش بار بولذص ظذ بولسعمذ زاكات صةرز قعلعنغان ظذ معقداردعكع مالنعث 
بذ خعلدعكع قةرزدعن خالع بولذشع شةرت ظةمةستذر. يةنع بذ خعلدعكع قةرز 
مال ـ مىلىكتعن ظذنعث زاكعتعنع ظايرعشقا هئحقانداق تةسعر يةتكىزةلمةيدذ. 

بذ ظعككع قاراشنعث ظعحعدعن توغرعسع ظعككعنحع قاراشتذر.)))
بذ يةردة شذنع بايان قعلعص ظأتىشكة توغرا كئلعدذكع، ظوسمان رةزعيةلالهذ 
ظعدع.  كةتكةن  كأصىيىص  مىلكع  ـ  مال  كعشعلةرنعث  زامانعسعدا  ظةنهذنعث 
ظوسمان رةزعيةلالهذ ظةنهذ ظذ مالالرنع بعر ـ بعرلةص سىرىشتة قعلعص ظذنعث 
دةص  كئلعدعكةن،  ظئلعص  قعيعنحعلعق  ظعضعللعرعضة  مال  ظايرعش،  زاكعتعنع 
ظأزلعرعضة  ظعضعللعرعنعث  مال  ظعشعنع  بئرعش  زاكعتعنع  مالالرنعث  قاراص 
تاصشذرذش قارارعغا كةلضةن. بذ قارارغا شذ زامانغعحة هايات تذرغان بارلعق 
ساهابعلةر قوشذلغان. شذنعث بعلةن مال ظعضعللعرع ماللعرعنعث زاكاتلعرعنع 

مذسذلمانالرنعث باشلعقعغا ؤةكالةتةن بئرعدعغان تىزىم يولغا قويذلغان. 
ظالعمالر مذنداق دةيدذ: »)ظوسمان رةزعيةلالهذ ظةنهذنعث شذنداق قعلعشع 
بعلةن( مذسذلمانالرنعث باشلعقعنعث كعشعلةرنعث ماللعرعدعن زاكات ظئلعش 
ؤة ظذنع سىرىشتة قعلعش هذقذقع ظةمةلدعن قالدذرذلمعدع. مةسعلةن: ظةضةر 
مذسذلمانالرنعث باشلعقع بعر شةهةر كعشعلعرعنعث زاكاتنع بةرمعضةنلعكعنع 
زاكات  ظذالرنع  ؤة  قعلعش  تةلةص  بئرعشنع  زاكاتنع  ظذالردعن  ظذنعث  بعلسة، 

بئرعشكة مةجبذرالش هذقذقع بار«. 
مةلذم معقداردعكع مالدعن زاكات ظايرعشنعث صةرز بولذشع ظىحىن ظذ مالغا 
ظعضة بولغانلعقعغا قةمةرعية يعلع بويعحة بعر يعل ظأتىشع شةرتتذر. بذ هةقتة 
ظةبذداؤذد صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ: 
)))  ظةمما بعر ظادةم قةرزضة صذل ظئلعص قئشعدعكع صذلغا قوشذص تعجارةت قعلغان بولسا، ماللعرعدعن زاكات ظايرعدعغان 
قةرزضة  حىنكع  كةلمةيدذ.  زاكات  مالالرغا  ظذ  ؤة  هئساصاليدذ  حعقعرؤئتعص  مالالرنع  حىشلذق  صذلغا  ظالغان  قةرز  ؤاقتعدا، 
بئرعلضةن صذلنعث زاكعتعنع صذلنعث ظعضعسع بئرعدذ. زاكات صةقةت ظأزعنعث صذلعغا ظئلعص تعجارةت قعلغان مالالرغا كئلعدذ. 
مةسعلةن: بعر ظادةمنعث دذكعنعدا 0) معث سوملذق مال بولغان، لئكعن ظذنعث ظعحعدعن بةش معث سوم قةرز بولغان بولسا، 

ظذ ظادةمضة 5) معث سومدعن زاكات ظايرعش الزعم بولعدذ. ت.        
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زاكات  توشمعغعحة  يعل  بعر  بولغانلعققا  ظعضة  ظذنعثغا  تاكع  مالدعن  »بعر 
ظايرعلمايدذ.«

بةرمةكحع  زاكات  يةنة  مىلىكنعث  ـ  مال  قعلعنغان  صةرز  ظايرعش  زاكات 
بولغان ظادةمنعث ظاساسلعق هاجةتلعرعدعن ظئشعص تذرعدعغان مال بولذشع 
شةرتتذر. ظاساسلعق هاجةتلةر بولسا، كىندىلىك تذرمذشقا خةجلعنعلعدعغان 
صذل، ظولتذرعدعغان ظأي، ظعسسعقتعن ياكع سذغذقتعن ساقاليدعغان كعيعملةر، 
هىنةر سايمانلعرع، ظأينعث سايمان ـ جاصدذقلعرع، ظةضةر مال ظعضعسع ظالعم 
كعشع بولسا، كعرةك بولعدعغان كعتابالر ؤة بذالردعن باشقا هاجةتلةر ظىحىن 
ساقالص  كئتعشتعن  بولذص  هاالك  ظعنساننع  ظوخشاش  خعراجةتكة  كئتعدعغان 

قالعدعغان هاجةتلةردذر.

زاكاتنعث صةرز بولذشعغا توسالغذ بولعدعغان ظامعلالر

ضأرىضة قويذلغان مالدعن زاكات ظايرعلمايدذ. مالنع ضأرىضة ظالغذحعغعمذ 
ظعضعسع  ظأز  مالنعث  ظذ،  حىنكع  ظةمةس.  صةرز  ظايرعش  زاكعتعنع  مالنعث 
صةرز  ظايرعش  زاكعتعنع  مالنعث  قويغذحعغعمذ  ضأرىضة  مئلعنع  ظةمةستذر. 
ظعضعسع  مال  ظىحىن  شذنعث  ظةمةس.  قولعدا  ظذنعث  مال،  حىنكع  ظةمةس. 
ضأرىدة  مئلعنعث  ظذنعثغا  ظالسا،  قايتذرذص  يةردعن  قويغان  ضأرىضة  مئلعنع 

تذرغاندا ظأتىص كةتكةن يعلالر ظىحىن زاكعتعنع بئرعش صةرز ظةمةستذر.
حذشلذق  قةرزضة  صذلنعث  قولعدعكع  ظادةمنعث  قالغان  بولذص  قةرزدار 
يةنة  باشقا  صذلدعن  ظايرعؤئتعلضةن  قةرزضة  ظةضةر  كةلمةيدذ.  زاكات  قعسمعغا 
ظذنعث قولعدا زاكاتنعث معقدارعغا يئتعدعغان ظارتذق صذل قالغان بولسا، ظذ 

ظادةمنعث قولعدعكع قالغان ظذ ظارتذق صذلدعن زاكات ظايرعشع الزعمدذر))).
قةرزضة بئرعلعدعغان مالـ  مىلىك يعل ظارعسعدا خذددع يوقنعث ظورنعدعدذر. 
حىنكع قةرز يعلنعث بئشعدعن باشالص ظذ مالغا زاكات كئلعشعدعن حةكلةيدذ. 
ظةضةر  حةكلةيدذ.  كئلعشعدعن  زاكات  مالغا  ظارعسعدعمذ  يعلنعث  يةنة  قةرز 
)))  يةنع مةسعلةن: زاكاتنعث معقدارعنع ظعككع معث سوم، دةص هئساصلعساق. ظىستعدة ظىح معث سوم قةرز بار،  لئكعن 
قولعدا بةش معث سوم صول بار بعر ظادةم قولعدعكع صذلدعن قةرز معقدارعدعن ظارتذق بولغان صةقةت ظعككع معث سومنعث 
زاكعتعنع ظايرعدذ. ظةضةر بعر ظادةمنعث ظىستىدعكع قةرزدعن ظئشعص قالغان صذل زاكات معقدارعغا يةتمعسة، ظذنعثغا زاكات 

بئرعش الزعم ظةمةس. ت.  
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ؤة  ماللعرع)))  تعجارةت  صذلالر،  تعلال  صذلالر،  كىمىش  قولعدا  ظادةمنعث  بعر 
حارؤا مالالر))) بولغان، شذنداقال ظىستعدة يةنة قةرزلةرمذ بار بولغان بولسا، 
ظذنعث قةرزلعرع دةسلةصتة ظذنعث كىمىش صذللعرعدعن، ظذنعثدعن قالسا تعلال 
صذللعرعدعن، ظذنعثدعن قالسا تعجارةت ماللعرعدعن ؤة ظذنعثدعن قالسا حارؤا 

ماللعرعدعن هئساصلعنعدذ))).)4) 
بعر نةححة يعل يوقذلذص كئتعص كئيعن تئصعلغان ياكع دئثعزغا حىشىص 
كئتعص بعر نةححة يعلدعن كئيعن حعقعرعص ظئلعنغان مال ـ مىلىكتعن زاكات 
ظايرعش الزعم ظةمةس. مةجبذرعي ظئلعؤئلعنغان مال ـ مىلكنعث ظعضعسعنعث 
صاكعت  هةققعدة  ظئلعؤالغانلعقع  مةجبذرعي  ظادةمنعث  ظذ  مئلعنع  قولعدا 
زاكات  ظىحىن  مال  ظذ  ظعضعسعضة  مىلىكنعث  ـ  مال  ظذ  بولمعسا،  ظعسصات  ـ 
بئرعش الزعم ظةمةس. ظةضةر مال ظعضعسعنعث قولعدا صاكعت ـ ظعسصات بولسا، 
مئلعنع مةجبذرعي ظئلعؤالغان ظادةمنعث قولعدعن قايتذرذص ظالغاندعن كئيعن، 
مئلعدعن زاكات بةرمةي ظأتىص كةتكةن ظعلضعركع يعلالر ظىحىن زاكات ظايرعدذ. 
ظةضةر مةجبذرعي ظئلعؤئلعنغان مال نةسعللةندىرىش نعيعتع بعلةن ظئلعنغان 
ظادةمنعث  ظئلعؤالغان  مةجبذرعي  حارؤعالرنع  بذ  ظعضعسع  بولسا،  حارؤعالر 
قولعدعن قايتذرذص ظالغاندعن كئيعنمذ، ظذالردعن زاكات بةرمةي ظأتىص كةتكةن 
ظعلضعركع يعلالر ظىحىن زاكات ظايرعمايدذ. حىنكع ظذ حارؤعالر، ظعضعسعنعث 

قولعدا تذرذص يايالقتا ظوتلعمعغاندذر)5). 
يايالقتا  حارؤعالر  بذ  ظادةم:  ظئلعؤالغان  مةجبذرعي  حارؤعالرنع  ظذ  ظةضةر 

ظوتلعدع، دئسعمذ ظذنعثدعن زاكات ظايرعش الزعم ظةمةستذر.)6)
)))  تعجارةت ماللعرعدعن، تعجارةت قعلعش ظىحىن تةييارالنغان بذغداي، قذناق، قوي، كاال ؤة رةخكة ظوخشاش ظالتذن ـ 
كىمىشتعن باشقا نةرسعلةر كأزدة تذتذلعدذ. يةنع تىرع قانداق مال بولذشعدعن قةتظع نةزةر ظئلعص سئتعش نعيعتع بعلةن 
ظئلعنغان مال تعجارةت مئلع هئساصلعنعدذ. ظةسلعدة ظأزع ظعشلعتعلعش ظىحىن ظئلعص كئيعن ظذنعثدعن صايدا حعققان ؤاقتعدا 
ظذنع ساتقان بولسا، ظذ تعجارةت مئلع هئساصالنمايدذ. ظةمما ظةسلعدة بعر نةرسعنع تعجارةت قعلعش نعيعتع بعلةن ظئلعص 
ظذنع تاكع ظذنعثدعن صايدا حعقعدعغان ؤاقعت كةلضىحة ظعشلةتكةن بولسا، ظذ يةنة تعجارةت مئلع هئساصلعنعدذ. تعجارةت 

ماللعرعدعن زاكات بئرعش الزعمدذر. ت.
)))  حارؤا مالالردعن نةسعللةندىرىش نعيعتع بعلةن ظئلعص بعر يعلنعث كأص قعسمعدا يايالقتا ظوتالتتذرذلغان حارؤعالر كأزدة 

تذتذلعدذ. ت.  
)))  يةنع قولعدا شذ خعلدعكع مال ـ مىلىك ؤة ظىستعدة قةرز بار ظادةم ماللعرعدعن زاكات ظايرعغان ؤاقتعدا قةرزعنع دةسلةصتة 
كىمىش صذلدعن هئساصاليدذ. يةنع قولعدعكع كىمىشتعن صذلنعث قةرزعضة حىشلذق قعسمعدعن زاكات ظايرعمايدذ. كىمىش صذل 

حعقعشمعسا، تعلال صذلدعن هئساصاليدذ. ظذ حعقعشمعسا تعجارةت ماللعرعدعن هئساصاليدذ. . . ت.   
)))  »رد احملتار«، ) ـ توم، 8 ـ بةت.

)))  حارؤعالردعن زاكات ظايرعشنعث الزعم بولذشع ظىحىن ظذالرنعث بعر يعلنعث كأص قعسمعدا يايالقتا ظوتلذشع شةرتتذر. ت.    
)))  »رد احملتار«، ) ـ توم، 9 ـ بةت.
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بعر يةرضة كأمىص قويذص ظورنع ظذنتذلذص قئلعص بعر مذددةتتعن كئيعن ظورنع 
ظئسعضة كئلعص ظئحعلغان بايلعقتعن، كأمىص قويذلغان يعللعرع ظىحىن زاكات 
ظايرعلمايدذ. حىنكع ظذ بايلعقنع كأمىص قويغان يةر، ظذ بايلعقنع ساقاليدعغان 
يةر هئساصالنمايدذ. ظةمما ظأزعنعث قورذسعغا ياكع باشقا بعرسعنعث قورذسعغا 
كأمىص قويذلغان بايلعق ظىحىن زاكات بئرعش الزعمدذر. حىنكع ظذ بايلعقنعث 

ظئضعسعنعث ظذ بايلعققا ظئرعشعشع ظاساندذر.
ظةضةر بعر ظادةم قةرز ظئلعص ظذنعثغا تئنعؤالغان، قةرز ظعضعسعنعث قولعدا 
دةسلةص صاكعت ـ ظعسصات بولمعغان ؤة كئيعن ظذنعث قولعغا صاكعت حىشكةن 
بولسعمذ، قةرز ظعضعسع ظذ مالنعث قةرزدارنعث قولعدا تذرغان يعلالر ظىحىن زاكات 
ظايرعمايدذ))). شذنعثدةك يةنة ناهةق مذسادعرة قعلعنعص كئيعن ظعضعسعنعث 
يعلالر  قعلعنغان  ظذ مال مذسادعرة  ظعضعسعنعث  ظىحىن،  ظأتكةن مال  قولعغا 
ظىحىن زاكات بئرعشع الزعم ظةمةس. حىنكع بذ مالدا كأصىيىش بولمعغاندذر. 
قايتعص  ظةنهذنعث: »قولغا  رةزعيةلالهذ  ظةلع  بولسا،  صاكعتع  ـ  دةلعل  بذنعث 

كئلعشتعن ظىمعد ظأزىلضةن مالدا زاكات يوق« دئضةن سأزعدذر.)))   
زاكات بولسا، مال ظارقعلعق قعلعنعدعغان بعر ظعبادةتتذر. زاكات ظعبادةت 
مالدعن  هارام  ؤة  قعلعنمايدذ  ظادا  بعلةن  مال  هارام  ظىحىن  هئساصالنغانلعقع 
زاكات ظايرعش صةرز ظةمةس. اهلل تاظاال زاكاتنع مالالرنعث ياخعشعسعدعن يةنع 
هااللعدعن بئرعشكة بذيرذص مذنداق دئدع: »ظع مأمعنلةر! سعلةر ظئرعشكةن 
)يةنع  نةرسعلةر  بةرضةن  حعقعرعص  زئمعندعن  سعلةرضة  بعز  ؤة  نةرسعلةرنعث 
ظأزةثالرمذ  قعلعثالر؛  سةدعقة  ياخشعلعرعدعن  نعث  مئؤعلةر(  ظاشلعقالر، 
سةدعقة  ظعلغاص  ناحارلعرعنع  ظالعدعغان  تذرذص  يذمذص  كأزىثالرنع  صةقةت 
هةمدعضة  بعهاجةتتذر،  سةدعقةثالردعن(  )بذنداق  اهلل  بعلعثالركع،  قعلماثالر. 

اليعقتذر«))) 
ظةلةيهعسساالمنعث  صةيغةمبةر  ظةنهذ  رةزعيةلالهذ  ظةبذهذرةيرة  هةقتة  بذ 
تال  بعر  كةسصعدعن  هاالل  قعلعدذ: »كعمكع  رعؤايةت  دئضةنلعكعنع  مذنداق 
ظوث  ظذنع  هةقعقةتةن  اهلل  قعلسا)4)،  سةدعقة  بولسعمذ  نةرسة  حاغلعق  خورما 

)))  قةرز ظالغان ظادةمدعن صذلنع قايتذرذص ظئلعشتعن ظىمعد بار مالدعن، ظذ مالنعث ظعضعسعنعث زاكات ظايرعشع الزعمدذر. ت.
)))  ظوسمان ؤة ظعبنع ظأمةردعن )اهلل تاظاال ظذالردعن رازع بولسذن!( شذنعثغا ظوخشاش سأز رعؤايةت قعلعندع.  

)))  سىرة بةقةرة 67) ـ ظايةت. 
)))  زاكات بئرعشمذ ظذ سةدعقةنعث ظعحعضة كعرعدذ. ت.
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قولع بعلةن قوبذل قعلعدذ. اهلل صةقةت صاك نةرسعنعال قوبذل قعلعدذ، ظاندعن 
ظذ سةدعقعنع ظأز ظعضعسع ظىحىن كأصةيتعص خذددع سعلةردعن بعرعثالر تئيعنع 
بئقعص حوث ظات قعلعؤالغعنعدةك حوثايتعص بئرعدذ. هةتتا ظذ سةدعقة تاغدةك 

بولذص كئتعدذ.«)))
ظةضةر بعر ظادةم هاراملعقع حوقذم بولغان بعر هارام مالنع زاكاتقا هئساصالص 
سةدعقة بةرسة، ظذ ظادةم كاصعر هئساصلعنعدذ. ظةضةر صئقعر ظأزعضة بئرعلضةن 
ظذ مالنعث هارام مال ظعكةنلعكعنع بعلعص تذرذص ظذ مالنع بةرضىحعضة دذظا 
قعلغان ؤة بةرضىحع ظامعن! )يةنع اهلل تاظاال دذظايعثنع ظعجابةت قعلسذن!( 
دئضةن بولسا، ظالغذحع صئقعر ؤة بةرضىحع هةر ظعككعسع كاصعر بولذص كئتعدذ. 
ظةضةر اهلل تاظاال دذظايعثنع ظعجابةت قعلسذن! دئضةن سأزنع بةرضىحعدعن باشقا 
بعر ظادةم دئضةن بولسا، بذ هالةتتة ظذ ظادةم كاصعر بولذص كئتعدذ. كأصلعضةن 
ظاقعؤةتتة  قعلعدذ.  سادعر  خاتالعقنع  ظذ  بعلمعضةحكة  هأكىمنع  بذ  ظادةملةر 
قعلعش  ظىمعد  ساؤاب  ظذنعثدعن  قعلعص  ظعشنع  بعر  خاتا  بار  مةسظذلعيعتع 

كذصذرلعقدذر.)))
ساقالص  ظىحىن  ظعشلعتعش  ؤاقتعدا  حىشكةن  هاجةت  صةقةت  زاكات، 
صذلالرغا  قةغةز  ؤة  كىمىشكة  ظالتذنغا،  ظاؤذيدعغان  كأصىيىص  ؤة  قويذلعدعغان 
شذنعث  بئرعلعدذ.  مالالردعن  قعلعدعغان  قوبذل  ظاؤذشنع  كأصىيىص  ظوخشاش 
ظىحىن باهاسع قانحعلعك يذقعرع بولذشعدعن قةتظع نةزةر ظىنحة ـ مةرؤايعت 
ؤة مارجانالردعن زاكات ظايرعش الزعم ظةمةس. ظةضةر ظذ ظىنحة ـ مةرؤايعت ؤة 
مارجانالر تعجارةت ظىحىن ساقالنغان بولسا، بذ هالةتتة ظذالردعن زاكات ظايرعش 
الزعم. بذ هةقتة ظعبنع ظةبذشةيبة، ظعكرةمةنعث مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤايةت 
قعلعدذ: »ظةضةر مةرؤايعت ؤة زىمرةت تاشلعرع تعجارةت ظىحىن ساقالنمعغان 
بولسا، ظذالرغا زاكات كةلمةيدذ. ظةضةر ظذالر تعجارةت ظىحىن ساقالنغان بولسا، 

ظذالرغا زاكات كئلعدذ.« 
كةلمةيدذ«  زاكات  »مةرؤايعتقا  ظةنهذنعث:  رةزعيةلالهذ  ظةلع  بةيهةقعي 

دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلدع. 
مارجانغا  »مةرؤايعتقا،  كعتابعدا:  دئضةن  مذغنع<  >ظةل  قذدامة  ظعبنع 

)))  ظعمام بذخارع رعؤايعتع. 
)))  »رد احملتار«، ) ـ توم، 6) ـ بةت.
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ؤة ظةنبةرضة ظوخشاش دئثعزدعن حعقعرعلغان نةرسعلةرضة زاكات كةلمةيدذ« 
دئدع. 

ظعبنع ظابباستعن )اهلل تاظاال ظذنعثدعن رازع بولسذن!( بذنعثغا ظوخشاش 
ظعمام  ظاتا،  ظةزعز،  ظابدذل  ظعبنع  ظأمةر  هةقتة  بذ  قعلعنغان.  رعؤايةت  سأز 
مالعك، سةؤرعي، ظعمام شافعظعي، ظعمام ظةبذ هةنعفة )اهلل تاظاال ظذالرغا رةهمةت 

قعلسذن!( ؤة ظذالردعن باشقعالرمذ شذنداق دئدع))).)))
مالالر  ظذ  ؤاقتعدا  ظالغان  مالالرنع  ظذ  مالالردا،  ظالغان  ظىحىن  تعجارةت 
بعلةن تعجارةت قعلعشنع نعيةت قعلعش الزعم. ظةمما ظالتذن، كىمىش ؤة يعل 
مال  تذرغذحع  ظاؤذص  كأصعيعص  بولسا،  حارؤعالر  ظوتاليدعغان  يايالقتا  بويع 
هئساصلعنعدذ. ظذ مالالر قانداق نعيةت بعلةن ساقالنغان بولسا بولسذن، ظذالردعن 

زاكات ظايرعش الزعمدذر. 
ظذنعث  كئيعن  بولغاندعن  ظئلعص  سئتعص  نةرسعنع  بعر  ظادةم  بعر  ظةضةر 
بعلةن تعجارةت قعلعشنع نعيةت قعلغان ياكع ظأزع ظعشلعتعش ظىحىن سئتعص 
ظالغان بعر نةرسعنع، ظةضةر ظذنعثدعن صايدا حعقعص قالسا ساتعدعغان نعيعتع 

بعلةن ظالغان بولسا، ظذ نةرسعضة زاكات كةلمةيدذ.)))
شذنعثدةك يةنة بعر ظادةم ظأز زئمعنعدعن حعققان نةرسعلةر بعلةن تعجارةت 
ظذنعث  سئتعص  تاكع  نةرسعنع  ظذ  ظادةم  ظذ  بولسا،  قعلغان  نعيةت  قعلعشنع 
قوشقانغا  صذلعغا  ماللعرعنعث  بذرذنقع  كئلعؤاتقان  قعلعص  تعجارةت  صذلعنع، 

قةدةر ظذ نةرسعنعث صذلعغا زاكات كةلمةيدذ.)4)
مةيلع  بولسا،  كةتكةن  بولذص  ؤةيران  مال  كئيعن  توشقاندعن  يعل  ظةضةر 
ظذ  حعقعرعلغان  دئثعزدعن  ظةبذيىسىف  ظعمام  مةزهةصعدعن  هةنةفعي  بار.  قاراشالرمذ  كأز  خعل  باشقا  مةسعلعدة  بذ    (((
دئثعزدعن  يةنة  ظعحعدة  ظالعمالرنعث  قاراشتعدذر.  دئضةن  ظئلعنعدذ،  بعرع  بةشتعن  ظىحىن  بئرعش  صئقعرالرغا  نةرسعلةردعن 
حعقعرعلغان ظذ نةرسعلةردعن مةلذم بعر قعسمع ظئلعنعدذ، دئضةنضة ظوخشاش مذظةييةن بعر بةلضعلعمة يوقتذر. ظذ نةرسعلةردعن 
ظئلعنعدعغان معقدار، ظذ نةرسعلةرنع دئثعزدعن حعقعرعص ظئلعشقا كةتكةن ظةمضةككة قاراص ظألحىنعدذ. ظةضةر ظذ نةرسعلةر 
دئثعزدعن ظاسان حعقعرعلغان بولسا، تأتتعن بعرع ظئلعنعدذ. ظةضةر تةسلعك بعلةن حعقعرعلغان بولسا، بةشتعن بعرع ظئلعنعدذ، 
دةيدذ. ظةمما دئثعزالردعن تذتذلغان بعلعقالر، قعممعتع 85 ضعرام ظالتذنغا باراؤةر كةلضىدةك معقداردا بولسا، ظذنعثغعمذ زاكات 

كئلعدذ. قةرداؤعينعث >فعقهذززاكات< دئضةن ظةسعرعضة قارالسذن. ت. 
)))  »إعالء السنن«، 9 ـ توم، )6 ـ بةت.

)))  مةسعلةن: بعر ظادةم بعر ماشعنعنع ظأزع ظعشلعتعش ظىحىن ظالغان ؤة ظالغان ؤاقتعدا، ظةضةر بذنعثدعن صايدا حعقعص 
قالسا ساتعمةن، دةص نعيةت قعلغان بولسا، ظذ ظادةمنعث ظذ ماشعنعنع ساتقان صذلدعن زاكات ظايرعشع الزعم ظةمةستذر. ت.   

صذلعنع،  ظذنعث  تاكع  سئتعص  بذغداينع  حعققان  زئمعنعدعن  ظأز  ظادةم  بعر  قعلعدعغان  تعجارعتع  بذغداي  مةسعلةن:    (((
قعلعؤاتقان تعجارعتعنعث صذلعغا قوشمعغعحة زئمعنعدعن حعققان بذغداينع ساتقان صذلغا زاكات كةلمةيدذ. ت. 

زاكاتنىڭ پەرز بولۇشىغا توسالغۇ بولىدىغان ئامىلالرزاكاتنىڭ پەرز بولۇشىغا توسالغۇ بولىدىغان ئامىلالر



ظذنداق  ياكع  بولسذن  دةرعجعدة  قعالاليدعغان  ظادا  زاكاتنع  ظعضعسع  مالنعث 
دةرعجعدة بولمعسذن ظذ مالنعث زاكعتعنع بئرعش ظذ ظادةمنعث بوينعدعن حىشىص 
كئتعدذ. حىنكع زاكات ظعنسانغا ظذنع ظادا قعلعش ظاسان كئلعدعغان بعر هالةتتة 
بولغان ؤاقتعدا صةرز بولعدذ. بذ هالةت بولسا، ظعنساننعث كأصعيعص تذرعدعغان 
خعل  بذ  هالعتعدذر.  بولغان  ظعضة  مالغا  قعلعدعغان  قوبذل  كأصعيعشنع  ياكع 
هالةت تئصعلغاندا ظادا قعلعش صةرز قعلعنغان زاكات، بذ خعل هالةت يوقالغان 
ؤاقتعدا حىشىص كئتعدذ))). ظةمما بعر ظادةم يعل توشقاندعن كئيعن ماللعرعنعث 
قالمعغان  مال  قولعدا  ظذنعث  )ضةرحة  بولسا،  ظعشلعتعؤةتكةن  هةممعسعنع 

بولسعمذ( ظذ ظادةمنعث بوينعدعن زاكات بئرعش حىشىص كةتمةيدذ))).))) 

زاكاتنع ظادا قعلعش هةققعدة 

ظادةملةرنعث  بذيرذلغان  قعلعشقا  ظةمةل  هأكىملعرعضة  دعنعنعث  ظعسالم 
زاكاتنع   « تاظاالنعث:  اهلل  تةكرارالنغان  يةردة  نةححة  بعر  ظعحعدة  قذرظان 
بئرعثالر« دئضةن ظايعتعضة ظةمةل قعلعص زاكاتنع بئرعشع الزعمدذر. مالنعث 
بعر  مالنعث  معقداردعكع  مةلذم  كعرضةن  قولغا  ظىحىن  قعلعش  ظادا  زاكعتعنع 
ظادةمنعث قولعغا كعرضةنلعكعضة بعر يعل ظأتىشع الزعمدذر. ظذ مالنعث )يعلنعث 
ظوتتذرلعرعدا شذ معقداردعن حىشىص كةتسعمذ( يعلنعث بئشع بعلةن ظاخعرعدا 
ظذ معقداردعن حىشىص كةتمةسلعكع الزعم. ظةمما زعراظةت ؤة مئؤعلةردعن ظأشرع 
ـ زاكات بئرعلعش ظىحىن بعر يعل ظأتىش شةرت ظةمةس. بعز بذ هةقتة اهلل تاظاال 
خالعسا، ظالدعمعزدعكع بابالردا توختذلعمعز. خذددع بارلعق ظعبادةتلةردة نعيةت 
شةرت قعلعنغعنعدةك زاكاتنعث قوبذل قعلعنعشع ظىحىن، ظذنع ظادا قعلعدعغان 
)))  تعجارةت يولع بعلةن بوالمدذ ياكع باشقا يول بعلةن بذالمدذ كأصعيعص تذرغان مالدعن ياكع ظالتذنغا، كىمىشكة ؤة قةغةز 
صذلالرغا ظوخشاش ظةمةلعيةتتة كأصعيعص تذرمعسعمذ، لئكعن كأصعيعشنع قوبذل قعلعدعغان مالالردعن زاكات بئرعش الزعمدذر. 
زاكات بئرعش  زاكات بئرعش ظعنسان ظىحىن ظاسان كئلعدذ. كأصعيعص تذرغان مالالردعن  حىنكع كأصعيعص تذرغان مالالردعن 
بعلةن ظذ مالنعث ظةسلع يوقاص كةتمةيدذ. بعر ظعنسانغا زاكات بئرعشنعث الزعم بولذشع ظىحىن ظذ ظعنساننعث زاكاتنع ظادا 
قعلعش ظاسان كئلعدعغان هالةتتة بولذشع شةرتتذر. ظةضةر ظذ ظعنسان بذ هالةتتة بولمعسا، ظذنعثغا زاكات صةرز بولمايدذ. 
شذنعث ظىحىن يعل توشقاندعن كئيعن ماللعرع ؤةيران بولذص كةتكةن ظادةمضة مةيلع ظذ زاكاتنع ظادا قعالاليدعغان دةرعجعدة 
بولسذن مةيلع ظذنداق بولمعسذن زاكات بعرعش الزعم ظةمةس. حىنكع ظذ ظعنسان  زاكاتنع ظادا قعلعش ظاسان كئلعدعغان بعر 

هالةتتة ظةمةستذر. ت.    
بةرضةن  يةردة شذنع ظةسكةرتعص ظأتمةكحع: تعجارةتحعلةرنعث باج ؤة ظذنعثدعن باشقا تىضىمةس سئلعقالرغا  بذ  ))) مةن 

صذللعرع زاكاتقا هئساص بولمايدذ. ت.
)))  »رد احملتار«، ) ـ توم، 74 ـ بةت.
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ؤاقتعدا زاكاتنع ظادا قعلعش نعيعتعنع قعلعش الزعم. ظةضةر نعيةتنع مالنع))) 
)هةر بعر صئقعرنعث قولعغا بةرضةن ؤاقتعدا ظةمةس( صئقعرالرغا بئرعش ظىحىن 
صئقعرغا  بعرال  هةممعسع  مالنعث  حىنكع  بولعدذ.  قعلسعمذ  ؤاقتعدا  ظايرعغان 
نعيةت  قئتعم  بعر  بةرضةندة  مال  صئقعرغا  بعر  هةر  ظىحىن  بعرعلمعضةنلعكع 
قعلعش مال ظعضعسعضة قعيعن كئلعدذ. شذنعث ظىحىن زاكات ظىحىن بذنحعلعك 
قعلسا،  نعيةت  ؤاقتعدعال  ظايرعغان  مالنع  دةص  بئرعلعدعكةن،  صئقعرالرغا  مال 
ؤاقتعدا  بةرضةن  صئقعرغا  مالنع  ظادةم  بعر  ظةضةر  بولعدذ.  يئتةرلعك  نعيةت  ظذ 
زاكاتنع نعيةت قعلماي بئرعص، كئيعن زاكاتنع نعيةت قعلغان بولسا، بذ هالةتتة 
ظةضةر مال )ظعشلعتعلعنعص بولماي( تئخع ظذ صئقعرنعث قولعدا بولسا، ظذنعث 
قعلغان نعيعتع توغرا بولغان ؤة زاكات ظادا قعلعنغان بولعدذ. ظةضةر ظذ ظادةم 
نعيةتنع صئقعر مالنع ظعشلعتعص بولغاندعن كئيعن قعلغان بولسا، نعيةت توغرا 
بولغان بولمايدذ ؤة زاكاتمذ ظادا تاصمعغان بولعدذ. يةنع نعيةت بعر نةححة كىن 
ظأتكةندعن كئيعن قعلعنسعمذ مال صئقعرنعث قولعدا بار ؤاقتعدا قعلعنسا، ظذ 

نعيةت توغرا بولعدذ ؤة زاكات ظادا بولعدذ.)))
ظةضةر زاكات بةرضىحع مالنع صئقعرغا بةرضةن ؤاقتعدا >هةدعية< دةص بئرعص 

كأثلعدة زاكاتنع نعيةت قعلغان بولسا، بذ هالدعمذ زاكات توغرا بولعدذ. 
ظادةمنعث  قويغان  ؤةكعل  قعلعنغان كعشع  ؤةكعل  بئرعشكة  زاكات  ظةضةر 
صذلعدعن ظئلعؤئلعش نعيعتع بعلةن ظأزعنعث صذلعدعن زاكاتقا هئسابالص صئقعرالرغا 
بةرضةن ؤة ؤةكعل قويغان ظادةمنعث صذلع )ؤةكعل قعلعنغان كعشعنعث ظأيعدة( 
قويغان  ؤةكعل  ظةضةر  بولعدذ.  توغرا  زاكات  ظذ  بئرعلضةن  بولسا،  بولغان  بار 
ظىحىن  زاكات  دةص  بةرضعن،  ظادةمضة  صاالنع  صذلنع  بذ  سةن  ؤةكعلنع:  ظادةم 
بئرعلعدعغان مالنع مذظةييةن بعر ظادةمضة بئرعشنع بذيرذمعغان بولسا، ؤةكعل 
ظذ مالنع ظأزعنعث باالغةتكةن يةتكةن صئقعر بالعسعغا ؤة شذنعثدةك يةنة صئقعر 
ظايالعغا بةرسعمذ بولعدذ. ظةمما ظأزعضة بةرسة بولمايدذ. ظةضةر ؤةكعل قويغان 
ظادةم ظذنعثغا: بذ مالنع خالعغان ظادعمعثضة بةرضعن، دئضةن بولسا، ظذ كعشع 

ظذ مالنع ظأزع ظالسعمذ بولعدذ.))) 
)))  مالدعن صذلغا، قويغا، كالعغا، تأضىضة ؤة كعيعم ـ كعحةككة ظوخشاش  زاكات ظىحىن صئقعرالرغا بعرعلعدعغان هةممة 

نةرسة كأزدة تذتذلعدذ. ت.
)))  »رد احملتار«، ) ـ توم، )) ـ بةت.

)))  »اهلدية العالئية«. 
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تاكع  مالالرنع  قويغان  ظايرعص  زاكاتقا  ظادةم  كةلضةن  زاكات  مئلعغا 
صئقعرالرنعث قوللعرعغا تةككىزمعضعحة ظذ مالالرنع صئقعرالرغا بئرعمةن، دةص 
ظايرعص  زاكاتقا  هئسابالنمايدذ.  قعلغان  ظادا  زاكاتنع  بعلةن  قويذش  ظايرعص 
قويذلغان مال، ظةضةر صئقعرالرنعث قوللعرعغا تةككىزىشتعن ظعلضعرع ؤةيران 
بولذص كةتسة، ظذ ظادةمنعث بوينعدعن زاكات بئرعش حىشىص كةتمةيدذ. ظةضةر ظذ 
ظادةم ظذ مالنع صئقعرالرنعث قوللعرعغا تةككىزىشتعن ظعلضعرع ظألىص كةتكةن 

بولسا، ظذ مال معراسخورلعرعغا معراس هئسابعدا قالعدذ.
مذمكعن بولغان ؤاقعتتعال زاكاتنع ظادا قعلعش الزعمدذر. ظذنع ظادا قعلعش 
مذمكعن بولغان ؤاقعتتعن كئحعكتىرىئتعشكة بولمايدذ. شذنعث ظىحىن ظةضةر 
بعر  قعلماي  ظادا  ظذنع  ؤاقعتتا  بولغان  الزعم  قعلعش  ظادا  زاكاتنع  ظادةم  بعر 
يعلنع ظأتكىزىؤةتكةن بولسا، يامان ظعش قعلغان هئسابلعنعدذ ؤة ضذناهكار 
بولعدذ. حىنكع زاكاتنع صئقعرالرغا بئرعشكة بذيرذشتعكع مةقسةت ظذالرنعث 
ظعهتعياجعنع قامداشتذر. ظذالرنعث ظعهتعياجع شذ ؤاقعتنعث ظأزعدة بار بولغان 
بولعدذ. ظةضةر زاكات ظأز ؤاقتعدا بئرعلمةي كئحعكتىرؤئتعلسة، زاكاتنع بئرعشكة 
قايسع  زاكات  ظةمما  بولعدذ.  حعقمعغان  ؤذجذدقا  مةقسةت  بولغان  بذيرذشتعن 
ؤاقعتتا ظادا قعلعنسا قعلعنسذن، زاكات ظادا بولعدذ. حىنكع زاكات، ماللعرعدعن 
صةرزدذر. شذنعث  بعر  باغلعق  ظادةمنعث هاياتعغا  بولغان  صةرز  بئرعش  زاكات 
ظىحىن ظذ ظادةم هاياتعنعث قايسع ؤاقتعدا زاكاتنع ظادا قعلسا، ظذنعثدعن زاكات 
ظادا بولعدذ. لئكعن ظذنعثغا ظةضةر ظذ )زاكاتنع ظأز ؤاقتعدا بةرمعضةن بولسا(، 
زاكاتنع ظأز ؤاقتعدعن كئحعكتىرؤةتكةنلعكنعث ضذناهع بولعدذ ؤة بذ ضذناهع 
ظأمرعنعث  تاكع  زاكاتنع  ظادةم  بعر  ظةضةر  الزعمدذر.  قعلعشع  تةؤبة  ظىحىن 
ظاخعرعغا قةدةر ظادا قعلمعغان بولسا، زاكاتنع ظادا قعلعش صةرزع ظذنعث بوينعغا 
ظىست ـ ظىستىضة يئغعلعص قالعدذ. شذنعث ظىحىن اهلل تاظاالنعث: »بعرعثالرغا 
ظاز  بعر  ظةجعلعمنع(  نئمعشقا مئنع )يةنع  ظألىم كئلعص: »صةرؤةردعضارعم! 
دئيعشتعن  ظعدعم«  بوالر  ياخشعالردعن  قعلعص  سةدعقة  كئحعكتىرمعدعث، 
قعلعثالر.  سةدعقة  نةرسعلةرنع  بئرعلضةن  قعلعص  رعزعق  ظأزةثالرغا  بذرذن، 
اللة هئح ظادةمنع ظةجعلع كةلضةندة هةرضعز كئحعكتىرمةيدذ، اللة قعلعؤاتقان 
ظعشعثالردعن تولذق خةؤةرداردذر«))) دئضةن ظايعتعضة ظةمةل قعلعص زاكاتنع 

ظأز ؤاقتعدا ظادا قعلعشقا ظالدعراش الزعمدذر. 
)))  سىرة مذنافعقذن 0) ــــ )) ـ ظايةتلةر.
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ظاخعرعدا  كئحعكتىرؤئتعص  بةرمةي  ؤاقتعدا  ظأز  زاكاتنع  ظادةم  بعر  ظةضةر 
كئسةل بولذص قالغان ؤة )بذ حاغدا زاكاتنع بةرمةي ظأتكىزىؤةتكةن يعلالرنعث 
زاكعتعنع ظادا قعالي دئسة قولعدا صذل يوق( باشقعالردعن قةرز ظالماقحع بولسا، 
ظةضةر ظذ ظادةم قةرزنع ظادا قعالاليمةن دةص قارعسا، قةرز ظئلعص زاكاتنع ظادا 
قعلعشع ياخشعدذر. ظةضةر ظذنداق بولمعسا، زاكاتنع ظادا قعلعش ظىحىن قةرز 

ظالمايدذ. حىنكع قةرز ظعضعسعنعث داؤاسع بةك ظئغعردذر.)))
ظعلضعرع  كئلعشتعن  ؤاقتع  زاكاتنعث  زاكعتعنع  مئلعنعث  ظادةم  خالعغان   
هةتتا بعر نةححة يعللعقعنع بذرذن بةرسعمذ بولعدذ. لئكعن بذنداق قعلعشنعث 
زاكاتنعث  مئلع  ظذنعث  ؤاقتعدا  بةرضةن  زاكاتنع  ظادةم  ظذ  بولسا،  شةرتع  بعر 
معقدارعغا يئتعشع الزعم. شذنعث ظىحىن ظةضةر بعر ظادةم كىمىش صذلع ظعككع يىز 
دةرهةمضة))) يةتمعضةن بعر ؤاقتعدا ظعككع يىز دةرهةمنعث زاكعتعغا هئسابالص 
صذلع  ظذنعث  توشقاندا  يعل  ظاندعن  بةرضةن،  بئشعدا  يعلنعث  دةرهةمنع  بةش 
ظعككع يىز دةرهةمضة يةتكةن بولسا، ظذنعث بةرضةن زاكعتع توغرا بولمعغان 
بولعدذ))). ظذ شةرتكة يةنة ظعككع دانة شةرت قوشذلعدذ. ظذنعث بعرع: ظذ مال 
يعلنعث ظارعسعدعمذ زاكاتنعث معقدارعدعن حىشىص كةتمعضةن بولذشع الزعم. ظذ 
شةرتنعث يةنة بعرع بولسا، ظذ مال يعلنعث ظاخعرعدعمذ زاكاتنعث معقدارعدا 

تذرذشع الزعم. 
مةسعلةن: ظةضةر بعر ظادةمنعث ظىح يىز دةرهةم صذلع بولسا، ظذ ظادةم يىز 
دةرهةمنع ظعككع يىز دةرهةمنعث )هةر بعر يعلعغا بةش دةرهةمدعن هئسابالص( 
0) يعللعق زاكعتعغا هئسابالص بةرضةن بولسا،  زاكات توغرا بولغان بولعدذ. 
ظةضةر ظذ ظادةم مةزكذر يىز دةرهةمنع قولعدا بار ظعككع يىز دةرهةمنعث ؤة 
هئسابالص  زاكعتعغا  دعرهةمنعث   (800 صعالنلعغان  تئصعشنع  يعل  شذ  يةنة 
بولسا،  تاصالعغان  يعلع  ظادةم 800) دعرهةمنع شذ  ظذ  ظةضةر  بولسا،  بةرضةن 
ظذنعث بةرضةن زاكعتع توغرا بولغان بولعدذ. ظةضةر ظذ ظادةم ظذ صذلنع شذ يعلع 
تاصالماي باشقا بعر يعلع تاصقان بولسا، ظذ صذل ظىحىن باشقا بعر زاكات بئرعش 

)))  »اهلدية العالئية«. 
)))  كىمىشتعن زاكات ظايرعش ظىحىن ظذنعث ضعرام هئسابعدا 595 ضعرامغا يئتعشع ؤة ظذنعثدعن سذقالغان صذل هئسابعدا 
00) دةرهةمضة يئتعشع الزعمدذر. ظعككع يىز دةرهةمضة بةش دةرهةم زاكات كئلعدذ. ظةضةر صذل ظعككع يىز دةرهةمدعن ظاز 
بولسا، ظذ صذلغا زاكات كةلمةيدذ. ظاصتور يذقعرعدعكع هأكىمدة كىمىشتعن سذقذلغان صذل دةرهةم هةققعدعال سأز قعلعدذ. بذ 

صةقةت زاكاتنع ؤاقتع كئلعشتعن بذرذن بئرعش هةققدعكع هأكىمنع روشةنلةشتىرىش ظىحىن كةلتىرضةن معسالالردذر. ت. 
)))  حىنكع ظذ زاكاتنع بةرضةن ؤاقتعدا ظذنعث مئلع تئخع ظعككع يىز دةرهةمضة يةتمعضةندذر. ت.

زاكاتنى ئادا قىلىش ھەققىدەزاكاتنى ئادا قىلىش ھەققىدە



الزعم. مالنعث زاكعتعنع زاكاتنعث ؤاقتع كئلعشتعن بذرذن بةرمةي ظأز ؤاقتعدا 
بئرعش ظةث ياخشعدذر. حىنكع زاكاتنع ظأز ؤاقتعدعن بذرذن بئرعشنعث توغرا 

بولعدعغانلعقع هةققعدة ظالعمالرنعث ظعختعالصع باردذر.))) 

يايالقتا ظوتاليدعغان حارؤعالرنعث زاكعتع هةققعدة

نةسعللةندىرىش  ؤة  ظئلعش  سىت  حارؤعالردعن  ظوتاليدعغان  يايالقتا 
مةقسعتع))) بعلةن بعر يعلنعث كأص قعسمعدا يايالقتا ظوتاليدعغان تأضة، كاال 
ؤة قوي قاتارلعقالر هايؤانالر كأزدة تذتذلعدذ. ظةضةر بذ هايؤانالر يايالقتا )سىت 
ظئلعش ؤة نةسعللةندىرىش مةقسعتع بعلةن ظةمةس( تعجارةت مةقسعتع بعلةن 
مةقسعتع  نةسعللةندىرىش  ؤة  ظئلعش  سىت  )يايالقتا  ظذالردعن  ظوتلذتذلسا، 
بعلةن ظوتلذتذلغان هايؤانالرنعث زاكعتع ظةمةس( تعجارةت ماللعرعنعث زاكعتع 
ظئلعنعدذ. ظةضةر ظذ هايؤانالر يئرعم يعل يايالقتعكع ظأتتا ؤة يئرعم يعل هةلةص 
بعلةن بئقعلغان بولسا، ظذالر يايالقتا ظوتلذغان حارؤعالر هئسابالنمايدذ. )يةنع 

بذ حارؤعالردعن زاكات ظايرعش الزعم ظةمةس.( 
بعلةن  مةقسعتع  ظاؤذتذش  نةسعللةندىرىص  ؤة  ظئلعش  سىت  يايالقتا 
بعلةن  تعجارةت  ظوتلذتذلغان حارؤعالرنعث زاكعتعنعث معقدارع ؤة شةرتلعرع 
شةرتلعرع  ؤة  معقدارع  زاكعتعنعث  حارؤعالرنعث  ظوتلذتذلغان  بعلةن  مةقسعتع 
يةنة  يعلعنع  بعرعنعث  ظعككعسعنعث  بذ  ظىحىن  شذنعث  ظوخشاشمايدذ))). 
بعرعنعث يعلعغا قوشذص هئسابلعماسلعق الزعم. مةسعلةن: بعر ظادةم بعر توص 

)))  مالعك، داؤذد ؤة رةبعظة قاتارلعق ظعمامالر زاكاتنع ؤاقتعدعن ظعلضعرع بئرعشنع توغرا، دةص قارعمايدذ. ت. 
)))  ظةضةر حارؤعالر يايالقتا ظذالردعن سىت ظئلعش ؤة نةسعللةندىرىص كأصةيتعش مةقسعتع بعلةن ظوتلذتذلماي ظذالرغا يىك 
كةلمةيدذ.  زاكات  ظذالرغا  ظوتلذتذلسا،  بعلةن  يئيعش مةقسعتع  ياكع ضوشعنع  ياكع مئنعش  ظعشلعتعش  ظأيدة  ياكع  ظارتعش 

قةرداؤعينعث >فعقهذززاكات< دئضةن ظةسعرعضة قارالسذن. ت.  
)))  يايالقتا تعجارةت مةقسعتع بعلةن سىت ظئلعش ؤة نةسعللةندىرىش مةقسعتع بعلةن ظوتلذتذلغان حارؤعالرنعث زاكعتعنعث 
معقدارعغا  بئرعش  زاكات  ظعككعسعنعث  ظذ حارؤعالرنعث هةر  ظوخشذمايدذ. مةسعلةن:  بعرعضة  ـ  بعر  ؤة شةرتلعرع  معقدارع 
يئتعشع الزعم. لئكعن سىت ظئلعش ؤة نةسعللةندىرىش مةقسعتع بعلةن ظوتلذتذلغان حارؤعالرنعث معقدارع سان بعلةن بولعدذ. 
يةنع مةسعلةن: تأضة بولسا بةشكة يئتعشع الزعم. قوي بولسا 40 قا يئتعشع الزعم. ظذالرنعث معقدارع هةققعدة اهلل تاظاال 
خالعسا، كئيعن توختذلذمعز. ظةمما تعجارةت مةقسعتع بعلةن ظوتلذتذلغان حارؤعالرنعث معقدارع سان بعلةن ظةمةس ظالتذننعث 
معقدارع بعلةن ظألحىلعنعدذ. يةنع حارؤعالر 85 ضعرام ظالتذن كةلضىدةك معقداردا بولذشع الزعم. يايالقتا تعجارةت مةقسعتع 
هةقعقةتتعمذ  ظئلعش،  بعلةن  نعيعتع  قعلعش  تعجارةت  ظالغاندا  مالنع  باشقا  بذنعثدعن  يةنة  حارؤعالردا  ظوتلذتذلغان  بعلةن 
تعجارةت ظئلعص بئرعش ؤة قةرزدعن خالع بولذشقا ظوخشاش شةرتلةر بار. ظةمما سىت ظئلعش ؤة نةسعللةندىرىش مةقسعتع 
ظأي  ؤة  ؤة معنعش  ظوتلذشع  يايالقتا  قعسمعدا  يعلنعث كأص  ظذالرنعث  باشقا  بذنعثدعن  يةنة  ظوتلذتذلغان حارؤعالردا  بعلةن 

ظعشلعرعضة ظوخشاش ظعشالر ظىحىن ظعشلعتعلمةسلعككة ظوخشاش شةرتلةر بار. ت.      
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ظئلعش  سىت  ظذالرنع  كئيعن  ظالغان،  بعلةن  مةقسعتع  تعجارةت  هايؤانالرنع 
هايوانالرغا  ظوتلذتعلعدعغان  يايالقتا  بعلةن  مةقسعتع  نةسعللةندىرىش  ؤة 
ؤاقعت  ظايالندذرغان  قعلعشقا  شذنداق  هايؤانالرنع  ظذ  بولسا،  ظايالندذرغان 
ظذالرنعث يعلعنعث بئشع هئسابلعنعدذ))). ظةضةر ظذ ظادةم ظذ هايالنالرنع يعل 
تذتذشتعن ظعلضعرع دةرهةمضة )يةنع صذلغا( ساتقان ياكع باشقا بعر هايؤانغا 
ظالماشتذرغان بولسا، بذالرنعث هةر بعرع ظأزلعرعنعث جعنسعللعرعضة قوشذلذص 
هئسابلعنعدذ. يةنع ظةضةر ظذ ظادةم ظذ هايؤاننع دةرهةمضة ساتقان بولسا، ظذ 
دةرهةم ظذنعث قئشعدا ظعلضعرع بار دةرهةمضة قئتعؤئتعلعدذ))). ظةضةر ظذ ظادةم 
ظذنعث  هايؤانالرمذ  ظذ  بولسا،  ظالماشتذرغان  هايؤانالرغا  باشقا  هايؤاننع  ظذ 

قئشعدا ظعلضعرع بار هايؤانالرغا قئتعؤئتعلعدذ.)))

يايالقتا ظوتاليدعغان حارؤعالرنعث زاكعتعنعث معقدارع

تأضعنعث معقدارع بةشكة يئتعشتذر. بةش تأضعضة بعر قوي زاكات كئلعدذ. 
ظةضةر تأضة 0) غا يةتسة، ظذنعثغا ظعككع قوي زاكات كئلعدذ. ظاندعن تأضة 
تاكع 5) كة يةتكةنضة قةدةر هةر بةش تأضعضة بعر قوي زاكات كئلعدذ. زاكات 
ظىحىن بئرعلعدعغان قوي مةيلع ظةركةك بولسذن مةيلع حعشع بولسذن بعر ياشقا 
كعرضةن قوي بولذشع شةرتتذر. ظعككع معقدار ظارعسعدعكع سان كةحىرىلىص 
كةحىرؤئتعص  ساننع  ظارعسعدعكع  معقدار  ظعككع  دعنع  ظعسالم  يةنع  كئتعدذ. 

ظذنعث زاكعتعنع بئرعشنع صةرز قعلمعدع)4).                    
بذ هةقتة ظةنةس رةزعيةلالهذ ظةنهذ مذنداق دةيدذ: »ظةبذبةكرع رةزعيةلالهذ 
بةرضةن  يئزعص  مذنداق خةت  ماثا  ؤاقتعدا  ظةؤةتكةن  بةهرةينضة  مئنع  ظةنهذ 
ظعدع: ناهايعتع شةصقةتلعك ؤة مئهرعبان اهلل نعث ظعسمع بعلةن باشاليمةن. مانا 
)))  يةنع ظذ هايؤانالرنعث تعجارةت ماللعرع هالعتعدة ظأتكةن ؤاقتع ظذالر سىت ؤة نةسعللةندىرىش هايؤانلعرعغا ظايالندذرذلغاندا، 

ظذالرنعث يعلع ظىحىن هئسابالنمايدذ. ظذالرنعث يعلع ظذالر شذنداق هايؤانغا ظايالنغاندعن تارتعص باشلعنعدذ. ت. 
)))  يةنع ظذ هايؤانالر سئتعلغان دةرهةملةر ظىحىن ظايرعم بعر يعل هئساصالنمايدذ. ظذ دةرهةملةر ظذنعث قئشعدا ظعلضعرع 
بار دةرهةملةرضة قئتعؤئتعلعدذ. قئشعدعكع دةرهةملةرضة قاحان زاكات ظايرعسا، هايؤانالرنع ساتقان ظذ دةرهةملةرضعمذ شذ 

حاغدا زاكات ظايرعدذ. ت.  
)))  »رد احملتار«، ) ـ توم، 6) ـ بةت.

)))  يةنع تأضة بةشكة يةتمعضعحة ظذنعثغا زاكات كةلمةيدذ. بةشكة يةتسة بعر قوي زاكات كئلعدذ. تأضة بةشتعن ظارتذق ظةمما 
ظونغا يةتمعضةن بولسا، مةسعلةن: تأضعنعث سانع 8 بولسا، ظذنعثغا يةنة بعر قوي زاكات كئلعدذ. بةشتعن ظئشعص كةتكةن 
تأضة تاكع 0) غا يةتكةنضةن قةدةر بةش بعلةن ظوننعث ظارعلعقعدعكع سانغا زاكات كةلمةيدذ. 0)دعن ظئشعص كةتكةندعن 

كئيعنمذ 5) كة يةتكىحة بولغان ظارعلعقتعكع سانمذ شذنداق بولعدذ. ت.

يايالقتا ئوتاليدىغان چارۋىالرنىڭ زاكىتىنىڭ مىقدارىيايالقتا ئوتاليدىغان چارۋىالرنىڭ زاكىتى ھەققىدە



بذ، صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم مذسذلمانالرغا صةرز قعلغان ؤة ظذالرنع ظذنع ظادا 
قعلعشقا بذيرذغان زاكاتنعث معقدارلعرعدذر. مذسذلمانالردعن كعمكع زاكاتعنع 
بئرعش توغرا يول بعلةن تةلةص قعلعنسا، زاكاتعنع بةرسذن. كعمدعن زاكعتع 
ظذنداق تةلةص قعلعنمعسا، بةرمعسذن. تأضة تاكع 4) كة يةتكىحة هةر بعر بةش 
تأضعضة بعر قوي زاكات كئلعدذ. 5) دعن 5) كعحة بولغان ساندعكع تأضعلةرضة 
بعر ياشنع تأضعتعص ظعككع ياشقا قةدةم قويغان بعر حعشع تأضة زاكات كئلعدذ. 
6) دعن 45 كعحة بولغان ساندعكع تأضعلةرضة ظىح ياشقا كعرضةن بعر حعشع 
تأضة زاكات كئلعدذ. 46 دعن 60 كعحة بولغان ساندعكع تأضعلةرضة ظىح ياشنع 
تأضعتعص تأت ياشقا قةدةم قويغان ؤة ظذنعثغا ظةركةك تأضة يئقعنلعشالغذدةك 
بولغان  كعحة   75 دعن   6( كئلعدذ.  زاكات  تأضة  حعشع  بعر  يةتكةن  هالةتكة 
ساندعكع تأضعلةرضة تأت ياشنع تأضعتعص بةش ياشقا قةدةم قويغان بعر حعشع 
تأضة زاكات كئلعدذ. 76 دعن 90 كعحة بولغان ساندعكع تأضعلةرضة ظىح ياشقا 
كعرضةن ظعككع حعشع تأضة زاكات كئلعدذ. )9 دعن 0)) كعحة بولغان ساندعكع 
تأضعلةرضة ظىح ياشنع تأضعتعص تأت ياشقا قةدةم قويغان ؤة ظذنعثغا ظةركةك 
كئلعدذ.  زاكات  تأضة  حعشع  ظعككع  يةتكةن  هالةتكة  يئقعنلعشالغذدةك  تأضة 
ظةضةر تأضعنعث سانع 0)) دعن ظئشعص كةتسة، هةر بعر قعرعق تأضعضة بعر 
كئلعدذ  زاكات  تأضة  بعر حعشع  قويغان  قةدةم  ياشقا  ظعككع  تأضعتعص  ياشنع 
قويغان  قةدةم  ياشقا  تأت  تأضعتعص  ياشنع  ظىح  تأضعضة  ظةللعك  بعر  هةر  ؤة 
ؤة ظذنعثغا ظةركةك تأضة يئقعنلعشالغذدةك هالةتكة يةتكةن بعر حعشع تأضة 
ظادةم  ظذ  ظةضةر  كةلمةيدذ.  زاكات  ظادةمضة  بار  تأضعسع  تأت  كئلعدذ.  زاكات 
زاكات بئرعشنع ظأزع خاالص بعرةي دئسة، زاكات بةرسة بولعدذ. ظةضةر ظذنعث 
تأضعسع بةشكة يةتسة، ظذنعثغا بعر قوي زاكات كئلعدذ. يايالقتا ظوتلعغان 40 
دعن 0)) كعحة بولغان ساندعكع قويالرغا بعر قوي زاكات كئلعدذ. 0)) دعن 
دعن  كئلعدذ. 00)  زاكات  قوي  ظعككع  قويالرغا  بولغان ساندعكع  كعحة   (00
00) كعحة بولغان ساندعكع قويالرغا ظىح قوي زاكات كئلعدذ. ظةضةر قويالرنعث 
سانع ظىح يىزدعن ظعشعص كةتسة، هةر بعر يىز قويغا بعر قوي زاكات كئلعدذ. 
ظةضةر بعر ظادةمنعث يايالقتا ظوتاليدعغان قويعنعث سانع 9) بولسا، ظذ ظادةمضة 
دئسة،  بعرةي  خاالص  ظأزع  بئرعشنع  زاكات  ظادةم  ظذ  ظةضةر  كةلمةيدذ.  زاكات 
بعرع  تأتنعث  بعرنعث  ظوندعن  بعر  هةر  كىمىشتعن  بولعدذ))).  بةرسة  زاكات 
)))  ظأحكعلةرنعث هأكمعمذ قوينعث هأكمع بعلةن ظوخشاشتذر. قويالرنعث هأكىملعرعنع بايان قعلغاندا سأزلةص ظأتىلضةن 

زاكاتنعث شةرت ؤة معقدارلعرعنعث ظأزع ظأحكعلةرضعمذ يىرضىزىلعدذ. ت.       
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)يةنع قعرعقتعن بعرع ياكع يىزدعن ظعككع يئرعمع( زاكات ظىحىن بئرعلعدذ. 
ظةضةر بعر ظادةمنعث قولعدعكع دةرهةم 90) غا يةتمعسة)))، ظذ ظادةمضة زاكات 
زاكات  دئسة،  بعرةي  خاالص  ظأزع  بئرعشنع  زاكات  ظادةم  ظذ  ظةضةر  كةلمةيدذ. 

بةرسة بولعدذ.«)))
ظةضةر مال ظعضعسع زاكات ظىحىن بئرعش الزعم بولغان ياشتعكع تأضعلةرنع 
تاصالمعسا، ظذنعث )شذ حاغدعكع بازاردعكع باهاسع بويعحة( صذلعنع بةرسعمذ 
ظةنةس  ظةبذبةكعرنعث  خةتتة  مةزكذر  بولسا،  صاكعتع  ـ  دةلعل  بذنعث  بولعدذ. 
تأضعسعنعث  »كعمكع  سأزلعرعدذر:  بذ  بةرضةن  يئزعص  ظةنهذغا  رةزعيةلالهذ 
سانع ظذنعثغا تأت ياشنع تأضعتعص بةش ياشقا قةدةم قويغان بعر حعشع تأضة 
زاكات كئلعدعغان معقدارغا يةتكةن، لئكعن ظذنعث قئشعدا ظذ ياشتعكع تأضة 
بولماي ظىح ياشنع تأضعتعص تأت ياشقا قةدةم قويغان ؤة ظذنعثغا ظةركةك تأضة 
يئقعنلعشالغذدةك هالةتكة يةتكةن بعر حعشع تأضة بار بولسا، بذ تأضة زاكاتقا 
هئسابالص ظئلعنعدذ ؤة ظذنعث بعلةن بعللة يةنة )كةم قالغعنعغا هئسابالص( ظةضةر 
قوي تئصعش ظاسان بولسا، ظعككع قوي، ظةضةر )قوي تئصعش ظاسان بولمعسا( 
0) دةرهةم قوشذص ظئلعنعدذ. كعمكع تأضعسعنعث سانع ظذنعثغا ظىح ياشنع 
تأضعتعص تأت ياشقا قةدةم قويغان ؤة ظذنعثغا ظةركةك تأضة يئقعنلعشالغذدةك 
هالةتكة يةتكةن بعر حعشع تأضة زاكات كئلعدعغان معقدارغا يةتكةن، لئكعن 
ظذنعث قئشعدا ظذ ياشتعكع تأضة بولماي تأت ياشنع تأضعتعص بةش ياشقا قةدةم 
ؤة  ظئلعنعدذ  زاكاتقا هئسابالص  تأضة  بذ  بولسا،  بار  تأضة  بعر حعشع  قويغان 
زاكات ظالغذحع ظادةم تأضعنعث ظعضعسعضة )ظئشعص كةتكعنعضة هئسابالص( 0) 
دةرهةم ياكع ظعككع قوي بئرعدذ. كعمكع تأضعسعنعث سانع ظذنعثغا ظىح ياشنع 
تأضعتعص تأت ياشقا قةدةم قويغان ؤة ظذنعثغا ظةركةك تأضة يئقعنلعشالغذدةك 
هالةتكة يةتكةن بعر حعشع تأضة زاكات كئلعدعغان معقدارغا يةتكةن، لئكعن 
ظذنعث قئشعدا ظذ ياشتعكع تأضة بولماي ظىح ياشقا كعرضةن بعر حعشع تأضة 
بار بولسا، بذ تأضة زاكاتقا هئسابالص ظئلعنعدذ ؤة ظذنعث بعلةن بعللة يةنة )كةم 
قالغعنعغا هئسابالص( ظعككع قوي ياكع 0) دةرهةم قوشذص ظئلعنعدذ. كعمكع 
)))  بعز يذقعرعدا بايان قعلعص ظأتكىنعمعزدةك كىمىش صذلنعث معقدارع 00) دةرهةمدذر. ظةضةر دةرهةم 00) دةرهةمدعن ظاز بولسا، 
ظذنعثغا زاكات كةلمةيدذ. ظةمما ظةبذبةكرع رةزعيةلالهذ ظةنهذنعث: >ظةضةر بعر ظادةمنعث قولعدعكع دةرهةم 90) غا يةتمعسة< 
دئضةن سأزعدعن ظةضةر دةرهةمنعث سانع 90) غا يةتسة، ظذنعثغا زاكات كئلعدذ، دئضةن مةنا حعقمايدذ. ظةبذبةكرع رةزعيةلالهذ 

ظةنهذنعث بذ يةردة 90) نع ظئغعزعغا ظئلعشع ظذ ساننعث ظونلذق ساننعث ظةث ظاخعرقعسع بولغانلعقع ظىحىندذر. ت.  
)))  بذ ظةسةرنع ظعمام بذخارع رعؤايةت قعلدع. 
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تأضعسعنعث سانع ظذنعثغا ظىح ياشقا كعرضةن بعر حعشع تأضة زاكات كئلعدعغان 
معقدارغا يةتكةن، لئكعن ظذنعث قئشعدا ظذ ياشتعكع تأضة بولماي ظىح ياشنع 
تأضعتعص تأت ياشقا قةدةم قويغان ؤة ظذنعثغا ظةركةك تأضة يئقعنلعشالغذدةك 
هالةتكة يةتكةن بعر حعشع تأضة بار بولسا، بذ تأضة زاكاتقا هئسابالص ظئلعنعدذ 
ؤة زاكات ظالغذحع ظادةم تأضعنعث ظعضعسعضة )ظئشعص كةتكعنعضة هئسابالص( 
0) دةرهةم ياكع ظعككع قوي بئرعدذ. كعمكع تأضعسعنعث سانع ظذنعثغا ظىح 
لئكعن  يةتكةن،  معقدارغا  كئلعدعغان  زاكات  تأضة  حعشع  بعر  كعرضةن  ياشقا 
ظذنعث قئشعدا ظذ ياشتعكع تأضة بولماي بعر ياشنع تأضعتعص ظعككع ياشقا 
قةدةم قويغان بعر حعشع تأضة بار بولسا، بذ تأضة زاكاتقا هئسابالص ظئلعنعدذ 
ؤة ظذنعث بعلةن بعللة يةنة )كةم قالغعنعغا هئساصالص( 0) دةرهةم ياكع ظعككع 

قوي قوشذص ظئلعنعدذ.«)))
مانا بذ ظةسةر زاكات ظىحىن بئرعش الزعم بولغان نةرسعنعث ظذنعث شذ حاغدعكع 

بازاردعكع باهاسع بويعحة صذلعنع بةرسعمذ بولعدعغانلعقعنع كأرسىتىص بئرعدذ.
مالالردعن زاكات ظالعدعغان ظادةم زاكات ظىحىن مالنعث )ظةث ظئسعللعرعنع ظةمةس( 
ظوتتذرهالعنع ظالعدذ. بذنعث دةلعلـ  صاكعتع بولسا، صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث مذظاز 
كعتابتعن  ظةهلع  »سةن  دئضةن:  ظذنعثغا  ظةؤةتكةندة  يةمةنضة  ظةنهذنع  رةزعيةلالهذ 
)يةنع  تونذشقا  تاظاالنع  اهلل  ظةؤؤةل  ظذالرنع  بارعسةن.  قئشعغا  قةؤمنعث  بعر  بولغان 
اهلل تاظاالغا ظعمان ظئيتعشقا ؤة مئنعث صةيغةمبةر ظعكةنلعكعمضة ضذؤاهلعق بئرعشكة( 
بعر كئحة - كىندىزدة  تاظاالنعث  اهلل  ظذالرغا  تونذسا،  تاظاالنع  اهلل  ظذالر  حاقعرغعن. 
ظذالرغا بةش ؤاخ نامازنع صةرز قعلغانلعقعنع بعلدىرضعن. ظذالر نامازنع ظوقذسا، ظذالرغا 
صةرز  زاكاتنع  بئرعلعدعغان  صئقعرلعرعغا  ظئلعص  بايلعرعدعن  ظذالرنعث  تاظاالنعث  اهلل 
قعلغانلعقعنع بعلدىرضعن. ظةضةر ظذالر ظذنعثغا بويسذنسا، ظذالرنعث ماللعرعدعن زاكات 
ظالغعن، لئكعن ماللعرعنعث ظئسعللعرعنع ظئلعشتعن ساقالنغعن«))) دئضةن سأزعدذر.

مالالردعن زاكات ظالعدعغان ظادةم، زاكات ظىحىن يةنة بةك قئرعص كةتكةن، كئسةللعكع 
صاكعتع  ـ  دةلعل  بذنعث  ظالمايدذ.  حارؤعالرنعمذ  بار  ظةيصع  ؤة  تذرغان  ظاشكارا حعقعص 
خةتتعكع:  مةزكذر  بةرضةن  يئزعص  ظةنهذغا  رةزعيةلالهذ  ظةنةس  ظةبذبةكعرنعث  بولسا، 
»زاكات ظىحىن بةك قئرعص كةتكعنع ياكع ظةيعصلعك بولغعنع ياكع قوينعث ظةركعكع 
ظئلعنمايدذ، لئكعن ظةضةر مالنعث ظعضعسع رازع بولسا، قوينعث ظةركعكعنع ظالسعمذ 

)))  بذ ظةسةرنع ظعمام بذخارع رعؤايةت قعلدع. 
)))  ظعمام بذخارع رعؤايعتع. 
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بولعدذ« دئضةن سأزعدذر.)))
صةرز  ظايرعشنعث  زاكات  ظذالردعن  ؤة  معقدارعنع  قوينعث  تأضعنعث،  يذقعرعدا  بعز 
ظعكةنلعكعنع بعلدىرىص كةلضةن دةلعل ـ صاكعتالرنع بايان قعلعص ظأتتذق. تأؤةندة كاال 

هةققعدة توختذلذمعز.
صةيغةمبةر  بولسا،  صاكعتع  ـ  دةلعل  ظذنعث  صةرزدذر.  ظايرعشمذ  زاكات  كالعالردعن 
ظةلةيهعسساالمنعث: »جئنعم قولعدا بولغان زات اهلل نعث نامع بعلةن قةسةم قعلعمةنكع، 
تأضعسعنعث ياكع كالعسعنعث ياكع قويعنعث زاكعتعنع ظايرعمعغان كعشعنعث قئشعغا، 
قعيامةت كىنع ظذ حارؤعالر ناهايعتع كاتتا ؤة سئمعز هالةتتة كئلعدذ. تاكع بةندعلةرنعث 
بئرعلعدذ.(  تاشالص  هايؤانالرغا  )ظذ  ظادةم  ظذ  قةدةر  حعقعرعلغانغا  هأكىم  ظارعسعدا 
بعلةن  تذياقلعرع  ظىسىص،  بعلةن  مىثضىزلعرع  بعرلةص  ـ  بعر  ظادةمنع  ظذ  هايؤانالر 
دةسسةص ظأتعدذ. ظذالرنعث ظاخعرعسع ظأتىص بولغاندا، ظذالر يةنة قايتا بئشعدعن باشالص 

ظأتىشكة باشاليدذ«))) دئضةن سأزعدذر. 
ظعمام تعرمعزعي ظعبنع مةسظذد رةزعيةلالهذ ظةنهذدعن صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث 
مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ: »هةر بعر ظوتتذز كالعغا مةيلع ظةركعكع بولسذن 
مةيلع حعشعسع بولسذن بعر ياشقا كعرضةن بعر كاال زاكات كئلعدذ. هةر بعر قعرعق 

كالعغا ظعككع ياشقا كعرضةن بعر كاال زاكات كئلعدذ.« 
مئنع  ظةلةيهعسساالم  »صةيغةمبةر  دةيدذ:  مذنداق  ظةنهذ  رةزعيةلالهذ  مذظاز 
بولسذن  ظةركعكع  مةيلع  ظةؤةتتع.  ظىحىن(  ظئلعش  زاكات  ماللعرعدعن  )كعشعلةرنعث 
مةيلع حعشعسع بولسذن هةر ظوتتذز كالعدعن بعر ياشقا كعرضةن بعر كالعنع ؤة هةر قعرعق 

كالعدعن ظعككع ياشقا كعرضةن بعر كالعنع زاكات ظىحىن ظئلعشعمنع بذيرذدع))).)4)
بذ يةردة شذنع ظةسكةرتعص ظأتىشكة توغرا كئلعدذكع: صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم 
حارؤعلعرع يايالقتا ظوتلعغان حارؤا ظعضعلعرعنع حارؤعلعرعنعث زاكاتلعرعنع حعقعرعشقا 
رعغبةتلةندىرةتتع. بذ هةقتة ظةبذ سةظعد ظةلخذدرعي رةزعيةلالهذ ظةنهذ مذنداق دةيدذ: 
يئزعلعق بعر ظةرةب صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمدعن هعجرةت هةققعدة سذظال سورعدع. 

)))  بذ ظةسةرنع ظعمام بذخارع رعؤايةت قعلغان. 
)))  بذ هةدعسنع ظعمام بذخارع رعؤايةت قعلدع.

)))  بذ هةقتة قذتازمذ كالعغا ظوخشاشتذر. مةسعلةن: قعرعق حارؤعنعث ظعحعدة 0) كاال 0) قذتاز بولسا، يةنة ظذنعثغا 
ظعككع ياشقا كعرضةن بعر كاال زاكات كئلعدذ. ت.   

سأزع  ظةسةرنعث  لئكعن،  قعلدع.  رعؤايةت  قاتارلعقالر  تعرمعزعي  ؤة  ماجة  ظعبنع  ظةبذداؤذد،  نةساظعي،  ظةسةرنع  بذ    (((
تعرمعزعينعثكعدذر. 

يايالقتا ئوتاليدىغان چارۋىالرنىڭ زاكىتىنىڭ مىقدارىيايالقتا ئوتاليدىغان چارۋىالرنىڭ زاكىتىنىڭ مىقدارى



ناهايعتع  ظةهؤالع  قعلعش  ظذنعثغا: »ؤاي ساثا! هعجرةت  ظةلةيهعسساالم  صةيغةمبةر 
قاتتعق بعر ظعشتذر. سةن تأضعلعرعثنعث زاكعتعنع ظادا قعالمسةن؟« دئدع. ظذ ظادةم: 
)يةنع  دئثعزنعث  مذشذ  ظةلةيهعسساالم: »سةن  صةيغةمبةر  بةردع.  جاؤاب  دةص  هةظة، 
مذشذ كةنتعنعث(  ظارقعسعدا تذرذص ظةمةل ـ ظعبادةتلعرعثنع قعلغعن. هةقعقةتةن اهلل 
تاظاال سئنعث قعلغان ظةمةل ـ ظعبادةتلعرعثدعن ظازراقمذ كةمةيتعؤةتمةيدذ« دئدع.))) 
يةنع سئنعث قعلغان ظةمةلـ  ظعبادةتلعرعثنعث ساؤابعدعن ظازراقمذ كةمةيتعؤةتمةيدذ. بذ 
هةدعس ظذ ظادةم تأضعلعرعنعث زاكاتلعرعنع ظادا قعلعص ضةرحة كاصعر ؤةتعنعدة ياشعسعمذ، 
بولعدعغانلعقعنع  ساؤابع  ياشعغاننعث  مةدعنعدة  قعلعص  هعجرةت  مةدعنعضة  ظذنعثغا 

كأرسىتىص بئرعدذ.))) 
ظعلضعرع  شئرعكلعشعشتعن  مىلكع  ـ  مال  بعرعنعث  هةر  شئرعكلةرنعث  ظةضةر 
بعر  هةر  قاتناشقان  هالةتتة شئرعكلعشعشكة  بذ  بولسا،  يةتكةن  معقدارعغا  زاكاتنعث 
كعشع ظأز نةسعؤعسعدعن زاكات ظايرعدذ. ظةضةر ظذالرنعث هةر بعرعنعث مال ـ مىلكع 

 (5(.(4 زاكات معقدارعغا يةتمعضةن بولسا، ظذالرغا زاكات كةلمةيدذ)))
)))  ظعمام بذخارع رعؤايعتع. 

)))  كعتابتا ظات هةققعدة بايان بعرعلمةصتذ. ظات مةيلع يايالقتا بئقعلسذن مةيلع هةلةص بئرعص بئقعلسذن تعجارةت قعلعش 
بعر  ظات  ظةضةر  كةلضةن مةسعلعدذر.  بعرلعككة  ظارعسعدا  تأت مةزهةص  بذ  كئلعدذ.  زاكات  ظذنعثغا  بئقعلسا،  بعلةن  نعيعتع 
يعلنعث كأص قعسمعدا يايالقتا بئقعلغان، لئكعن معنعش ياكع ظأيدة ظعشلعتعلعش ياكع ظذرذش قعلعش نعيعتع بعلةن بئقعلغان 
بولسا، بذنعثغا زاكات كةلمةيدذ. بذمذ تأت مةزهةص ظارعسعدا بعرلعككة كةلضةن مةسعلعدذر. ظةمما نةسعللةندىرىش ظىحىن 
يايالقتا باققان ظاتالر هةققعدة ظالعمالر ظعختعالص قعلعشعص قالدع. كأص قعسعمدعكع ظالعمالر: ظاتقا زاكات كةلمةيدذ، دةيدذ. 
ظعمام ظةبذهةنعفة )اهلل تاظاال ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!( ظاتنعث هةممعسع ظةركةك بولماسلعق شةرتع بعلةن ظاتقا زاكات 
كئلعدذ، دئدع. بذ ظعككع قاراشنعث ظعحعدعن ظةث توغرعسع ظعمام ظةبذهةنعفةنعث قارعشعدذر. توغرا قاراشقا ظاساسةن ظاتنعث 
معقدارعمذ تأضعنعثكعضة ظوخشاش بةشتذر. ظات بةشكة يةتكةندعن كئيعن بعر يعلدا هةر بعر ظاتقا بعر دعنار زاكات بئرعش 

الزعمدذر. ت. يىسىف قةرداؤعينعث >فعقهذززاكات< دئضةن ظةسعرعضة قارالسذن.         
زاكات  ظعلضعرع  شئرعكلعشعشتعن  حارؤعلعرع  بعرعنعث  هةر  ظادةملةرنعث  باققان  قعلعص  شئرعك  حارؤعلعرعنع  يةنع    (((
معقدارعغا يةتكةن بولسا، مةسعلةن: ظعككع ظادةم بولذص هةر بعرعنعث 40 دعن قويع بولغان بولسا، بذ هالةتتة هةر بعر 
شئرعك ظأز نةسعؤعسعدعن زاكات ظايرعدذ. ظةضةر هةر بعر شئرعكنعث حارؤعلعرع شئرعكلعشعشتعن ظعلضعرع زاكات معقدارعغا 
يةتمعضةن بولسا، مةسعلةن: هةر بعرعنعث 0) دعن قويع بولذص جةمع 40 قوي بولسعمذ، بذ هالةتتة ظذالرنعث هئح قايسعسعغا 

زاكات كةلمةيدذ. ت.  
)))  بذ يةردة شذنع بايان قعلعص ظأتىشكة توغرا كئلعدذكع، مةيلع تأضة بولسذن مةيلع كاال بولسذن مةيلع قوي بولسذن، توغرا 
دةص قارالغان كأز قاراشقا ظاساسةن ظذالرنعث كعحعك بالعلعرع، ظانعلعرع زاكاتنعث معقدارعغا يةتكةندعن كئيعن ظانعلعرعنعث 
سانعغا قوشذص سانعلعدذ. ظةضةر ظذالرنعث ظانعلعرعنعث سانع زاكاتنعث معقدارعغا يةتمعسة، ظذالرنع ظانعلعرعنعث سانعغا 
قوشذص هئسابلعنعص زاكات معقدارع تولذقالنمايدذ. مةسعلةن: ) دانة ظانا تأضة ؤة ) دانة باال تأضة بولسا، ظذ ) دانة باال تأضة 
) دانة ظانا تأضعضة قوشذص تأضعنعث سانعنع 5 دانة قعلعص ظذالردعن زاكات ظئلعنمايدذ. حىنكع تأضعدعن زاكات ظئلعنعش ظىحىن 
ظذنعث سانع بةشكة يئتعشع الزعم. بذ معسالدا ظانا تأضعنعث سانع زاكات معقدارعغا يةتمعضةنلعكع ظىحىن ظذنعثغا بالعلعرع 
قوشذلذص هئسابالنمايدذ. ظةمما ظةضةر يةتتة دانة ظانا تأضة ؤة ظىح دانة باال تأضة بولسا، ظذ ظىح دانة باال  تأضة يةتتة دانة 
ظانا تأضعضة قوشذص سانعلعدذ. شذنعث بعلةن ظذ 0) دانة تأضعضة ظعككع قوي زاكات بئرعش الزعم بولعدذ. حىنكع بذ معسالدا 
ظانا تأضعنعث سانع زاكاتنعث معقدارعدعن ظئشعص كةتكةندذر. بذ قاراش ظعمام ظةبذ هةنعفة ؤة ظعمام شافعظعينعث )اهلل تاظاال 

ظذالرغا رةهمةت قعلسذن!( قارعشعدذر. ت.      
)))   »رد احملتار«، ) ـ توم، 5) ـ بةت.
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ظالتذن ـ كىمىش ؤة قةغةز صذلالرنعث زاكاتلعرع

ظالتذنـ  كىمىشنعث ظعضعسع ظالتذنـ  كىمىشنع مةيلع خام هالعتعدة مةيلع 
)زةنجعرضة، مونجاققا ؤة ظىزىككة ظوخشاش( بعر نةرسة ياسالغان هالعتعدة 
مةيلع ظذنعثدعن صذل سوقذلذص صذل هالعتعدة ساقلعسذن مةيلع ظذ ظعككعسع 
ظعشلعتعش يولغا قويذلغان هالةتتة بولسذن مةيلع ظذنداق هالةتتة بولمعسذن 
ظذ ظعككعسعضة زاكات كئلعدذ))). حىنكع ظالتذن ـ كىمىش ظةسلع يارعتعلعشتا 
زاكات  كىمىشتعن  ـ  ظالتذن  يارعتعلغاندذر.  ظىحىن  ظعشلعتعلعش  ظورنعدا  صذل 
ظايرعشقا توغرا كةلضةندة ظئتعبارغا ظئلعنعدعغان نةرسة ضعرام ظئغعرلعقعدذر. 
ظةمما  ظئغعرلعقتا،  دةرهةم  يىز  ظعككع  ظئغعرلعقع  ظادةمنعث  بعر  مةسعلةن: 
قعممعتع ظىح يىز دةرهةمضة يارايدعغان بعر كىمىش ظعبرعقع بولسا، بذنعثغا 
بةش دةرهةم زاكات كئلعدذ. حىنكع كىمىشنعث ظعبرعق قعلعص سوقذلغانلعقع 
بولسا،  بةرمةكحع  كىمىش  ظىحىن  زاكات  بذ  ظةضةر  ظئلعنمايدذ))).  ظئتعبارغا 
نةرسة  بئرعلعدعغان  زاكعتعغا(  )ظعبرعقنعث  ظةضةر  بولعدذ.  شذنداق  ظةهؤال 
كىمىش بولماي صذل بولعدعغان بولسا، ظعبرعقنعث ضعرام ظئغعرلعقع ظةمةس صذلع 
ظارعسعدا  ظالعمالر  هئسابلعنعدعغانلعقع  شذنداق  بذنعث  ظئلعنعدذ.  ظئتعبارغا 

بعرلعككة كةلضةن مةسعلعدذر.)))
)))  ظالتذندعن ياكع كىمىشتعن مةيلع ظعشلعتعش ظىحىن بولسذن ياكع ظأيضة تعزعص قويذش ظىحىن بولسذن، قاحا ـ قذحذغا 
ظوخشاش ظأي سايمانلعرع ياسالغان بولسا، ضةرحة بذالرنع ظعشلعتعش هارام بولسعمذ بذالرغا زاكات كئلعدذ. شذنعثدةك ظةضةر 
ظذالردعن مةيلع ظادةمنعث بولسذن ياكع هايؤاننعث بولسذن هةيكةل ياسالغان بولسا، ظذالرغا يةنعال زاكات كئلعدذ. ظةضةر ظةر 
كعشع ظالتذندعن ياسالغان ظىزىك ياكع زةنجعر ظعشلعتعدعغان بولسا، بذنعثغعمذ زاكات كئلعدذ. حىنكع ظةرلةرنعث ظالتذندعن 
ياسالغان نةرسعلةرنع زعنةت ظىحىن ظعشلعتعشع هارامدذر. ظةمما ظةركعشع كىمىشتعن ظىزىك سالغان بولسا، بذنعثغا زاكات 
ـ  زعنةت  ياسالغان  ظالتذندعن  ظةرلةرنعث  توغرعدذر.  ظعشلعتعشع  ظىزىك  ياسالغان  كىمىشتعن  ظةرلةرنعث  حىنكع  كةلمةيدذ. 
بذيذملعرعغا زاكات ظايرعشقا توغرا كةلسة، ظذ بذيذمالرنعث ضعرام ظئغعرلعقع ظةمةس باهاسع ظئتعبارغا ظئلعنعدذ. مةسعلةن: 
بعر ظةركعشعنعث ظىزىكعنعث ظئغعرلعقع 0) ضعرام بولغان، لئكعن ظذنعث صذلع ظالتذننعث معقدارع بولغان 85 ضعرام ظالتذننعث 
صذلعغا باراؤةر بولسا، ظذنعثغا زاكات كئلعدذ.ظايالالرنعث ظىنحة ـ مةرؤايعت، قاش تئشعغا ظوخشاش نةرسعلةردعن ؤة  ظالتذن 
زاكات  ظاستعدا  شةرتع  كةتمةسلعك  ظئشعص  هةددعدعن  بةك  بذيذمالرنعث  ظذ  بذيذملعرعغا،  زعنةتلةر  ياسالغان  كىمىشتعن  ـ 
كةلمةيدذ. حىنكع ظعسالم دعنع ظايالالرغا ظأزلعرعنعث ظةرلعرع ظىحىن بذ نةرسعلةر بعلةن زعنةتلعنعشنع هاالل قعلعص بةردع. 
شذثا ظذالرنعث زعنةت ظىحىن ظعشلةتكةن بذ نةرسعلعرع ظىحىن زاكات كةلمةيدذ. ظةضةر ظايالالرنعث ظذ نةرسعلةردعن ياسالغان 
زعنةت ـ بذيذملعرع بةك هةددعدعن ظئشعص كةتكةن ياكع ظذ زعنةت ـ بذيذملعرع زعنةت ظىحىن ظةمةس صذل ظورنعدا ساقالنغان 
بولسا، بذالرغا يةنة زاكات كئلعدذ. بذ نةرسعلةرضة زاكات ظايرعشقا توغرا كةلسة، بذالرنعث صذلع ظةمةس ضعرام ظئغعرلعقع 
ظئتعبارغا ظئلعنعدذ.مةيلع ظةر كعشع بولسذن ياكع ظايال كعشع بولسذن كئسعلعص كةتكةن بذرنع ظىحىن ظالتذندعن بذرذن 
ياساتقان ياكع ظالتذندعن حعش سالدذرغان بولسا، بذ ظعشالر ظىحىن ظعشلعتعلضةن ظالتذنغا زاكات كةلمةيدذ. >فعقهذززاكات< 

دئضةن كعتابقا قارالسذن ت.
)))  يةنع ظةضةر كىمىشنعث ظعبرعق قعلعص سذقذلغانلعقع ظئتعبارغا ظئلعنسا، ظذ ظعبرعققا بةش دةرهةم ظةمةس يةتتة يئرعم 

دةرهةم زاكات كئلعدذ. حىنكع ظعبرعقنعث صذلع 00) دةرهةمدذر. ت.  
)))  »رد احملتار«، ) ـ توم، 0) ـ بةت.
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بعز تأؤةندة ظالتذن ـ كىمىشتعن زاكات ظايرعشنعث صةرزلعكعنع ظعصادعلةص 
كةلضةن دةلعل ـ صاكعتالرنع بايان قعلعص ظأتعمعز: 

)اهلل  بعلةن  ظأمةر  ظعبنع  »بعز  دةيدذ:  مذنداق  ظةسلةم  ظعبنع  خالعد 
تاظاال ظذالردعن رازع بولسذن!( بعر يةرضة حعقتذق. بعر يئزعلعق ظةرةب ظعبنع 
نعث  اهلل  ظذنع  يعغعص،  كىمىش   - »ظالتذن  تاظاالنعث:  اهلل  ماثا  ظأمةرضة: 
بعلةن  ظازاب  قاتتعق  بولعدعغان(  )دوزاختا  قعلمايدعغانالرغا  سةرص  يولعدا 
بةرضعن،  سأزلةص  هةققعدة  مةنعسع  ظايعتعنعث  دئضةن  بةرضعن«)))  بعشارةت 
كىمىش  ـ  ظالتذن  بولسذن!(:  رازع  ظذالردعن  تاظاال  )اهلل  ظأمةر  ظعبنع  دئدع. 
كىمىشنعث  ـ  )ظالتىن  ؤاي!  ظادةمضة  قعلمعغان  ظادا  زاكعتعنع  ظذنعث  يئغعص 
زاكعتعنع ظايرعمعغان ظادةمضة سئلعنغان( بذ تةهدعد زاكات صةرز قعلعنعشتعن 
ظعلضعرع كةلضةن ظعدع. اهلل تاظاال مالالردعن زاكات ظايرعشنع صةرز قعلغاندعن 

كئيعن، اهلل تاظاال زاكاتنع مالالرنع صاكعزلعغذحع قعلدع دئدع.)))«))) 
ظعبنع هةجةر مذنداق دةيدذ: »بةيهةقعي ظعبنع ظأمةر رةزعيةلالهذ ظةنهذنعث 
قانداق  هةر  قعلعنغان  ظادا  زاكعتع  قعلعدذ:  رعؤايةت  دئضةنلعكعنع  مذنداق 
مال ـ مىلىك، ظةضةر يةتتة قات زئمعننعث تعضعدة بولسعمذ كأمىص ساقالنغان 
يةر  مىلك  ـ  مال  قانداق  هةر  قعلعنمعغان  ظادا  زاكعتع  هئسابالنمايدذ.  مال 
يىزعدة بولسعمذ كأمىص ساقالنغان مال هئسابلعنعدذ)4). ظذ ظةسةر بذ ظايةتتعن 
زاكعتع ظادا قعلعنمعغان مال ـ مىلعكنعث كأزدة تذتذلعدعغانلعقعنع ظعصادعلةص 

بئرعدذ.«)5) 
رعؤايةت  دئضةنلعكعنع  مذنداق  سةلعمةنعث  ظذممذ  ظةتاظعدعن  مالعك، 
قعلعدذ: مةن ظالتذندعن زعبذ ـ زعننةت بذيذملعرع تاقايتتعم. مةن صةيغةمبةر 

)))  سىرة تةؤبة 4) ـ ظايةتنعث بعرقعسمع. 
)))  بذ يةردة شذنع ظةسكةرتعص ظأتىشكة توغرا كئلعدذكع، زاكات ظارقعلعق صاكعزلعنعدعغان ؤة بةرعكةت ظئلعص كئلعدعغان 
مال بولسا، صةقةتال هاالل يول بعلةن تاصقان مالالردذر. ظذغذرالشقا، قعمار ظويناشقا، صارة ظئلعشقا ؤة هاراق سئتعشقا ظوخشاش 
هارام يول بعلةن تاصقان هارام مالالرنع زاكات صاكعزلعمايدذ ؤة ظذ مالالرغا بةرعكةت ظئلعص كةلمةيدذ. صذلنع ظذنعث هاالل ـ 

هارعمعنع ظايرعماي تاصقان ظادةم صذلنعث زاكعتعنع بةرسةم صذلذم صاكعزالنغذدةك، دةص ظويالص قالساـ توغرا بولمايدذ. ت.  
)))  بذ ظةسةرنع ظعمام بذخارع رعؤايةت قعلدع.

)))  ظةسلعدة اهلل تاظاالنعث: »ظالتذن - كىمىش يعغعص، ظذنع اهلل نعث يولعداسةرص قعلمايدعغانالرغا )دوزاختا بولعدعغان( 
قاتتعق ظازاب بعلةن بعشارةت بةرضعن« دئضةن ظايعتعدعكع > ظالتذن - كىمىش يعغعص< دئضةن ظايةتنعث ظةرةبحة سأزع: 
>ظالتذنـ  كىمىش كأمىص ساقالص< دئضةن مةنانع بئرعدذ. شذنعث ظىحىن ظعبنع ظأمةر رةزعيةلالهذ ظةنهذ: زاكعتع ظادا قعلعنغان 
مال ـ مىلىك ظةضةر يةتتة قات يةرنعث ظاستعغا كأمىص ساقالنغان بولسعمذ، بذ ظايةتنعث ظعحعضة كعرمةيدذ ؤة زاكعتع ظادا 

قعلعنمعغان مال ـ مىلىك ضةرحة يةر  يىزعدة بولسعمذ، بذ ظايةتنعث ظعحعضة كعرعدذ، دةص بايان قعلغان. ت.     
)))   »فتح الباري«، ) ـ توم، )7) ـ بةت.
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ظةلةيهعسساالمدعن: ظع اهلل نعث صةيغةمبعرع! بذمذ )ظايةتتة كأزدة تذتذلغان( 
صةيغةمبةر  سورعدذم.  دةص  هئسابلعنامدذ؟  قاتارعدعن  مال  ساقالنغان  كأمىص 
ظةلةيهعسساالم: »زاكات ظايرعش معقدارعغا يئتعص زاكعتع ظادا قعلعنغان مال 

ـ مىلىك كأمىص ساقالنغان مال هئسابالنمايدذ« دئدع. 
بعر نةرسعدة كىمىش معقدارع كأص بولسا، ظذ نةرسة كأمىش هئسابلعنعدذ. 
ظالتذن معقدارع كأص بولسا، ظالتذن هئسابلعنعدذ. ظةضةر ظذ نةرسعدة ظالتذن ـ 
كىمىشكة ظارعالشتذرذلغان باشقا ماددا حعق بولسا، ظذ ماددا باهالعنعص صذلع 

هئسابلعنعدذ))).    
هةر  ظذالردعن  كئيعن  يةتكةندعن  معقدارعغا  زاكاتنعث  كىمىش  ـ  ظالتذن 
بعر ظوندعن بعرنعث تأتنعث بعرع )يةنع قعرعقتعن بعرع ياكع يىزدعن ظعككع 
قوينعث  بعلةن  تأضة  يذقعرعدا  بعز  حىنكع  ظئلعنعدذ.  ظىحىن  زاكات  يئرعمع( 
زاكعتعنع بايان قعلغان حاغدا، ظةبذبةكرع رةزعيةلالهذ ظةنهذنعث: >كىمىشتعن 
هةر بعر ظوندعن بعرنعث تأتنعث بعرع )يةنع قعرعقتعن بعرع ياكع يىزدعن ظعككع 

يئرعمع( زاكات ظىحىن بئرعلعدذ< دئضةن سأزعنع بايان قعلعص ظأتتذق.
ظعمام تعرمعزعي ظةلع رةزعيةلالهذ ظةنهذدعن صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث 
قذلالرنعث  ؤة  ظات  سعلةردعن  »مةن  قعلعدذ:  رعؤايةت  دئضةنلعكعنع  مذنداق 
زاكاتلعرعنع كةحىرؤةتتعم. كىمىشلةرنعث زاكعتعنع ظايرعثالر. ظةضةر كىمىشتعن 
ظذ  ظةضةر  كةلمةيدذ.  زاكات  ظذنعثغا  يةتسة،  غا   (90 صذل  دةرهةم  سذقذلغان 
دةرهةم 00) ضة يةتسة، ظذنعثدعن هةر بعر قعرعق دةرهةمضة بعر دةرهةم زاكات 

ظايرعلعص جةمع )00) دةرهةمضة( بةش دةرهةم زاكات كئلعدذ.« 
كىمىشضة  ـ  ظالتذن  صذللعرعمذ  ماللعرعنعث  تعجارةت  ظايرعلغاندا  زاكات 
قوشذلذص هئسابلعنعدذ. حىنكع اهلل تاظاال ظالتذنـ  كىمىشنع تعجارةت ظعشلعرع 
صذلالر  نةق  ؤة  ماللعرع  تعجارةت  هةرقانداق  ظىحىن  شذنعث  ياراتتع.  ظىحىن 

ظالتذن ـ كىمىشكة قئتعلعص هئسابلعنعدذ))).
بولسا،  ظةضةر كىمىش حعق  نةرسعدة،  ظارعالشتذرذلذص سوقذلغان  ماددا  باشقا  بعلةن  ظالتذن  ياكع  )))  مةسعلةن: كىمىش 
نةرسعدة  ظذ  ظةضةر  بئرعلعدذ.  هأكمع  ظالتذننعث  بولسا،  حعق  ظالتذن  ظةضةر  بئرعلعدذ.  هأكمع  كىمىشنعث  نةرسعضة  ظذ 

ظارعالشتذرذلغان باشقا ماددا حعق بولسا، ظذ نةرسة باهالعنعص صذلع هئسابلعنعدذ. ت.  
)))  يةنع مةسعلةن: بعر ظادةمنعث قئشعدعكع ظالتذن ياكع كىمىش ظذالردعن زاكات ظايرعش معقدارعغا يةتمةيدعغان، ظةمما 
ظذنعث قئشعدا تعجارةت قعلعدعغان رةخ ؤة بذغداي ـ قذناققا ظوخشاش تعجارةت ماللعرع بولغان بولسا، ظذ تعجارةت ماللعرع 

ظالتذن ـ كىمىشكة قوشذص هئسابلعنعدذ ؤة ظذالردعن زاكات ظايرعلعدذ. ت.   
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زعراظةت ؤة مئؤعلةرنعث زاكاتلعرع

اهلل تاظاال زئمعندعن ظىنىص حعققان هةممة زعراظةت ؤة معؤئلةردعن زاكات ظايرعشنع 
)يةنع ظأشرة بئرعشنع( صةرز قعلدع))). بذنعث دةلعل ـ صاكعتع بولسا، اهلل تاظاالنعث: 
زئمعندعن  سعلةرضة  بعز  ؤة  نةرسعلةرنعث  ظئرعشكةن  سعلةر  مأمعنلةر!  »ظع 
حعقعرعص بةرضةن نةرسعلةر )يةنع ظاشلعقالر، مئؤعلةر( نعث ياخشعلعرعدعن سةدعقة 

قعلعثالر«))) دئضةن ظايعتعدذر.
ظادةم كىحع بعلةن سذغذرذلغان زعراظةتلةرنعث ظأشرعسع ظىحىن ظوننعث يئرعمع 
بئرعلعدذ))). ظادةمنعث كىحع بعلةن ظةمةس يامغذرغا ظوخشاش ظاسمان سىيع بعلةن 
سذغذرذلغان زعراظةتلةر ظىحىن ظأشرة ظىحىن ظوننعث بعرع بئرعلعدذ. بذ هةقتة سالعم 
دئضةنلعكعنع  مذنداق  ظةلةيهعسساالمنعث  صةيغةمبةر  دادعسعدعن  ظابدذلاله  ظعبنع 
سذنع  ياكع  سذغذرذلغان  بعلةن  سىيع  بذالق  ياكع  »يامغذر  قعلعدذ:  رعؤايةت 
ظوننعث  ظىحىن  زعراظةتلةر  ظعحكةن  سىمىرىص  ظأزع  )يةردعن(  ظارقعلعق  يعلتعزع 
بعرع ظئلعنعدذ. )تأضعضة ياكع كالعغا ظوخشاش باشقا بعر تذشذش قذراللعرع بعلةن( 
سذ ظئلعص كئلعنعص سذغذرذلغان زعراظةتلةر ظىحىن ظوننعث يئرعمع ظئلعنعدذ.«)4) 

زئمعندعن ظىنىص حعققان زعراظةت ؤة مئؤعلةردعن ظذالر مةيلع ظاز بولسذن مةيلع 
حعق بولسذن ظأشرة ظايرعلعدذ)5). ظذالرنعث مةلذم بعر معقدارغا يئتعشع ؤة ظذالرغا 
)))  ظعمام ظةبذهةنعفةنعث )اهلل تاظاال ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!( كأز قارعشعحة يةردعن ظىنضةن نةرسة مةيلع صعيازغا، حامغذرغا ظوخشاش ظوت 
ـ ياش بولسذن مةيلع ظالما، ظىزىم، شاصتذل، قوغذن، تاؤذز ؤة ظةنجىرضة ظوخشاش معؤئلةر بولسذن مةيلع صاختعغا ظوخشاش نةرسعلةر بولسذن 
هةممعسعضة ظأشرة كئلعدذ. ظةمما ظعمام ظةبذيىسىف ؤة ظعمام مذهةممةدنعث كأزقارعشعحة ظوت ـ ياشالر، شاصتذل ؤة ظىرىككة ظوخشاش معؤئلةردعن 
باشقا هةممة نةرسعلةرضة ظأشرة كئلعدذ. بذالردعن ظأشرة ظايرعدعغان ؤاقعت بولسا، معؤئلةرنع ظىزضةن ؤة ظوت ـ ياشالرنع يعغقان ؤاقعتتذر. بةزع 
ظالعمالر: »ظأشرة بذالرنعث ظأزلعرعدعن ظةمةس، بةلكع بذالر سئتعلغان صذلالردعن ظئلعنعدذ، بذالر سئتعلغان صذل 595 ضعرام كىمىش كةلضعدةك 
معقدارغا يةتسة، ظأشرة ظىحىن يىزدعن ظعككع يئرعمع ظئلعنعدذ« دةيدذ. بةزعلةر: »صذل شذ معقدارغا يةتكةندة يىزدعن ظعككع يئرعمع ظةمةس 

ظأندعن بعرع ظئلعنعدذ« دةيدذ. >فعقهذززاكات< دئضةن كعتابقا قارالسذن. ت. 

)))  سىرة بةقةرة 67) ـ ظايةتنعث بعرقعسمع. 
)))  يةنع بذنعث ظعحعضة يةرنع سذغارغان سذغا تألةنضةن صذلمذ كعرعدذ. بعزنعث ؤةتعنعمعزدعكعدةك هةر يعلع سذغا صذل ظالعدعغان 
يةرنعث دعهقانلعرع زاكات ظىحىن حعققان ظاشلعقتعن ظون حارةكتعن بعر حارةك ظةمةس ظون حارةكتعن يئرعم حارةك بةرسعمذ بولعدذ. ت.   

)))  ظعمام بذخارع رعؤايعتع. 
)))  ظعمام ظةبذهةنعفةنعث )اهلل تاظاال ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!( كأزقارعشعحة يةردعن حعققان نةرسة مةيلع ظاز بولسذن مةيلع حعق بولسذن ظذنعثدعن 
ظأشرة ظايرعشقا توغرا كئلعدذ. ظةمما ظعمام ظةبذيىسىف ؤة ظعمام مذهةممةد: »)اهلل تاظاال ظذ ظعككعسعضة رةهمةت قعلسذن!( يةردعن حعققان بعر خعلدعكع 

نةرسة 647 كعلذ ضعرامغا يةتمعسة، ظذنعثغا ظأشرة كةلمةيدذ« دةيدذ. ظعمام سةرةخسعنعث >ظةل مةبسذت< دئضةن ظةسعرعضة قارالسذن.

بذ هةقتة ظعمام ظةبذيىسىف ؤة ظعمام مذهةممةدنعث كأزقارعشع كىحلىكتذر. حىنكع ظعسالم دعنع ظالتذن ـ كىمىش ؤة حارؤعالردعن زاكات ظايرعش ظىحىن 
ظذالرنعث مةلذم بعر معقدارغا يئتعشعنع شةرت قعلدع. شذنعثدةك يةردعن حعققان مةهسذالتتعن ظأشرة ظايرعش ظىحىنمذ ظذ مةهسذالتنعث مةلذم بعر معقدارغا 
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بعر يعل ظوتأش شةرت ظةمةستذر. هةتتا بعر تئرعلغذ يةر بعر يعل ظعحعدة بعر نةححة 
قئتعم تئرعلغان بولسا، هةر قئتعملعق تئرعلغذ ظىحىن ظأشرة ظايرعش الزعم. حىنكع 
زعراظةت ؤة معؤئلةردعن ظأشرة ظايرعشنع صةرز قعلعص كةلضةن ظايةت ؤة هةدعسلةر 
ظذالردعن بعر يعلدا بعر قئتعم ظأشرة ظئلعنعدذ، دئمةستعن زئمعندعن ظأنىص حعققان 

هةر قانداق زعراظةت ؤة معؤئلةر ظىحىن ظأشرة بار، دةص بايان قعلعص كةلدع.   
حعققان  يةردعن  ظةمةس  ظعضعسعضة  يةر  ظأشرعلعرع  معؤئلةرنعث  ؤة  زعراظةت 
معؤئلةرضة  ؤة  زعراظةت  حعققان  يةردعن  ظىحىن  شذنعث  باغلعنعشلعقتذر.  نةرسعضة 
ـ هذشع جايعدا، باالغةتكة  ظأشرعنعث صةرز بولذشع ظىحىن يةر ظعضعسعنعث ظةقلع 
يعرعدعن  بالعنعث  كعحعك  مةيلع  ظةمةستذر.  شةرت  بولذشع  ظادةم  هأر  ؤة  يةتكةن 
ياكع ظئلعشعص قالغان ظادةمنعث يعرعدعن حعقسذن مةيلع ؤةقصة يةردعن ياكع صذلغا 
سئتعص ظئلعنغان يةردعن حعقسذن، يةردعن حعققان هةر قانداق زعراظةت ؤة معؤئلةرضة 
ظأشرة ظايرعش الزعمدذر. ظةمما ظادةتتة مةهسذالت هئسابالنمايدعغان ؤة زئمعندعن 
ظأزع ظأنىص قالغان ظأتىن، قذمذش، ظوت ـ حأص قاتارلعقالرغا ظوخشاش نةرسعلةرضة 

ظأشرة كةلمةيدذ))). 
ظأشرة  ؤاقتعدا  ظايرعدعغان  ظأشرعسعنع  مةهسذالتنعث  حعققان  زئمعندعن 
زعراظةتنع  ؤة  هةققع  ظعش  ظعشلةيدعغانالرنعث  يةردة  كةتكعنع،  ظذرذغقا  ظذنعثدعن 
قالغعنعدعن  كئيعن  حعقعرؤئتعلضةندعن  هئسابلعنعص  حعقعمالر  كةتكةن  تئرعشقا 
ظةمةس))) يةردعن حعققان مةهسذالتتعن بعر تالمذ دان تئشعدا قالماي هئسابلعنعص 
بعدعشسعز  ؤة  بعدعشلعك  »اهلل  دئدع:  مذنداق  هةقتة  بذ  تاظاال  اهلل  ظئلعنعدذ))). 
يئتعشع ظةقعلضة مذؤاصعقتذر. حىنكع يةردعن حعققان هةتتا يةر ظعضعسعنعث ظعهتعياجعنعمذ قامدعيالمايدعغان كعحعككعنة نةرسعضة ظأشرة بئرعث! دئيعش 
ظعسالم دعنعنعث روهعغعمذ خعالص. ظذ معقدار بولسا هةر بعر خعل نةرسعنعث 647 كعلذ ضعرامغا يئتعشعدذر. بذ هةقتة صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم مذنداق 
دئدع: »بةش ؤةسةققة )يةنع 647 كعلذ ضعرامغا( يةتمعضةن نةرسعضة سةدعقة )يةنع ظأشرة( كةلمةيدذ.« بذ هةدعسنع ظعمام بذخارع ؤة ظعمام مذسلعم 
رعؤايةت قعلغاندذر. بذ هةم مالعك، شافعظعي ؤة ظةهمةد ظعبنع هةنبةل قاتارلعق ظعمامالرنعث )اهلل تاظاال ظذالرغا رةهمةت قعلسذن!( كأزقارعشعدذر.ت.             

)))  ظةمما ظذ نةرسعلةر ظأزع ظأنىص قالماي ظذالرنع يةرلعرعضة بعرةر مةقسةت بعلةن تئرعغان بولسا، بذالرغا ظأشرة كئلعدذ. 
ـ حأص  ظوت  بعرةر  ظعشلعتعلعدعغان  ظىحىن  دارا  ياكع  تئرعغان  قذمذحع  ياكع شعكةر  تعككةن  يةرلعرعضة كأحةت  مةسعلةن: 

تئرعغان بولسا، بذالرغا ظأشرة كئلعدذ. ت.      
مةزهةصعدعكعلةرنعث  هةنةفعي  ظايرعش  ظأشرة  هئسابالص  هةممعسعنع  ظذنعث  حعقعرؤةتمةي  حعقعمنع  كةتكةن  يةرضة  مةهسذالتتعن  حعققان  يةردعن    (((
مةزهةصعدعكعلةرنعث  هةنةفعي  ظادةم  خالعغان  ظأتمةكحعمةن.  قعلعص  بايان  قارعشعنع  كأز  هةقتعكع  بذ  ظالعمالرنعث  باشقا  يةردة  بذ  مةن  كأزقارعشعدذر. 
كأزقارعشعنع تذتسعمذ بولعدذ. خالعغان ظادةم بذ ظالعمالرنعث كأزقارعشعنع تذتسعمذ بولعدذ. بعر قعسعم ظالعمالر: »ضعؤةزضة يئصعش ظىحىن يالتعراق ؤة 
يةرضة حئحعش ظىحىن ظذغذت ؤة قعغ ظالغانغا ظوخشاش يةرضة قعلعنغان حعقعمالر ؤة يةرضة تألعضةن باجالر يةردعن حعققان صاختا ؤة ظاشلعقالردعن هئسابالص 
حعقعرؤئتعلعدذ ؤة قالغان مةهسذالتالر هئسابلعنعدذ. ظةضةر قالغان مةهسذالتالر ظأشرعنعث معقدارعغا يةنع647 كعلذ ضعرامغا يةتسة، ظةضةر يةر ظذنع 
سذغارغان سذ ظىحىن صذل تألىنعدعغان يةر بولسا، ظذ مةهسذالتالرنعث ظوندعن بعرنعث يئرعمع يةنع ظون حارةكتعن يئرعم حارةك ظأشرة ظىحىن بئرعلعدذ. 
ظةضةر يةر يامغذر بعلةن سذغذرلعنعدعغان يةر بولسا، ظذ مةهسذالتالرنعث ظوندعن بعرع يةنع ظون حارةكتعن بعر حارةك ظأشرة ظىحىن بئرعلعدذ« دةيدذ. 

>فعقهذززاكات< دئضةن كعتابقا قارالسذن. ت.  

)))  ظةمما يةرنع ظعجارعضة ظئلعص تئرعغان ظادةم بولسا، يةرنعث صذلعنع، يةرضة كةتكةن باشقا حعقعمالرنع ؤة ظةضةر قةرز 
بولسا، قةرزعضة بئرعدعغان صذلالرنع هئسابالص حعقعرؤاتقاندعن كئيعن قالغان مةهسذالت 647 كعلذ ضعرامغا يةتسة، ظةضةر يةر 
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باغالرنع بةرصا قعلدع، مئؤعلعرع، دانلعرع )رةثضع، تةمع، هةجمع ؤة صذرعقع( بعر 
بعرعضة ظوخشعمايدعغان خورما دةرةخلعرعنع ، زعراظةتلةرنع، )رةثضع ؤة شةكلع( 
بعر- بعرعضة ظوخشايدعغان، )تةمع( ظوخشعمايدعغان زةيتذن ؤة ظانارنع ياراتتع، 
يعغقان كىندة )يةنع  مئؤعسع صعشقاندا، ظذالردعن يةثالر، مئؤة )نعث هوسذلع(نع 
يعغقان ؤاقعتتا(، ظذنعث ظأشرعسعنع ظادا قعلعثالر، ظعسراص قعلماثالر، اهلل هةقعقةتةن 
ظأشرعسعنع  نةرسعلةرنعث  ظذ  ظايةت  يةنع  ياقتذرمايدذ«)))  قعلغذحعالرنع  ظعسراص 
هئسابالص(  هةممعسعنع  حعقسا  )قانحعلعك  كأنعدة  يعغقان  هذسذلعنع  ظذالرنعث 

بئرعشكة بذيرذدع.
ظةضةر هذسذل سذ ظاصعتعضة، ظوت ظاصعتعضة، حعكةتكة ظاصعتعضة، هاؤا كئلعماتعنعث 
بةك ظعسسعق بولذص كئتعشعضة ياكع سذغذق بولذص كئتعشعضة ظوخشاش ظعنسان 
توسذص قااللمايدعغان بعرةر ظاصةتنعث سةؤةبع بعلةن ؤةيران بولذص كةتكةن بولسا، 
ظادةم  بعر  ظةضةر  كئتعدذ.  حىشىص  بئرعش  ظأشرة  بوينعدعن  ظعضعسعنعث  هذسذل 
زعراظعتعنع صعشعشتعن ظعلضعرع ساتقان بولسا، ظذنعث ظأشرعسعنع سئتعص ظالغذحع 
بئرعدذ. ظةضةر صعشعص بولغاندعن كئيعن ساتقان بولسا، ظذنعث ظأشرعسعنع ساتقذحع 

بئرعدذ))).)))     

ظأشرة ـ زاكاتالر بئرعلعدعغان ظادةملةر
صذل تألةص سذغذرلعدعغان يةر بولسا، ظأشرة ظىحىن ظوننعث بعرعنعث يئرعمعنع بئرعدذ. ظةضةر يةر يامغذر بعلةن سذغذرلعدعغان 
يةر بولسا، ظأشرة ظىحىن ظوننعث بعرعنع بئرعدذ.  يةر ظعضعسعمذ ظعجارعضة قويغان يعرعدعن كةلضةن صذلدعن ظأشرة ظايرعشع 
الزعم. ظذمذ يةرضة تألعضةن باج ؤة ظذنعثدعن باشقا حعقعمالرنع هئسابالص حعقعرؤئتعص قالغان صذلدعن ظةضةر يعرع صذل تألةص 
سذغذرلعدعغان يةر بولسا، ظأشرة ظىحىن ظوننعث بعرعنعث يئرعمعنع بئرعدذ. ظةضةر يعرع يامغذر بعلةن سذغذرلعدعغان يةر 

بولسا، ظأشرة ظىحىن ظوننعث بعرعنع بئرعدذ. >فعقهذززاكات> دئضةن كعتابقا قارالسذن. ت.   
)))  سىرة ظةنظام )4) ـ ظايةت. 

ظاصتذؤذز،  تاكسع،  ماشعنا،  قعلعدعغان  كعراحعلعق  زاؤذتالردعن،  كارعخانعالردعن،  ظأيلةردعن،  قويغان  ظعجارعضة    (((
صذلنع  كةتكةن  حعقعملعرعغا  بارلعق  ظذالرنعث  ظذنعثدعن  كعرعمنع هئسابالص  كعرضةن  ظايرذصعالنالردعن  ؤة  صاراخذت  ـ   كعمة 
كعرعمدعن  ظذ  كةلسة،  باراؤةر  صذلعغا  ظالتذننعث  ضعرام   85 ظةضةر  كعرعم،  ساص  قالغان  يعللعق  كئيعن  حعقعرؤةتكةندعن 
ظوندعن بعرع زاكات ظىحىن بئرعلعدذ. ظةضةر ظذ نةرسعلةردعن قولغا كعرضةن ساص كعرعمنعث قانحعلعك ظعكةنلعكعنع بعلضعلع 
بولمعسا، كعرعم دةص قارالغان صذلدعن زاكات ظىحىن ظوندعن بعرنعث يئرعمع بئرعلعدذ. ظةضةر بعر ظادةمنعث ظعجارعضة قويغان 
كعحعككعنة ظأيعدعن كعرضةن كعرعمدعن باشقا كعرعم كعرعدعغان يعرع بولمعسا، زاكات بئرعش ظىحىن كعرعمنع هئسابلعغاندا، 
كعرعمنعث ظىحتعن ياكع تأتتعن بعر قعسمعنع تذرمذشع ظىحىن ظايرعص ظئلعص قويذص هئساباليدذ. ظذنعثدعن كئيعن ظةضةر 
ظذنعث قولعدا 85 ضعرام ظالتذننعث صذلعغا باراؤةر كةلضعدةك صذل قالسا، ظذ صذلدعن زاكات ظايرعدذ. شذنعثدةك يةنة توغرا 
كأز قاراشقا ظاساسةن هةسةلضعمذ ظأشرة كئلعدذ. بذ قاراش ظعمام ظةبذ هةنعفةنعث )اهلل تاظاال ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!( 
حعقعرؤةتكةندعن  هئسابالص  حعقعمالرنع  بارلعق  كةتكةن  ظذنعثغا  هةسةلع،  ظالغان  قئتعمدا  بعر  ظادةمنعث  بعر  قارعشعدذر. 
كئيعن ظذنعث صذلع بعلةن 647 كعلذ ضعرام بذغداي سئتعؤالغذدةك معقداردا بولسا، ظذ هةسةلنعث ظوننعث بعرع ظأشرة ظىحىن 

ظئلعنعدذ. >فعقهذززاكات< دئضةن كعتابقا قارالسذن. ت.       
)))  »رد احملتار«، ) ـ توم، 54 ـ بةت.
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هةقلعق  ظذنعثغا  ؤة  يةرلةرنع  بئرعلعدعغان  زاكاتالر  ـ  ظأشرة  تاظاال  اهلل 
كعشعلةرنع ظوحذق هالةتتة بايان قعلدع. شذنعث ظىحىن ظأشرة ـ زاكاتالرنعث 
ظذالردعن باشقا ظادةملةرضة بئرعلعشع توغرا بولمايدذ. اهلل تاظاال ظذ كعشعلةرنع 
بايان قعلعص مذنداق دئدع: »زاكات صةقةت صئقعرالرغا، معسكعنلةرضة، زاكات 
خادعملعرعغا، دعللعرعنع ظعسالمغا مايعل قعلعش كأزدة تذتذلغانالرغا، قذلالرنع 
ظازات قعلعشقا، قةرزدارالرغا، اهلل نعث يولعغا، ظعبنع سةبعللةرضة بئرعلعدذ، 
ظوبدان  مةنصةظةتعنع(  )بةندعلعرعنعث  اهلل  بةلضعلعمعسعدذر،  نعث  اهلل  بذ 

بعلضىحعدذر، هئكمةت بعلةن ظعش قعلغذحعدذر«)))

صئقعرالرنعث بايانع

مىلك  ـ  مال  ظذ  لئكعن  بار،  مىلكع  ـ  مال  قوللعرعدا  بولسا،  صئقعرالر 
زاكاتنعث معقدارعغا يةتمةيدعغان ياكع ظولتذرعدعغان ظأيضة، كعيعم ـ كعحةككة 
ؤة ظالعم كعشع بولسا كعتابقا ظوخشاش زأرىر بولغان ظعهتعياجلعرع ظىحىن 
ـ  خةجلعنعص تأضعتعلعدعغان كعشعلةردذر. ظةضةر ظذالرنعث قوللعرعدعكع مال 
مىلك ظذالرنعث ظذ ظعهتعياجلعرعدعن ظئشعص قالسا، ظذالر صئقعر هئسابالنمايدذ 
ؤة ظذالرغا زاكات ظئلعش هارام بولعدذ. لئكعن ظذالرنعث زاكاتتعن باشقا صعتعر 
سةدعقعسعضة، قذربان هئيتتا سةدعقة ظىحىن بئرعلعدعغان قذربانلعق ضأشعضة 
نةصعقعسعضة  بةرضةن  توغقانالرنعث  يئقعن  حىشمةيدعغان  نعكاه  ظارعسعدا  ؤة 

ظوخشاش سةدعقعلةرنع ظئلعشع توغرا بولعدذ.)))  

معسكعنلةرنعث بايانع

بذالرنعث  كعشعلةردذر.  يوق  هئحنةرسة  قوللعرعدا  بولسا،  معسكعنلةر 
معسكعنلةرنع  تاظاال  اهلل  ظئغعردذر.  صئقعرالرنعثكعدعن  ظةهؤالع  ظعقتعسادعي 
سىصةتلةص مذنداق دئدع: »ياكع توصعدا ياتقان معسكعن )يةنع هالع ناحار 
كةمبةغةل(ضة تاماق بةرمةكتذر«))) يةنع معسكعن هالع بةك ناحار بولغانلعقتعن 
تذصعغا حاصلعشعص كةتكةن كعشعدذر. شذنعث ظىحىن ظذنعث، ظأزعنعث يعمةك ـ 
ظعحمعكع ؤة كعيعم ـ كعحعكع ظىحىن باشقعالردعن زاكات ظئلعشقا ظعهتعياجع 

)))  سىرة تةؤبة 60 ـ ظايةت. 
)))  »اهلدية العالئية«.

)))  سىرة بةلةد 6) ـ ظايةت. 
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تعجارةتكة  ياكع  هأنةرضة  باقعدعغان  ظذ معسكعن جئنعنع  ظةضةر  بذ،  باردذر. 
ظوخشاش بعرةر ظعشنع قعاللمايدعغان بولسا، ظةهؤال شذنداق بولعدذ. ظةضةر ظذ 
جئنعنع باقعدعغان بعرةر ظعشنع قعلعشقا قادعر بولسا، ظذنعث زاكات ظئلعشع 
جعهاد  ظأزعنع  ظعشنع  ظذ  باقعدعغان  جئنعنع  معسكعن  ظذ  ظةضةر  هارامدذر. 
قعلعشقا ياكع دعنعي ظعلعم ظأضىنىشكة ظوخشاش اهلل تاظاالنعث يولعغا ظاتاش 
بعلةن تاشلعغان بولسا، يةنة ظذنعث زاكات ظئلعشع توغرا بولعدذ. اهلل تاظاال، 
بذيرذص  بئرعشكة  زاكات  صئقعرالرغا  ظاتعغان  يولعغا  تاظاالنعث  اهلل  ظأزلعرعنع 
مذنداق دئدع: »ظأزعنع اهلل يولعغا ظاتعغان، )تعرعكحعلعك قعلعش ظىحىن( 
يعراق جايالرغا بارالمايدعغان يوقسذلالر غا خةير - ظئهسان قعلعنعشع كئرةك. 
ظةهؤالنع ظذقمعغانالر، ظذالرنعث نةرسة تعلعمعضةنلعكلعرعضة قاراص، ظذالرنع 
كعشعلةرضة  ظذالر  تونذيسةن،  حعرايعدعن  ظذالرنعث  قعلعدذ،  ضذمان  دةص  باي 
حاصلعشعؤئلعص تعلةمحعلعك قعلمايدذ. مئلعثالردعن نئمعنع خةير - ظئهسان 

قعلماثالر، اهلل هةقعقةتةن ظذنع بعلضىحعدذر«)))
ظعمام  هةقتة  بذ  ظةمةس.  ياخشع  ظئلعش  بولمعسا،  ظعهتياجع  بةك  زاكاتنع 
ظةلةيهعسساالمنعث  صةيغةمبةر  ظةنهذدعن  رةزعيةلالهذ  ظةبذهذرةيرة  مذسلعم 
سورعغان  ظىحىن  كأصةيتعش  «مئلعنع  قعلعدذ:  رعؤايةت  دئضةنلعكعنع  مذنداق 
ظوتنع  ياكع  ظازايتسذن  ظوتنع  ياكع  ظادةم  ظذ  سورايدذ.  ظوتنع  هةقعقةتتة  ظادةم 
كأصةيتسذن.» بذ، ظعهتعياجع بولمعسعمذ مال توصالش ظىحىن كعشعلةردعن زاكات 

ظالعدعغان كعشعلةردذر.
ظعبنع ظأمةر )اهلل تاظاال ظذالردعن رازع بولسذن!( صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث 
ؤة  )زاكاتقا  هةمعشة  »كعشعلةردعن  قعلعدذ:  رعؤايةت  دئضةنلعكعنع  مذنداق 
سةدعقعغا ظوخشاش( بعر نةرسة سورايدعغان ظادةم قعيامةت كىنع يىزعدة بعرةر 
صارحعمذ ضأش يوق هالدا كئلعدذ.»))) ظةل خعتابعي مذنداق دةيدذ: »بذ هةدعس 
قعيامةت كىنع ظذ ظادةم قةدرعـ  قعممعتع ؤة يىزع يوق، صةس هالةتتة كئلعدذ، دئضةن 
مةنعنع بئرعشكعمذ ياكع ظذ ظادةم يىزعنع صةس قعلعص كعشعلةردعن بعر نةرسة 
تعلعضةنلعكع ظىحىن بئرعلعدعغان ظازاب صةس قعلعص تعلةمحعلعكنع باشلعغان 
ظةزاسع بولغان يىزعدعن باشلعنعص تاكع يىزعنعث ضأشع حىشىص كةتكةنضة قةدةر 
ظازاصلعنعدذ، دئضةن مةنانع بئرعشكعمذ، ياكع باشقعالر ظذ ظادةمنعث يىزعدة ضأش 

)))  سىرة بةقةرة )7) ـ ظايةت. 
)))  ظعمام بذخارع رعؤايعتع. 
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يوقلعقتعن ظذنعث شذنداق ظادةم ظعكةنلعكعنع تذنذشع ظىحىن يىزعنعث هةممعسع 
سأثةك هالةتتة كئلعدذ، دئضةن مةنانع بئرعشكعمذ ظعهتعمالع باردذر«)))

 صئقعر ؤة معسكعنلةرنعث زاكات ؤة سةدعقعلةرنع ظئلعشع توغرعدذر. لئكعن 
تةمة  ؤة  سورعماسلعق  بئرعلعشعنع   ظأزلعرعضة  سةدعقعلةرنعث  ؤة  زاكات  ظذالر 
قعلماسلعق الزعم. بذ هةقتة ظأمةر )اهلل تاظاال ظذنعثدعن رازع بولسذن!( مذنداق 
مةندعنمذ  ظذنع  مةن  بئرةتتع.  سوؤغا  ماثا  ظةلةيهعسساالم  صةيغةمبةر  دةيدذ: 
«بذنع  ظةلةيهعسساالم:  صةيغةمبةر  دةيتتعم.  بةرضعن،  كعشعضة  كةمبةغةلرةك 
سةن  قالغان،  كئلعص  نةرسة  بعرةر  مالالردةك  مذشذ  ساثا  قاحانكع  ظالغعن! 
ظذ  ظةضةر  ظالغعن.  ظذنع  بولساث،  سورعمعغان  ياكع  قعلمعغان  تاما  مالنع  ظذ 
سوؤغا )سةن سورعماستعن( كةلمعسة، كأثلىثنع ظذنعثغا مايعل قعلمعغعن»))) 

دةيتتع. 
ظةبذ سةظعد ظةلخذدرعي )اهلل تاظاال ظذنعثدعن رازع بولسذن!( مذنداق دةيدذ: 
»ظةنسارعالردعن بعر تىركىم كعشعلةر صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمدعن غةنعمةتلةردعن 
بةردع.  غةنعمةتلةردعن  ظذالرغا  ظةلةيهعسساالم  صةيغةمبةر  سورعدع.  بئرعشنع 
ظذالر يةنة سورعدع. صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم يةنة بةردع. ظذالر يةنة سورعدع. 
ظةلةيهعسساالمنعث  صةيغةمبةر  هةتتا  بةردع.  يةنة  ظةلةيهعسساالم  صةيغةمبةر 
قولعدعكع  ظذالرغا  ظةلةيهعسساالم  صةيغةمبةر  قالمعدع.  نةرسة  بةرضعدةك  يئنعدا 
نةرسعلةرنعث هةممعسعنع بئرعص بولغاندعن كئيعن ظذالرغا: »مةن، ظأزةمدعكع 
ياخشع نةرسعلةرنع سعلةردعن هةرضعز ظايعمايمةن. كعمكع ظعصصةتلعك بولذشنع 
خالعسا، اهلل ظذنع ظعصصةتلعك قعلعدذ. كعمكع بعهاجةت بولذشنع خالعسا، اهلل ظذنع  
قعلغذحع  سةؤر  ظذنع  اهلل  خالعسا،  قعلعشنع  سةؤر  كعمكع  ؤة  قعلعدذ  بعهاجةت 
قعلعدذ. بعر ظادةمضة سةؤردعن بةك ياخشع ؤة مول رعزق بئرعلمعدع»))) دئدع. 
هةكعم ظعبنع هعزام )اهلل تاظاال ظذنعثدعن رازع بولسذن!( مذنداق دةيدذ: مةن 
ظةلةيهعسساالم  صةيغةمبةر  سورعدعم.  نةرسة  بعر  ظةلةيهعسساالمدعن  صةيغةمبةر 
ظذنع ماثا بةردع. يةنة سورعدذم. يةنة بةردع. يةنة سورعؤعدعم ظذ يةنة بةردع. 
بعر  شئرعن  ؤة  حعرايلعق  دذنيا  ـ  مال  بذ  هةقعقةتةن  هةكعم!  »ظع  ظاندعن: 
قعلعدذ.  بةركةت  ظذ  ظالسا،  بعلةن  قاناظعتع  نةصسعنعث  ظذنع  كعمكع  نةرسعدذر. 

)))  »فتح الباري«، ) ـ توم، 9)) ـ بةت.
)))  ظعمام بذخارع رعؤايعتع. 
)))  ظعمام بذخارع رعؤايعتع. 
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كعمكع تاما بعلةن ظالسا، يةص ـ ظعحعص تذرذصمذ تويمعغان ظادةمضة ظوخشايدذ ؤة 
ظذ بةركةت قعلمايدذ. ظىستىن قول )بةرضةن قول( تأؤةن قولدعن )ظالغان قولدعن( 

ياخشعدذر«))) دئدع.
نةرسة  بعر  تذرذص  حاصلعشعؤئلعص  كعشعلةرضة  ظةسلعدة  معسكعنلةر 
سورعمايدعغان ظادةملةر بولذشع مذمكعن. شذ خعلدعكع ظادةملةرنعث معسكعنلةر 

بولذشعنع تأؤةندعكع هةدعس كىحالندىرعدذ. 
صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم مذنداق دئدع: «كعشعلةرنع ظايلعنعص بعرـ  ظعككع 
كئتعدعغان كعشع معسكعن  قايتعص  بةرسة،  تال خورما  ظعككع  ـ  بعر  ؤة  لوقما 
ظةمةس. معسكعن دئضةن ظأزعنع بعهاجةت قعلغعدةك بايلعق تاصالمايدعغان، ظذنعث 
كعشعلةردعن  ؤة  بئرعلمةيدعغان  سةدعقعمذ  ظذنعثغا  سئزعلمعضةحكة  ظاجعزلعغع 

تعلةشنع خالعمايدعغان كعشعدذر.«)))

زاكات خادعملعرعنعث بايانع

ؤة  صئقعرالرغا  ظذنع  ؤة  يئغعشقا  زاكاتلعرعنع  كعشعلةرنعث  بولسا،  بذالر 
زاكات ظئلعشقا هةقلعق بولغان كعشعلةرضة بئرعشكة مذسذلمانالرنعث باشلعقع 
تةرعصعدعن تةيعنلةنضةن كعشعلةردذر. ظةضةر ظذالر ظأزلعرعنعث ؤاقتعنع مةخسذس 
بذ ظعش ظىحىن ظاحراتقان بولسا، زاكاتتعن ظذالرغا هةتتا ظذالر ظعهتياجلعرعنع 

ظوتتذرهال شةكعلدة قامدعغعدةك مال بئرعلعدذ.
ظادةمنعث  حعققان  ظاتاص  هةقسعز  يئغعشقا  زاكات  ظىحىن  صئقعرالر  ظأزعنع 
حىنكع  ظةمةستذر.  توغرا  ظئلعشع  نةرسة  بعر  كعحعككعنعمذ  زاكاتتعن  يعققان 
ظذنعث  ظىحىن  شذنعث  ظاتعغان.  هةقسعز  دةسلةصتة  ظعشقا  بذ  ظأزعنع  ظادةم،  ظذ 
ظعش هةققعضة هئسابالص بعر نةرسة ظئلعشع توغرا بولمايدذ. مةسحعت سئلعش 
ياكع ظذنع رئمذنت قعلعش ظىحىن بعر نةرسة يعغقعلع حعققان ظادةمنعث يعغقان 

نةرسعدعن ظعش هةققع ظئلعشعمذ توغرا بولمايدذ.

دعللعرعنع ظعسالمغا مايعل قعلعش كأزدة تذتذلغانالرنعث بايانع

بذ ظادةملةر ظىح قعسعمغا بألىنعدذ. بعر قعسمع كاصعر ظادةملةر بولذص صةيغةمبةر 
)))  ظعمام بذخارع رعؤايعتع. 
)))  ظعمام بذخارع رعؤايعتع. 
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ظةلةيهعسساالم ظذالرنعث دعللعرعنع ظعسالمغا مايعل قعلعشنع كأزدة تذتذص ظذالرغا 
دعنعغا  ظعسالم  ظذالرنعث  بولذص  ظادةملةر  يامان  قعسمع  بعر  بعرةتتع.  زاكاتتعن 
يامانلعق قعلعشعدعن ساقلعنعش ظىحىن ظذالرغا زاكات بئرعلةتتع. يةنة بعر قعسمع 
ظورذن  ياخشع  تئخع  دعللعرعدا  ظذالرنعث  ظعمان  لئكعن  كعرضةن،  دعنعغا  ظعسالم 
ظئلعص بواللمعغان ظادةملةر بولذص ظذالرنعث ظعسالم دعنعدا مذستةهكةم تذرذشع ؤة 

دعللعرعنعث ظعسالم دعنعغا مايعل بولذشع ظىحىن ظذالرغا زاكات بئرعلةتتع. 
بذ خعلدعكع ظادةملةرضة زاكات بئرعش قذرظاننعث ظايعتع بعلةن سابعت بولغان 
بعر هأكىم ظعدع. كئيعن ظعسالم دعنع كىحلىنىص كاصعرالرغا زاكات بئرعش بعلةن 
ظعسالمغا  ظذالرنع  ظارقعلعق  قعلعش  مايعل  دعنعغا  ظعسالم  دعللعرعنع  ظذالرنعث 
كعرضىزىشكة هاجةت قالمعغان ظعدع. شذنعث بعلةن بذ خعلدعكع كعشعلةرضة زاكات 
بئرعش ظةبذبةكرع رةزعيةلالهذ ظةنهذنعث زامانعسعدا ظةمةلدعن قالدذرذلغان ياكع 
ظةؤةتكةندة  يةمةنضة  ظةنهذنع  رةزعيةلالهذ  مذظاز  ظةلةيهعسساالمنعث  صةيغةمبةر 
ظذنعثغا: »سةن ظةهلع كعتابتعن بولغان بعر قةؤمنعث قئشعغا بارعسةن. ظذالرنع 
ظةلحعسع  نعث  اهلل  مئنعث  ؤة  يوقلعقعغا  ظعالهنعث  هئحبعر  باشقا  دعن  اهلل  بعر 
ظعكةنلعكعمضة ضذؤاهلعق بئرعشضة حاقعرغعن. ظذالر ظذنعثغا بويسذنسا، ظذالرغا اهلل 
نعث بعر كئحة - كىندىزدة ظذالرغا بةش ؤاخ نامازنع صةرز قعلغانلعقعنع بعلدىرضعن. 
ظذالر ظذنعثغا بويسذنسا، ظذالرغا اهلل نعث ظذالرنعث بايلعرعدعن ظئلعنعص ظذالرنعث 
كةمبةغةللعرعضة بئرعدعغان زاكاتنع صةرز قعلغانلعقعنع بعلدىرضعن. . .«))) دئضةن 
صةيغةمبةر  حىنكع  مذمكعن.  بولذشع  قالدذرذلغان  ظةمةلدعن  ظارقعلعق  سأزع 
ظةلةيهعسساالمنعث: »ظذالرنعث كةمبةغةللعرعضة« دئضةن سأزعدعكع >ظذالرنعث< 
دعللعرعنع  زاكات  ظىحىن  شذنعث  قايتعدذ.  مذسذلمانالرغا  بولسا،  ظالماش  دئضةن 
مذسذلمانالرنعث  بئرعلمةي  كاصعرالرغا  تذتذلغان  كأزدة  قعلعش  مايعل  ظعسالمغا 

ظعحعدعكع صئقعرالرغا بئرعلعدذ.)))

قذلالرنع ظازات قعلعشنعث بايانع

قذلالر مةيلع خذجعلعرع بعلةن مةلذم معقداردا صذل تألعضةندة ظازات بولذشقا 
قذللذقتعن  ظذالرنع  بولمعسذن  ظذنداق  بولسذن مةيلع  قذل  تىزىشكةن  توختام 

ظازات قعلعش ظىحىن زاكاتتعن بئرعلعدذ.
)))  ظعمام بذخارع رعؤايعتع. 

)))  »رد احملتار«، ) ـ توم، )6 ـ بةت.
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ظعسالم دعنع قذلالرنع ظازات قعلعشقا رعغلةتلةندىردع ؤة ظذالرنع ظازات قعلعش 
ظىحىن زاكات ظىحىن بئرعلعدعغان مال ـ مىلىكنعث بعر قعسمعنع ظاجراتتع. اهلل 
تاظاال قذل ظعضعللعرعنع قذلالر بعلةن توختاملعشعشقا رعغبةتلةندىرىص مذنداق 
خوجعسعغا  )يةنع  تعلةيدعغانالر  تىزىشنع  توختام  »قذللعرعثالردعن  دئدع: 
قعلعنعشعنع  ظازاد  ظأزعنعث  بعلةن  شةرتع  تألةش  مال   – صذل  مذظةييةن 
توختام  بايقعساثالر،  ساداقعتعنع  ظذالرنعث  ظةضةر  بعلةن،  تعلةيدعغانالر( 
تىزىثالر، سعلةرضة اهلل ظاتا قعلغان مال – مىلىكنعث بعر قعسمعنع )ظأزلعرعنع 

ظازاد قعلعشقا ياردةم تةرعقعسعدة( ظذالرغا بئرعثالر«)))     

قةرزدارالرنعث بايانع

مىلىك  ـ  مال  يةتكىدةك  معقدارعغا  زاكات  قولعدا  بةرسة  قةرزعنع  ظذ، 
قةرزدار  بئرعش  قةرزدارالرغا  زاكاتنع  كعشعدذر.  قةرزدار  قالمايدعغان 
بةكرةك  صذلغا  قةرزدارالر  حىنكع  ياخشعدذر.  بئرعشتعن  صئقعرالرغا  ظةمةس 

ظعهتعياجلعقتذر.

اهلل نعث يولعنعث بايانع

اهلل نعث يولعدعن صئقعرلعق سةؤةبع بعلةن جعهادقا حعقالمعغان ظادةم كأزدة 
قعلماقحع  هةج  قالغان  توختاص  يولدا  يئرعم  يوق  صذلع  بذنعثدعن  تذتذلعدذ. 
قاراشتا  كأز  بعر  يةنة  بار.  قاراشمذ  دئضةن  تذتذلعدذ،  كأزدة  ظادةم  بولغان 
بذنعثدعن ظأزعنع دعنعي ظعلعملةرضة ظاتعغان ظادةم كأزدة تذتذلعدذ، دةص بايان 
قعلعندع. اهلل تاظاالنعث: »اهلل نعث يولعغا« دئضةن ظايعتعدعن ياخشع ظعشالرنع 
قعلعشقا حعققان بارلعق ظادةملةر كأزدة تذتذلعدذ، دئضةن قاراشمذ بار. )يةنع 

زاكات مذشذ خعلدعكع ظادةملةرنعث هةممعسعضة بئرعلسة بولعدذ.()))    

ظعبنع سةبعللةرنعث (يةنع يولدا قالغان ظادةملةرنعث) بايانع

ظذ، باشقعالردعكع قةرزلعرعنع ظااللمعغان ياكع مةلذم بعر مذددةتتعن كئيعن 
قايتذرذص بئرعشكة قةرز بةرضةن ظادةمضة ظوخشاش مال ـ مىلكع بار، لئكعن 
يةردة  باشقا  مةيلع  بولسذن  ؤةتعنعدة  ظأزعنعث  ظذ،  مةيلع  مىلكع  ـ  مال  ظذ 

)))  سىرة نذر )) ـ ظايةتنعث بعر قعسمع. 
)))  »رد احملتار«، ) ـ توم، )6 ـ بةت.
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مال  بولسعمذ  شةهرعدة  ظأزعنعث  كعشعدذر.  بولمعغان  يئنعدا  ظذنعث  بولسذن 
قالغان  يولدا  )يةنع  سةبعلنعث  ظعبنع  ظادةممذ  قالغان  ظذزاقتا  مىلكعدعن  ـ 
ظادةمنعث( قاتارعغا كعرعدذ. حىنكع ظذ ظادةمدة ظذنع زاكات ظئلعشقا اليعق 
لئكعن  بولسعمذ،  باي  كأرىنىشتة  ضةرحة  ظذ  تئصعلغاندذر.  قعلعدعغان سةؤةب 

هةقعقةتتة صئقعردذر.
بعز بذ يةردة شذنع ظةسكةرتعص ظأتىشكة توغرا كئلعدذكع، يولدا قالغان 
ظادةمنعث زاكاتنع ظأز ظعهتعياجعدعن ظارتذق ظئلعشع توغرا بولمايدذ. ظةمما 
ظالسعمذ  ظارتذق  ظعهتعياجعدعن  زاكاتنع  صئقعر  ظوخشعمايدذ.  بذنعثغا  صئقعر 
ظةث  ظئلعشع  قةرز  كعشعنعث  قالغان  يولدا  بولسا،  مذمكعن  ظةضةر  بولعدذ. 
حىنكع  ظةمةس.  دةرعجعسعدة  صةرز  ظئلعشع  قةرز  ظذنعث  لئكعن  ياخشعدذر. 
ظذنعث قةرزلةرنع ظادا قعاللماسلعقع مذمكعن. خذددع صئقعر زاكات ظالغاندعن 
كئيعن باي بولغان بولسا، ظذنعث قولعدا قالغان زاكاتنع سةدعقة قئلعؤئتعشع 
الزعم بولمعغعنعدةك يولدا قالغان ظادةممذ زاكات ظالغاندعن كئيعن قولعغا صذل 
سةدعقة  باشقعالرغا  زاكاتنع  قالغان  ظئشعص  قولعدا  خةجلةص  بولسا،  كعرضةن 

قعلعؤئتعشع الزعم ظةمةس.))) 
مانا بذالر زاكاتنع بئرعش دذرذس بولغان سةككعز خعل كعشعلةردذر. زاكات 
ظذالرغا بئرعلضةندة بعز يذقعرعدا بايان قعلعص ظأتكىنعمعزدةك زاكاتنع ظذالرغا 
ظعضة قعلعص بئرعش شةرتتذر. شذنعث ظىحىن زاكات مةسحعت سئلعشقا)))، ظألضةن 
ظادةمضة كعصةنلعك ظئلعشقا ؤة ظذنعث قةرزعنع ظادا قعلعشقا))) ظوخشاش بعر 
سعضة ظعضة قعلعص بئرعش ظعشع ؤذجذدقا حعقمايدعغان ياخشعلعق يوللعرعغا 

بئرعلمةيدذ. 
)))  »رد احملتار«، ) ـ توم، )6 ـ بةت.

)))  كئيعنكع ظالعمالرنعث بةزعلعرع: »مةسحعت يوق بعر مةهةللعضة مةسحعت سالماقحع بولغان ياكع مةسحعت بولسعمذ، 
لئكعن ظذ كعحعك كعلعص قالغان بولذص ظذنع قايتا سالماقحع بولغان بولسا، زاكاتنع مةسحعت سئلعش ياكع ظذنع رئمعنذت 
صىتىن  صايدعسع  سئلعشتةك  مةكتةص  دعنعي  زاكاتنع  يةنة  قارعشعحة  كأز  بذالنعث  دةيدذ.  بولعدذ«  بةرسة  ظىحىن  قعلعش 

مذسذلمانالرغا تئضعدعغان يةرلةرضة ظعشلعتعشكعمذ بولعدذ. >فعقهذززاكات< دئضةن كعتابقا قارالسذن. ت. 
)))  يةنع زاكات بئرعدعغان كعشع زاكات ظىحىن بةرمةكحع بولغان صذلنع يانجذقعدعن حعقعرعصال ظألضةن ظادةمضة كعصةنلعك 
ظئلعش ياكع ظذنعث قةرزعنع تألةش توغرا بولمايدذ. حىنكع بذ هالةتتة ظذ صذلنع بعر ظادةمضة ظعضة قعلعص بئرعش دئضةن 
ظعش ؤذجذدقا حعقمعغان بولعدذ. ظةمما ظذ كعشع زاكاتنع ظألضةن ظادةمنعث توغقانلعرعنعث ظعحعدعن زاكاتقا اليعق بولغان 
بعرةرسعضة بةرسة، زاكاتنع ظالغان صئقعر ظادةم ظذ زاكاتنعث صذلع بعلةن ظألضةن ظادةمضة كعصةنلعك ظالسعمذ ياكع ظذنعث 
قةرزعنع ظأتعسعمذ بولعدذ. لئكعن زاكات بةرضىحع كعشع بعلةن زاكات ظالغذحع صئقعر شذنداق قعلعشعشقا صىتىشمةسلعك الزعم. 
ظةضةر زاكات بةرضىحع كعشع صئقعرغا: مةن ساثا بذ زاكاتنع بئرعمةن، سةن ظذنعث بعلةن ظألضةن ظادةمضة كعصةنلعك ظالعسةن 

ياكع ظذنعث قةرزعنع ظأتةيسةن، دةص بةرضةن بولسا، بذ يةنة توغرا بولمايدذ. ت.        
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هايات بار صئقعر ظادةمنعث بذيرذقع بعلةن )زاكات صذلعنع ظذ صئقعر ظادةمنعث 
بولعدذ.  قعلعشقا  ظادا  قةرزعنع  ظذنعث  بعلةن  زاكات  تذتقذزماستعنال(  قولعغا 
بئرعلضةنلعكع  قةرزعضة  ظذنعث  بعلةن  بذيرذقع  ظادةمنعث  ظذ  زاكات  حىنكع 
ظىحىن زاكات خذددع ظذنعث قولعغا تذتقذزذلذص بئرعلضةندةك ؤة قةرز ظعضعسع 

زاكات بةرضىحعدعن زاكاتنع صئقعرغا ؤاكالةتةن ظالغاندةك بولعدذ.
ظعكةنلعكعنع  نئمة  ظئلعشنعث  تاصشذرذص  قولعغا  ياكع  ساراثغا 
حىشةنمةيدعغان باالغةتكة يةتمعضةن كعحعك بالعغا زاكات بئرعلمةيدذ. لئكعن 
دادعسعغا ياكع ؤةسعيةت ظارقعلعق ظذالرنعث ظعضعدارحعلعقعنع قولعغا ظالغان 
ظادةمضة ظوخشاش ظذالرغا ظعضعدارحعلعق قعلعدعغان كعشع، ظةضةر ظذ ظعككعسع 
ظىحىن زاكاتنع قولعغا تاصشذرذص ظئلعص كئيعن ظذ ظعككعسع ظىحىن ظعشلعتعص 

بةرسة بولعدذ.
ظعكةنلعكعنع  نئمة  ظئلعشنعث  تاصشذرذص  قولعغا  باال  كعحعك  ظةضةر 

حىشىنةلةيدعغان باال بولسا، زاكاتنع ظذنعث قولعغا بئرعشمذ توغرا بولعدذ. 
يةنة  ـ  بعرعنعث  ظادةملةرنعث  بار  مذناسعؤةت  بالعلعق  ـ  ظاتا  ظارعسعدا 
بعرعضة زاكعتعنع بئرعشع بولمايدذ. حىنكع ظذالنعث ظارعسعدا زاكات صذلعدعن 
كئلعدعغان صايدا ظورتاقتذر. شذنعث ظىحىن ظارعسعدا ظاتاـ  بالعلعق مذناسعؤةت 
بار ظادةملةرنعث بعرعنعث ـ يةنة بعرعضة بةرضةن زاكاتتا >بئرعش< دئضةن مةنا 
مذكةممةل بعر شةكعلدة ؤذجذدقا حعقمايدذ. شذنعث ظىحىن زاكات بةرمةكحع 
بولغان ظادةم زاكعتعنع مةيلع ظاتا ـ ظانعسع بولسذن ياكع ظاتا ـ ظانعسعنعث 
ظاتا ـ ظانعسع بولسذن ظاتا ـ ظانعسع تةرةصكة بةرمةيدذ. شذنعثدةك زاكعتعنع 
يةنة بالعسع بولسذن مةيلع بالعلعرعنعث بالعلعرع بولسذن بالعلعرع تةرةصكعمذ 
بةرمةيدذ. زاكات زعنادعن تاصقان بالعسعغا ياكع: بذ مئنعث باالم ظةمةس، دةص 

ظذنعث ظأزعنعث بالعسع ظعكةنلعكعضة تانغان بالعسعغعمذ بئرعلمةيدذ. 
ؤة  تاغعللعرعغا  توغقانلعرعغا،  بعر  صئقعر  باشقا  ظذالردعن  زاكاتنع  ظةمما 
هامما ظاحعللعرعغا بةرسة بولعدذ. بةلكع زاكاتنع ظذالرغا بئرعش باشقعالرغا 
بةرضةندعن ياخشعدذر. حىنكع زاكاتنع ظذالرغا بئرعش ظارقعلعق هةم زاكاتنع ظادا 
قعلغانلعقتعن هةم ظورذغ ـ تذغقانحعلعق مذناسعؤةتنع كىحلةندىرضةنلعكتعن 
)يةنع سعلة رةهمع قعلغانلعقتعن( ظعبارةت ظعككع ظعشنع قعلغان هئسابلعنعدذ. 
بذ هةقتة ظعبنع مةسظذدنعث )اهلل تاظاال ظذنعثدعن رازع بولسذن!( ظايالع زةينةص 
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ظايالالر  «ظع  ظةلةيهعسساالمنعث:  مذنداق دةيدذ: مةن مةسحعتتة صةيغةمبةر 
دئضةنلعكعنع  قعلعثالر»  سةدعقة  بولسعمذ  بذيذمعثالردعن  زعننةت  ضذرذهع! 
ظاثلعدعم. مةن )يولدعشعم( ظعبنع مةسظذدقا ؤة ظالدعمدعكع يئتعم ـ بالعالرغا 
سةن  مةسظذدقا:  ظعبنع  مةن  بعلةن  شذنعث  كئلعؤاتاتتعم.  بئرعص  نةصةقة 
بئرعص صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمدعن ظةضةر مةن ساثا ؤة ظالدعمدعكع يئتعم 
بالعلعرعمغا سةدعقة قعلسام بذالمدذ، بولمامدذ؟ سوراص باققعن، دئدعم. ظعبنع 
مةسظذد: ظأزةث بئرعص سورعغعن، دئدع. شذنعث بعلةن مةن باردعم. صةيغةمبةر 
ظةلةيهعسساالمنعث ظعشعكع ظالدعدا ظةنسارلعق بعر ظايال بار ظعكةن. ظذنعث 
سورعماقحع بولغعنعمذ مئنعثكعضة ظوخشاش ظعكةن. بعالل بعز تةرةصكة حعقعص 
كعرعص  قئشعغا  ظةلةيهعسساالمنعث  صةيغةمبةر  سةن  ظذنعثغا:  بعز  قالدع. 
ظعشعك ظالدعدا ظعككع ظايال سةدعقعلعرعنع ظةرلعرعضة ؤة ظالدعلعرعدعكع يئتعم 
بالعلعرعغا بةرسة دذرذس بوالمدذ، بولمامدذ؟ دةص سورايدعكةن، دئضعن. بعراق 
بعزنعث كعملعكعمعزنع دئمعضعن، دئدذق. بعالل صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث 
قئشعغا كعرعص سورعدع. صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم: «ظذالر كعم؟» دئدع. بعالل: 
بعرع ظةنسارعالردعن ؤة يةنة بعرع زةينةب، دئدع. صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم: 
«ظذ قايسع زةينةب؟» دئدع. بعالل: ظعبنع مةسظذدنعث ظايالع، دئدع. صةيغةمبةر 
يئقعنلعرعغا  بعرع:  باردذر.  ظةجعر  ظعككع  ظعككعسعضة  «ظذ  ظةلةيهعسساالم: 
سةرص قعلغاننعث ظةجرع ؤة يةنة بعرع: سةدعقة قعلغاننعث ظةجرع»))) دئدع.

ظارعسعدا ظةر ـ خذتذنحعلعق مذناسعؤةت بار ظادةملةرنعث بعرعنعث ـ يةنة 
قعلعؤاتقان،  تاالق  ظةر  مةسعلةن:  بولمايدذ.  توغرا  بئرعشع  زاكعتعنع  بعرعضة 
شذنعثدةك  بةرمةيدذ.  زاكعتعنع  ظايالعغعمذ  ظعحعدعكع  ظعددةتنعث  لئكعن 
ظايالمذ ظئرعضة زاكعتعنع بةرمةيدذ. ظةمما ظعمام ظةبذيىسىف ؤة ظعمام مذهةممةد 
)اهلل تاظاال ظذ ظعككعسعضة رةهمةت قعلسذن!( ظايال ظئرعضة زاكعتعنع بةرسة 
بولعدذ، دةص قارايدذ))). ظذ ظعككع ظعمام ظأزلعرعنعث بذ قاراشلعرعغا يذقعرعدا 
بايان قعلعنعص ظأتكةن ظعبنع مةسظذدنعث ظايالع زةينةصنعث هةدعسعنع دةلعل 
قعلعص كةلتىردع. ظعمام ظةبذهةنعفة )اهلل تاظاال ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!( ظذ 
هةدعسنعث مةنعسعنع زاكاتقا ظةمةس نةصلة سةدعقعغا قاراتتع. )شذنعث ظىحىن 

)))  ظعمام بذخارع رعؤايعتع. 
)))  هةنةفعي مةزهةصعدعكعلةردعن ظعمام ظةبذيىسىف ؤة ظعمام مذهةممةد، ظعمام شافعظعي، بعر رعؤايةتتة ظعمام مالعك ؤة ظعمام 
ظةهمةد )اهلل تاظاال ظذالرغا رةهمةت قعلسذن!( باي بعر ظايال ماللعرعنعث زاكعتعنع ظأزعنعث صئقعر ظئرعضة بةرسة بولعدذ، 

دئضةن قاراشتعدذر. ت.  
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ظايال ظئرعضة زاكعتعنع بةرسة بولمايدذ، دئدع.( 
زأرىر  دئضةن  باي  بولمايدذ.  توغرا  بئرعش  ظادةمضة  باي  زاكاتنع 
ظعهتعياجلعرعدعن ظئشعص زاكاتنعث معقدارعغا يةتكىدةك ظارتذق مال ـ دذنياغا 
ظعضة كعشعدذر. ظةضةر بعر ظادةمنعث ظعجارعضة قويعدعغان دذكان ؤة ظأيلعرع 
بار، لئكعن ظذ ظعجارعدعن كعرضةن كعرعم ظأزعضة ؤة بالعؤاقعلعرعغا يةتمةيدعغان 
بولسا، ظذ ظادةم صئقعر هئسابلعنعدذ ؤة ظذنعث زاكات ظئلعشع توغرا بولعدذ. بعر 
ظادةمنعث ظولتذرعؤاتقان، لئكعن زأرذر بولغان ظعهتعياجعدعن ظئشعص تذرعدعغان 

ظأيع بار بولسعمذ، ظذنعث زاكات ظئلعشع توغرعدذر.
 ظايال كعشع، ظذ ياتلعق قعلعنغاندا ظئرعنعث ظأيعضة ظأزع بعلةن بعللة 
ظوي  توغرعسع  هئسابلعنامدذ؟  باي  بعلةن  جاهازعلعرع  ظأي  بارغان  ظئلعص 
بولمعسا  ظوخشاش  سايمانلعرعغا  ظوي  ؤة  كعحةككة  ـ  كعيعم  جاهازعلعرعغا، 
بولمايدعغان نةرسعلةر، زأرىر بولغان ظعهتعياجالرنعث قاتارعدعن هئسابلعنعدذ. 
شذنعث ظىحىن بعر ظايال ظذ نةرسعلةرضة ظعضة بولذش بعلةن باي هئسابالنمايدذ. 
ظىحىن  زعننةتلةش  يةتكىدةك  معقدارعغا  زاكات  باشقا  بذالردعن  ظأيدة  ظةضةر 
ـ قذحا ؤة ضعلةملةر بولسا، بذ هالةتتة ظذ ظايال باي  ظأيضة تعزعلغان قاحا 

هئسابلعنعدذ ؤة ظذنعث زاكات ظئلعشع توغرا بولمايدذ. 
 ظةضةر بعر ظادةم باي بولسا، ظذنعث باالغةتكة يةتمعضةن كعحعك بالعسعمذ 
ظذنعث بايلعقع بعلةن باي هئسابلعنعدذ. شذنعث ظىحىن ظذ كعحعك بالعغا زاكات 
بئرعش توغرا بولمايدذ. ظةمما ظذنعث باالغةتكة يةتكةن بالعسع ظذ ظادةمنعث باي 
بولذشع بعلةن باي هئسابالنمايدذ. )شذثا ظةضةر ظذ باال صئقعر بولسا، ظذنعثغا 
زاكات بةرسة بولعدذ.( شذنعثدةك يةنة دادا بالعسعنعث باي بولذشع بعلةن باي 
هئسابالنمايدذ))).  باي  بعلةن  بولذشع  باي  ظئرعنعث  ظايال  ؤة  هئسابالنمايدذ 
باي  بعلةن  بايلعقع  دادعسعنعث  قعزعنعث  باينعث  بولغان  بولذص  ياتلعق 
قعلعشعص  ظعختعالص  ظالعمالر  هةققعدة  هئسابالنماسلعقع  ياكع  هئسابلعنعشع 
باي هئسابالنمايدذ.  بعلةن  بولذشع  باي  دادعسعنعث  قعز  ظذ  توغرعسع  قالدع. 

شذنعث ظىحىن ظذنعثغا باشقعالر زاكعتعنع بةرسة بولعدذ.)))
صئقعرالرغا  باشقا  صئقعردعن  بار  بالعؤاقعلعرع  ياكع  صئقعردعن  قةرعزدار 

)))  يةنع بالعس باي صئقعر ظادةمضة ؤة ظئرع باي صئقعر ظايالغا باشقعالر زاكاتلعرعنع بةرسة بولعدذ. ت. 
)))  »رد احملتار«، ) ـ توم، 66 ـ بةت.
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صئقعرغا  بعر  مةكرذهتذر.  بئرعش  ظارتذق  معقدارعدعن)))  زاكات  زاكاتنع، 
مذستةهةصتذر.  بئرعش  يةتكىدةك  كىنلعكعضة  بعر  ظذنعث  صةقةت  زاكاتتعن 
بةرمةكحع  زاكعتعنع  ظادةمنعث  بولغان  ظايرعماقحع  زاكات  توغرعسع  ظةسلعدة 
بولغان صئقعرنعث بالعؤاقعلعرعنعث بار يوقلعقعغا، ظذنعث ظولتذرعؤاتقان ظأيدة 
ظذنعث  ظوخشاش  ظةمةسلعكعضة  ظذنداق  ياكع  ظولتذردعغانلعقع  ظعجارعضة 

ظةهؤالعرعغا قارعشع الزعم.
زاكات مةهةللعدعكع صئقعرالرغا بئرعلعدذ. ظذنع بعر يذرتتعن باشقا يذرتقا 
بولغان  بةرمةكحع  زاكات  صئقعر  يذرتتعكع  باشقا  ظةضةر  مةكرذهتذر.  يأتكةش 
تةقؤادار  بةك  ياكع  ظعهتعياجلعق  بةك  ياكع  تذغقانلعرع  ـ  ظذرذغ  ظادةمنعث 
ياكع مذسذلمانالرغا صايدعسع كأص ظادةم بولسا، بذ هالةتتة زاكاتنع ظذ يذرتقا 

يأتكعسة بولعدذ.
شةهرعدة  كاصعرالر  ظأزع  لئكعن  كئلعدعغان،  زاكات  مىلكعضة  ـ  مال 
ياشايدعغان ظادةم زاكعتعنع كاصعرالر شةهرعدعكع مذسذلمان صئقعرالرغا ظةمةس 
مذسذلمان شةهرعدعكع مذسذلمان صئقعرالرغا بئرعدذ. حىنكع مذسذلمان يذرتعدا 
ياخشعدذر.  صئقعرالردعن  ياشايدعغان  شةهرعدة  كاصعر  صئقعرالر  ياشايدعغان 
لئكعن كاصعر شةهرعدة كاصعرالرنعث قولعغا حىشىص قالغان مذسذلمانالر بولسا، 
ظةضةر ظذالرنع صذل بعلةن قذتقذزذش مذمكعن بولسا، زاكاتنع كاصعر شةهرعدعن 
مذسذلمانالرنع  قولعدعكع  كاصعرالرنعث  بعلةن  زاكات  شذ  ظولتذرماي  يأتكةص 

قوتذلدذرذش الزعم.
باشقا يذرتتا ظورذغ ـ تذغقانلعرع بار ظادةم زاكعتعنع شذ يذرتقا يأتكعسة 
ظذنعث مةكرذه ظةمةسلعكعنعث دةلعل ـ صاكعتع بولسا، تأؤةندعكع هةدعستذر: 
تةبرانعي ظةبذهذرةيرعدعن )اهلل تاظاال ظذنعثدعن رازع بولسذن!( صةيغةمبةر 
ظةلةيهعسساالمنعث مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ: »ظع مذهةممةدنعث 
ظىممعتع! مئنع هةق بعلةن ظةؤةتكةن اهلل نعث نامع بعلةن قةسةم قعلعمةنكع، 
ـ تذغقعنع بار بعر ظادةمنعث )ظذ  اهلل تاظاال، ياردعمعضة ظعهتعياجلعق ظورذغ 
ظذرذغ ـ تذغقعنعغا بةرمةي( باشقعالرغا بةرضةن سةدعقعسعنع قذبذل قعلمايدذ. 
جئنعم قولعدا بولغان زات اهلل نعث نامع بعلةن قةسةم قعلعمةنكع، اهلل تاظاال 
)))  يةنع قةرزع ياكع بالعؤاقعللعرع يوق بعر صئقعرغا زاكاتقا هئساصالص 85 ضعرام ظالتذن كةلضىدةك معقداردا بعر نةرسة 

بئرعش مةكرذهتذر. ت. 
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قعيامةت كىنع ظذ ظادةمضة قارعمايدذ.«
زاكات ؤة سةدعقعلةر دةسلةص )صئقعر( ظةر بعر توغقانلعرعغا، ظذالردعن قالسا 
قعز بعر توغقانلعرعغا، ظذالردعن قالسا ظذالرنعث بالعلعرعغا، ظذالردعن قالسا 
بولغان  تةرعصعدعن  دادا  قالسا  ظذالردعن  تاغعللعرعغا،  بولغان  تةرعصعدعن  دادا 
تاغعللعرعغا،  بولغان  تةرعصعدعن  ظانا  قالسا  ظذالردعن  ظاحعللعرعغا،  هامما 
قالسا  ظذالردعن  ظاحعللعرعغا،  هامما  بولغان  تةرعصعدعن  ظانا  قالسا  ظذالردعن 
قوشنعالرغا،  ـ  قذلذم  قالسا  ظذالردعن  تذغقانالرغا،  ـ  ظورذغ  باشقا  ظذالردعن 
شةهعردعكع  قالسا  ظذالردعن  ؤة  ظادةملةرضة  مةهةللعستعكع  قالسا  ظذالردعن 

ظادةملةرضة بئرعلعدذ.
ياخشعدذر.  بةرضةن  صئقعرغا  ظعلعملعك  بةرضةندعن  صئقعرغا  نادان  زاكاتنع 
شذنعثدةك يةنة ظةضةر زاكات بةرمةكحع بولغان ظادةم زاكعتعنع يعل تذشذشتعن 
ظعلضعرع بةرمةكحع بولسا، ظذنع باشقا يذرتقا يأتكعسة توغرا بولعدذ.)))      

صعترع سةدعقعسعنعث بايانع

ظادا  ظارقعلعق  مال  ظعسالمدا  ظوخشاش  زاكاتقا  بولسا،  سةدعقعسع  صعترع 
قعلعنعدعغان ظعبادةتتذر. بذ هةم >صعترع زاكعتع< دةصمذ ظاتعلعدذ. ظذ هعجرعيةنعث 
ظعككعنحع يعلع زاكات يولغا قويذلذشتعن ظعلضعرع يولغا قويذلغاندذر. ظذ صعترع 
سةدعقعسع )يةنع روزعدعن ظئغعزنع ظاحعدعغان كىننعث سةدعقعسع( دةص ظاتالدع. 
حىنكع ظذ سةدعقة روزا تذتذشتعن توختاص ظئغعزنع ظاحقانلعق مذناسعؤةت بعلةن 

ؤاجعص بولعدذ. 
>صعترع< دئضةن سأز )روزعدعن ظئغعزنع ظئحعش، دئضةن مةنانع بئرعدعغان 
>فعترع< دئضةن سأزدعن ظةمةس( يارعتعلعش دئضةن مةنانع بئرعدعغان >صعترةت< 
مالغا  سةدعقعسع  صعترع  حىنكع  مذمكعن.  بولذشعمذ  كةلضةن  سأزدعن  دئضةن 
ظةمةس جانغا قاراشلعقتذر))). شذنعث ظىحىن بةزع ظالعمالر ظذ سةدعقعنع >باش 
سةدعقعسع< ؤة >تةن زاكعتع< دةص ظاتاص كةلدع. لئكعن بذ هةقتعكع ظةث توغرا 
قاراش بذ سأزنع روزعدعن ظئغعزنع ظئحعش، دئضةن مةنانع بئرعدعغان >صعترع< 

)))  »رد احملتار«، ) ـ توم، 69 ـ بةت.
)))  يةنع بعر ظاظعلعدة قانحة جان بولسا، شذ جاننعث هةر بعرعنعث نامعدعن صعترع سةدعقعسع بئرعش الزعم. ت.  
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تأؤةندعكع  بولسا،  دةلعلع  بذنعث  قاراشتذر.  دئضةن  كةلدع،  سأزدعن  دئضةن 
هةدعستذر. 

رعؤايةت  دئضةنلعكعنع  مذنداق  سأظلةبةنعث  ظعبنع  ظابدذلاله  ظابدذرراززاق 
قعلعدذ: صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم روزا هئيت كىنعدعن))) بعر كىن ياكع ظعككع 
كىن ظعلضعرع تةشؤعق قعلعص: »مةيلع هأر بولسذن مةيلع قذل بولسذن مةيلع 
بولساثالر(  بةرمةكحع  )بذغداي  سعلةر  بولسذن  كعحعك  مةيلع  بولسذن  حوث 
نةرسة  باشقا  بذغدايدعن  )ظةضةر  بذغداي،  بعر سا)))  ظىحىن  كعشع  ظعككع  هةر 
بةرمةكحع بولساثالر( هةر بعر كعشع ظىحىن بعر سا خذرما ياكع ظارصا بئرعثالر« 

دئضةن.)))
صعترع سةدعقعسعنعث يولغا قويذلغانلعقعنعث دةلعل ـ صاكعتع بولسا، ظعبنع 
ظةلةيهعسساالم  »صةيغةمبةر  بولسذن!(:  رازع  ظذنعثدعن  تاظاال  )اهلل  ظأمةرنعث 
مذسذلمانالردعن بولغان قذلغا، ظازات كعشعضة، ظةرضة، ظايالغا، كعحعك بالعغا ؤة 
حوث ظادةمضة صعترع سةدعقعسع ظىحىن بعر سا خذرما ياكع ظارصا بئرعشنع صةرز 
قعلدع ؤة ظذنعث كعشعلةر )روزا هئيت( نامعزعنع ظوقذشقا كئلعشتعن ظعلضعرع 

ظادا قعلعنعص بولذشعغا بذيرذدع« دئضةن سأزعدذر.)4)        
بعلةن  دةلعل  كةسكعن  ظذ،  حىنكع  ؤاجعصتذر.  بئرعش  سةدعقعسعنع  صعترع 
سابعت بولمعغان. شذنعث ظىحىن صعترع سةدعقعسعنع ظعنكار قعلغان ظادةم كاصعر 
ظأمةرنعث:  ظعبنع  هةدعستعكع  قعلعنغان  بايان  يذقعرعدا  ظةمما  هئسابالنمايدذ. 
كعشعضة،  ظازات  قذلغا،  بولغان  مذسذلمانالردعن  ظةلةيهعسساالم  >صةيغةمبةر 
ظةرضة، ظايالغا، كعحعك بالعغا ؤة حوث ظادةمضة صعترع سةدعقعسع ظىحىن بعر سا 
خذرما ياكع ظارصا بئرعشنع صةرز قعلدع< دئضةن سأزعدعكع >صةرز قعلدع< دئضةن 
سأزنعث مةنعسع بولسا، صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم صعترع سةدعقعسع ظىحىن بعر 
سا خذرما ياكع ظارصا بئرعشنع بةلضعلةص بةردع، دئضةنلعك بولعدذ. بذ، >صةرز< 

دئضةن سأز ظعصادعلةص بئرعدعغان مةناالرنعث بعرعدذر.
بذالر  دئدع.  صةرعزدذر«  سةدعقعسع  »صعترع  مةزهةصعدعكعلةر:  شافعظعي 
)))  يةنع روزا هئيت كىنع دئضةن سأزنع ظعصادعلةص كةلضةن ظةرةببة سأز بولسا >صعتعرع< دئضةن سأزدذر. بذنعثدعن بذ 
سأزنعث يارعتعلعش، دئضةن مةنانع بئرعدعغان >صعترةت< دئضةن سأزدعن ظةمةس روزعدعن ظئغعزنع ظئحعش، دئضةن مانانع 

بئرعدعغان >فعترع< دئضةن سأزدعن كةلضةنلعكعنع كأرىؤاالاليمعز. ت. 
)))  بعر سا، بعر قاراشتا: ) ، 57) كعلو ضعرامدذر، يةنة بعر قاراشتا: ) ، 76) كعلو ضعرامدذر. ت.  

)))  »رد احملتار«، ) ـ توم، )7ـ بةت.
)))  ظعمام بذخارع رعؤايعتع. 
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ظأزلعرعنعث بذ سأزعضة يذقعرعدا بايان قعلعنغان هةدعسنع دةلعل قعلعص كةلتىردع. 
مةزهةصعدعكعلةرنعث  شافعظعي  بعلةن  مةزهةصعدعكعلةر  هةنةفعي  هةقتعكع  بذ 
ظاتالغذدعكع  صةقةت  ظةمةس(  )مةنادعكع  بولسا،  ظعختعالص  ظارعسعدعكع 
صةرعز  سةدعقعسع  صعترع  مةزهةصعدعكعلةرمذ  شافعظعي  حىنكع،  ظعختعالصتذر))). 
صةرعزنع  بولعدعغان  كاصعر  ظادةم  قعلغان  ظعنكار  ظذنعثغا  سأزعدعن  دئضةن 
سأزعنعث  دئضةن  ؤاجعص  مةزهةصعدعكعلةر  هةنةفعي  بذ  مانا  قعلمايدذ.  مةقسةت 

مةناسعدذر. 
>صةيغةمبةر  بولسذن!(:  رازع  ظذنعثدعن  تاظاال  )اهلل  ظأمةرنعث  ظعبنع 
ظايالغا،  ظازات كعشعضة، ظةرضة،  بولغان قذلغا،  ظةلةيهعسساالم مذسذلمانالردعن 
ياكع  ظادةمضة صعترع سةدعقعسع ظىحىن بعر سا خذرما  بالعغا ؤة حوث  كعحعك 
ظةلةيهعسساالمنعث  صةيغةمبةر  سأزعضة،  دئضةن  قعلدع<  صةرعز  بئرعشنع  ظارصا 
ظاثلعغانالرغا  ظئغعزعدعن  ظةلةيهعسساالمنعث  صةيغةمبةر  دئضةنلعكعنع  شذنداق 
ظئغعزعدعن  ظةلةيهعسساالمنعث  صةيغةمبةر  صةرزدذر،  بئرعش  صعترع سةدعقعسعنع 
جاؤاصنع  دئضةن  ؤاجعصتذر،  بئرعش  سةدعقعسعنع  صعترع  ظاثلعمعغانالرغا 
بئرعشكعمذ بولعدذ. شذنعث ظىحىن ظالعمالر: »ؤاجعص دئضةن ظاتالغذ صةيغةمبةر 

ظةلةيهعسساالمنعث زامانعسعدا يوق ظعدع« دةيدذ.))) 
صعترع سةدعقعسعنع بئرعش، قةرزضة ؤة بالعؤاقعلعرعنعث نةصةقعلعرعضة ظوخشاش 
زأرىر بولغان ظعهتعياجلعرعدعن ظئشعص تذرعدعغان زاكاتنعث معقدارعغا يةتكىدةك 
مال ـ دذنياغا ظعضة بولغان هةر بعر مذسذلمان هأر ظادةمضة ؤاجعصتذر))). صعترع 
سةدعقعسعنعث ؤاجعصلعقع روزا هئيت كىنعنعث تئثع ظئتعش بعلةن سابعت بولعدذ. 
ظادةمضة  كةتكةن  ظألىص  ظعلضعرع  ظئتعشتعن  تئثع  كىننعث  ظذ  ظىحىن  شذنعث 
ياكع ظذنعثدعن كئيعن تذغذلغان بالعغا ياكع مذسذلمان بولغان ظادةمضة صعترع 

سةدعقعسعنع بئرعش ؤاجعص بولمايدذ. 
خذددع زاكاتتا زاكات بةرمةكحع بولغان ظادةمنعث ظةقلع ـ هذشعنعث جايعدا 
صةرز«  بولسا: »ظذنع  مةزهةصعدعكعلةر  شافععظي  دئدع.  ؤاجعص«  سةدعقعسعنع  مةزهةصعدعكعلةر: »صعترع  هةنةفعي    (((
ظعكةنلعكعنع  صةرز  نامازغا ظوخشاش  صعترع سةدعقعسعنعث خذددع  بذ سأزعدعن  لئكعن شافععظي مةزهةصعدعكعلةرمذ  دئدع. 

كأزدة تذتمايدذ. مانا بذ هةنةفعي مةزهةصعدعكعلةرنعث ؤاجعص دئضةن سأزدعن مةقسةت قعلعدعغان مةنادذر. ت.   
)))  »رد احملتار«، ) ـ توم، )7 ـ بةت.

)))  ظعمام مالعك، ظعمام شافعظعي ؤة ظعمام ظةهمةد قاتارلعق ظالعمالرنعث قارعشعحة، صعترع سةدعقعسعنع بئرعش ظىحىن ظذنع 
بةرمةكحع بولغان ظادةمنعث زاكاتنعث معقدارعغا يةتكىدةك مال ـ دذنياغا ظعضة بولذشع شةرت ظةمةستذر. صعترع سةدعقعسع 

مةيلع باي بولسذن مةيلع باي بولمعسذن قئشعدا بعر كىنلىك يعمةك ـ ظعحمعكع بار هةممة ظادةمضة صةرزدذر. ت.  
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بولذشع ؤة ظذنعث باالغةتكة يئتعشع شةرت قعلعنغعنعدةك صعترع سةدعقعسعدة بذ 
سةدعقعنع بةرمةكحع بولغان ظادةمنعث ظةقلعـ  هذشعنعث جايعدا بولذشع ؤة ظذنعث 
باالغةتكة يئتعشع شةرت ظةمةستذر. شذنعث ظىحىن صعترع سةدعقعسعنع بئرعش مال 
ـ مىلكع بار كعحعك بالعالرغعمذ ؤة ساراثالرغعمذ ؤاجعصتذر. صعترع سةدعقعسعنع 
قعلعدعغان  ظعضعدارحعلعق  ظعككعسعضة  ظذ  مىلكعدعن  ـ  مال  ظعككعسعنعث  ظذ 
ظادةم حعقعرعص بئرعدذ. ظةضةر ظذ ظعككعسعضة ظعضعدارحعلعق قعلعدعغان ظادةم 
ظذ ظعككعسعنعث مال ـ مىلكعدعن صعترع سةدعقعسعنع حعقعرعص بةرمعسة، صعترع 
سةدعقعسعنع كعحعك باال باالغةتكة يةتكةندعن كئيعن ؤة ساراث ظوثشالغاندعن 

كئيعن ظادا قعلعدذ.
ظةضةر بعر ظادةمنعث زاكات معقدارعغا يئتعدعغان مال ـ مىلكع روزع هئيت 
كىنعنعث تئثع ظئتعص بولغاندعن كئيعن يوق بولذص كةتسة، خذددع هةجمذ بعر 
ظادةمضة صةرز بولذص بولغاندعن كئيعن ظذ ظادةمنعث مال ـ مىلكعنعث يوق بولذص 
بئرعشمذ  سةدعقعسعنع  صعترع  ظوخشاش  كةتمعضةنضة  حىشىص  بعلةن  كئتعشع 
)زاكاتقا  سةدعقعسع  صعترع  حىنكع  كةتمةيدذ.  حىشىص  بوينعدعن  ظادةمنعث  ظذ 
ظوخشاش ظعنسان ظذنع ظادا قعلعش ظاسان كئلعدعغان بعر هالةتتة بولغان هالةتتة 
ؤاقتعدا  بولغان  هالةتتة  بعر  بولعدعغان  مذمكعن  قعلعشقا  ظادا  ظذنع  ظةمةس( 
ؤاجعص قعلعندع))). صعترع سةدعقعسع )بعر ظادةمنعث ظعقتعسادع ظةهؤالع( ظذنع 
ظادا قعلعشقا مذمكعن بولعدعغان هالةتكة كئلعش بعلةنال )مةيلع ظذ ظادةمنعث 
صعترع  شذثا  بولعدذ.  ؤاجعص  قعلمعسذن(  داؤام  ياكع  قعلسذن  داؤام  ظةهؤالع  ظذ 
ظةمةستذر.  تذرذشع شةرت  ظاؤذص  ظىحىن مالنعث كأصعيعص  بئرعش  سةدعقعسعنع 
ظةمما زاكات بولسا، ظعنسانغا ظذنع ظادا قعلعش ظاسان كئلعدعغان بعر هالةتتة 
بولغان ؤاقتعدا صةرز بولعدذ. ظذ هالةت بولسعمذ زاكات بةرمةكحع بولغان ظادةمنعث 
ظعقتعسادع ظةهؤالع ظذنع ظادا قعلعش مذمكعن بولعدعغان هالةتتعن هالقعص ظذنع 
ظادا قعلعش ظذنعثغا ظاسان كئلعدعغان بعر هالةتكة كئلعشعدذر. حىنكع ظعنسانغا 

زاكاتنع ظادا قعلعش صعترع سةدعقعسعنع ظادا قعلعشتعن ظئغعر كئلعدذ.))) 
صعترع سةدعقعسعنع، ظذنع بئرعش الزعم بولغان ظادةم ظأزعنعث نامعدعن ؤة 
صئقعر كعحعك بالعسعنعث نامعدعن بئرعدذ. ظةمما ظةضةر باالغةتكة يةتكةن بالعسع 
بولعدعغان هالةتتعن  قعلعش مذمكعن  ظادا  ظذنع  ظعقتعسادع ظةهؤالع  ظادةمنعث  بعر  قعلعش ظىحىن  ظادا  زاكاتنع  يةنع    (((
هالقعص ظذنع ظادا قعلعش ظاسان كئلعدعغان بعر هالةتتة بولذشع شةرتتذر. ظةمما صعترع سةدعقعسعنع ظادا قعلعش ظىحىن بعر 

ظعنساننعث ظعقتعسادع ظةهؤالع صةقةت ظذنع ظادا قعلعش مذمكعن بولعدعغان بعر هالةتتة بولذشعال شةرتتذر. ت.  
)))  »رد احملتار«، ) . 
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ساراث ؤة صئقعر بولمعسا، ظذ ظادةمضة ظذ بالعنعث نامعدعن صعترع سةدعقعسعنع 
قذلعنعث  ظأزعنعث  سةدعقعسعنع  صعترع  يةنة  ظادةم  ظذ  ظةمةس.  الزعم  بئرعش 
يذقعرعدعكع كعشعلةرنعث  بوؤعسع  ؤاقتعدا،  يوق  دادا  ظةضةر  بئرعدذ.  نامعدعنمذ 

نامعدعن صعترع سةدعقعسعنع بئرعشكة بذيرذلعدذ. 
صعترع سةدعقعسعنع هةر بعر ظادةمنعث بئرعشع هةققعدة ظعبنع ظأمةر )اهلل 
ظةلةيهعسساالم  »صةيغةمبةر  دةيدذ:  مذنداق  بولسذن!(  رازع  ظذالردعن  تاظاال 
بئرعشنع مةيلع هأر  صعترع سةدعقعسعنع  بعر سا)))  ظارصعدعن  ياكع  خورمعدعن 
هةممة  بولسذن  ظايال  مةيلع  بولسذن  ظةر  مةيلع  بولسذن  قذل  مةيلع  بولسذن 

مذسذلمانغا صةرز قعلدع.«)))            
حىنكع  بذيرذلمايدذ.  بئرعشكة  نامعدعن  ظايالعنعث  صعترع سةدعقعسعنع  ظةر 
ظأزعنعث  )خذددع  هوقذقع  ظعضعدارحعلعق  بولغان  ظىستعدة  ظايالعنعث  ظةرنعث 
ظوخشاش(  هوقذقعغا  ظعضعدارحعلعق  بولغان  ظىستعدة  بالعسعنعث  كعحعك 
)خذددع  مىلكعضة  ـ  مال  ظايالعنعث  ظةر  ظىحىن  شذنعث  ظةمةستذر.  مذكةممةل 
ظأزعنعث مال ـ مىلكعضة ظعضعدارحعلعق قعلغاندةك( ظعضعدارحعلعق قعاللمايدذ. 
ظةقعللعق  يةتكةن  باالغةتكة  ظأزعنعث  سةدعقعسعنع  صعترع  يةنة  ظةر  شذنعثدةك 
بالعسعنعث نامعدعن بئرعشكة بذيرذلمايدذ. حىنكع ظذ بالعنعث، دادعنعث قولعدا 
ظاجعزلعشعدذ))).  ظارقعلعق  يئتعشع  باالغةتكة  ظذنعث  ظعضعدارحعلعقع  بولغان 
ظةضةر دادا، بالعسع بعلةن بعللة بالعسعنعث ظاظعلعسعدة ياشعسا، باال دادعسعنعث 

نامعدعن صعترع سةدعقعسعنع بئرعشكة بذيرذلعدذ.
ظعجازعتعسعز  بالعسعنعث  يةتكةن  باالغةتتة  ؤة  ظايالعنعث  ظادةم  بعر  ظةضةر 
حىنكع  بولعدذ.  توغرا  بولسا،  بةرضةن  سةدعقعسعنع  صعترع  نامعدعن  ظذالرنعث 

)))  بعر سا، بعر قاراشتا: ) ، 57) كعلو ضعرامدذر، يةنة بعر قاراشتا: ) ، 76) كعلو ضعرامدذر. ت
)))  ظعمام بذخارع رعؤايعتع. 

سةدعقعسعنع  صعترع  بولسذن  نامعدعن  بالعسعنعث  يةتكةن  باالغةتكة  مةيلع  بولسذن  نامعدعن  ظايالعنعث  مةيلع  ظةر    (((
بئرعشكة بذيرذلمايدعغان هالةت بولسا، ظايالعنعث ؤة بالعسعنعث مال ـ مىلكع ظذ ظادةمنعث مال ـ مىلكعدعن ظايرعم بولذص 
ظذالر صعترع سةدعقعسعنع ظأزلعرعنعث مال ـ مىلكعدعن بعرةلةيدعغان هالةتتذر. ظةمما بعر ظايالنعث ظذنعث ظئرعنعث ؤة بعر 
باال بعلةن ظذنعث دادعسعنعث مال ـ مىلكع ظايرعم بولماي بعللة بولذص ظذالرنعث صعترع سةدعقعسعنع ظأزلعرعنعث نامعدعن 
بعرةلعضىدةك صذلع بولمعسا، ظةلؤةتتة ظةر صعترع سةدعقعسعنع ظايالعنعث نامعدعن ؤة دادا بالعسعنعث نامعدعن بئرعدذ. بذ يةردة 
شذنع ظةسكةرتعص ظأتىشكة توغرا كئلعدذ، بعر ظايالنعث دادعسعدعن قالغانغا ياكع ظأزع ظعشلعضةنضة ياكع تعجارةت قعلعص 
تاصقانغا ظوخشاش يولالر بعلةن صذل تئصعص ظأز ظالدعغا ظايرعم مالـ  مىلكع بولسا، ظةر ظذ مالـ  مىلىككة خذددع ظأزعنعث مال 
ـ مىلكعضة ظعضعدارحعلعق قعلعش هوقذقعغا ظعضة بولغعنعدةك هوقذققا ظعضة ظةمةستذر. بذ هالةتتعمذ ظذ ظايالنعث نةصعقعسع 
ظةرنعث ظىستىضعدذر. شذنعثدةك دادا يةنة باالغةتكة يئتعص بولغاندعن كئيعن تاصقان بالعسعنعث مال ـ مىلكعضعمذ ظأزعنعث 

مال ـ مىلكعضة ظعضة بولغعنعدةك ظعضة بذاللمايدذ. ت.      
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ظادةتتة ظذالر بذ ظعشقا ظعجازةت بئرعدذ.
صعترع سةدعقعسع ظىحىن ظةضةر بذغداي ياكع بذغداي ظذنع بةرمةكحع بولسا، 
قذرذق  ياكع  ظارصا  ياكع  ظةضةر خورما  بئرعدذ.  يئرعم سا  ظىحىن  بعر جان  هةر 
ظىزىم بةرمةكحع بولسا، هةر بعر جان ظىحىن بعر سا بئرعدذ. بذ هةقتة ظةبذسةظعد 
صعترع  دةيدذ: »بعز  بولسذن!( مذنداق  رازع  ظذنعثدعن  تاظاال  ظةلخذدرعي )اهلل 
سةدعقعسعنع تاماقتعن ياكع ظارصعدعن ياكع خورمعدعن ياكع قذرذتذلغان سىتتعن 

ياكع قذرذق ظىزىمدعن بعر سا بعرةتتذق.«)))
صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث زامانعدا بذغداي كأص ظةمةس ظعدع. شةهةرلةر 
بعلةن  شذنعث  باشلعدع.  كأصعيعشكة  بذغدايالر  كئيعن  قعلعنغاندعن  صةتهع 
كئلعدعغانلعقعنع  باراؤةر  ظارصعغا  سا  بعر  بذغداينعث  سا  يئرعم  ساهابعلةر 
كأرىص: »بذغداي بةرمةكحع بولسا، يئرعم سا بذغداي بةرسعمذ بولعدذ« دئدع 
ؤة شذنداق قعلعدعغانلعقعغا ظذالر بعرلعككة كةلدع. شذنعث ظىحىن ظةهؤالالر ؤة 
ظذ نةرسعلةرنعث باهالعرع ظأزضعرعص كةتسعمذ ظذ هأكىم تاشلعنعص باشقا هأكىم 
ظعجرا قعلعنمايدذ))). بذ هةقتة ظةبذ سةظعد ظةلخذدرعي )اهلل تاظاال ظذنعثدعن رازع 
بولسذن!( مذنداق دةيدذ: »بعز صعترع سةدعقعسعنع صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث 
زامانعسعدا تاماقتعن ياكع خورمعدعن ياكع ظارصعدعن ياكع قذرذق ظىزىمدعن بعر 
ؤة  قعلعندع  صةتهع  شةهةرلةر  كةلضةندة  زامانعغا  مذظاؤعيةنعث  بعرةتتذق.  سا 
بذغدايالر كأصعيعشكة باشلعدع. شذنعث بعلةن مذظاؤعية: »بذغداينعث بعر مذدع))) 

باشقا نةرسعلةرنعث ظعككع مذدعغا تةث كةلضىدةك دةص قارايمةن« دئدع.)4)
ظىحىن  سةدعقعسع  صعترع  كأزقارعشعحة،  مةزهةصعدعكعلةرنعث  هةنةفعي 
بازاردعكع  كىنلعردعكع  )هئيت  ظذالرنعث  ظةمةس  ظأزلعرع  نةرسعلةرنعث  شذ 
باهاسعغا هئسابالص( صذلعنع بةرسعمذ بولعدذ. حىنكع صعترع سةدعقعسعنعث يولغا 
ظعهتعياجلعرعنع  كىنعدعكع  هئيت  صئقعرالرنعث  بولسا،  مةقسةت  قويذلذشتعكع 
قامداشتذر. ظذ كىندة صئقعر يعمةكـ  ظعحمةكتعن باشقا نةرسعضة بةك ظعهتعياجلعق 
ظازادعحعلعك حاغدا  ؤة  ظالعمالر: »توقحذلذق  ظىحىن  بولذشع مذمكعن. شذنعث 

)))  بذ ظةسةرنع ظعمام بذخارع رعؤايةت قعلدع. 
ظىحىن  بولغانلعقع  كةلضةن مةسعلة  بعرلعككة  بئرعش ساهابعلةر  بذغداي  يئرعم سا  بولسا،  بةرمةكحع  بذغداي  يةنع    (((
ظةهؤالالر ؤة بازار باهاسع ظأزضىرىص كةتكةندعن كئيعنمذ بذغداي بةرمةكحع بولغان ظادةم يةنة يئرعم سا بذغداي بئرعدذ، 

دئمةكحعدذر. ت.   
)))  تارازع ظألحعمع. 

)))  بذ ظةسةرنع ظعمام بذخارع رعؤايةت قعلدع. 
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صذلعنع  ظذنعث  بةرضةنلعكعثدعن  ظارصا  ياكع  بذغداي  ظىحىن  سةدعقعسع  صعترع 
صعترع  حاغدا  قاتتعقحعلعق  ؤة  ظاحارحعلعق  ظةمما  ياخشعدذر.  بةرضةنلعكعث 
سةدعقعسع ظىحىن بذغداي ياكع ظارصعنعث صذلعنع بةرضةنلعكعثدعن ظذنعث ظأزعنع 
بةرضةنلعكعث ياخشعدذر. حىنكع صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم: »سعلةر صئقعرالرنع 
بعهاجةت  سورعشعدعن  نةرسة  بعر  كعرعص  ظأي  ـ  ظأيمذ  كىنعدة  هئيت  روزا 
قعلعثالر«))) دئضةن« دئدع. صعترع سةدعقعسع ظىحىن باهاسعغا قاراص بعرعنعث 
ظورنعغا يةنة بعرعنع بئرعش، نانغا ؤة قذناققا ظوخشاش هةدعستة ظعسمع كةلمعضةن 

نةرسعلةرنع بةرمةكحع بولغاندا، ظئتعبارغا ظئلعنعدذ))).)))
صعترع سةدعقعسعنع ظادا قعلعشنعث ؤاجعصلعقع مذظةييةن بعر ؤاقعتقا قاراشلعق 
ظةمةستذر. شذنعث ظىحىن ظذنع روزع هئيت كىنعدعن بذرذن ياكع كئيعن بةرسعمذ 
بذيرذق  كةلضةن  بذيرذص  قعلعشقا  ظادا  سةدعقعسعنع  صعترع  حىنكع  بولعدذ. 
ظذنع  كةلمعدع.  دةص  قعل!  ظادا  ؤاقعتتا  صاالنع  ظذنع  ظوخشاش  زاكاتقا  خذددع 
هئيت كىنعدعن ظعلضعرع بئرعشنعث بولعدعغانلعقعنعث دةلعل ـ صاكعتع بولسا، 

تأؤةندعكع ظةسةردذر. 
بولسذن!(  رازع  ظذالردعن  تاظاال  )اهلل  ظأمةر  دةيدذ: »ظعبنع  مذنداق  نافعظ 
روزا  ظذنع  ظذالر  بئرةتتع.  ظادةملةرضة  يعغعدعغان  ظذنع  سةدعقعسعنع  صعترع 
تارقعتعص  )صئقعرالرغا(  ظعلضعرع  كىن  ظعككع  ياكع  كىن  بعر  كىنعدعن  هئيت 

بئرةتتع.«)4) 
بعهاجةت  تعلةشتعن  نةرسة  بعر  صئقعرالرنع هئيت كىنع كعشعلةردعن  هةتتا 
حعقعشتعن  ظوقذغعلع  نامعزعنع  هئيت  روزا  سةدعقعسعنع  صعترع  ظىحىن  قعلعش 
ظذالردعن  تاظاال  )اهلل  ظأمةر  ظعبنع  هةقتة  بذ  ياخشعدذر.  ظةث  بئرعش  ظعلضعرع 
رازع بولسذن!( مذنداق دةيدذ: »صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم صعترع سةدعقعسعنع 

كعشعلةر نامازغا حعقعشتعن ظعلضعرع بئرعشكة بذيرذتتع.«)5)
)))  بذ هةدعسنع دارع قذتنعي، ظعبنع ظةدعية ؤة هاكعم قاتارلعقالر رعؤايةت قعلدع. 

)))  يةنع هةدعستة بذغداي، ظارصا، خورما ؤة قذرذق ظىزىملةرنعث ظعسمع كةلدع. بذ نةرسعلةردة  باهاسعنع ظئتعص بعرعنعث 
ظورنعغا يةنة بعرع بئرعلمةيدذ. يةنع مةسعلةن: يئرعم سا قذرذق ظىزىمضة بعر سا ظارصا كئلعدعغان بولسا، صعترع سةدعقعسعضة 
بعر سا ظارصا بةرمةكحع بولغان ظادةم ظذنعثغا هئسابالص يئرعم سا قذرذق ظىزىم بةرمةيدذ. حىنكع هةدعستة ظةضةر قذرذق 

ظىزىم بةرمةكحع بولغان ظادةم بعر سا بعرعدذ، دةص كةلدع. ت.    
)))  »رد احملتار«، ) ـ توم، 76ـ بةت.

)))  بذ ظةسةرنع ظعمام بذخارع رعؤايةت قعلدع. 
)))  ظعمام بذخارع رعؤايعتع. 
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ظعبنع ظابباس )اهلل تاظاال ظذنعثدعن رازع بولسذن!( مذنداق دةيدذ: »صةيغةمبةر 
رامعزان  ظادةم  )ظذ  ظادةمنع  تذتقان  روزا  سةدعقعسعنع  صعترع  ظةلةيهعسساالم 
ضذناهعدعن  صاراثالرنعث  تئتعقسعز  ؤة  ضةص  صايدعسعز  سالغان(  قعلعص  ظعحعدة 
ظذنع  كعمكع  قعلدع.  صةرز  دةص  بولسذن،  تاماق  معسكعنلةرضة  ؤة  صاكعزلعسذن 
نامازغا حعقعشتعن ظعلضعرع بةرسة، ظذ قوبذل قعلعنغان بعر صعترع سةدعقعسع 
هئسابلعنعدذ. كعمكع ظذنع نامازدعن كئيعن بةرسة، )ظادةتتعكع( سةدعقعلةردعن 

بعرع هئسابلعنعدذ.«)))
كئحعكتىرىش  بئرعشنع  ظذنع  ظادةم  بولغان  الزعم  بئرعش  سةدعقعنع  صعترع 
ساؤابع  لئكعن  كةتمةيدذ.  حىشىص  بوينعدعن  ظادةمنعث  ظذ  سةدعقة  ظذ  بعلةن 

كئمعيعص كئتعدذ. 
بعر ظادةم صعترع سةدعقعسعنع بعر صئقعرغا ياكع بعر نةححة صئقعرغا بةرسعمذ 
بولعدذ. لئكعن بعر نةححة صئقعرغا بئرعش مةكرذهتذر. حىنكع بعر ظادةم صعترع 
كىندعكع  شذ  ظذالرنعث  سةدعقة  ظذ  بةرسة،  صئقعرغا  نةححة  بعر  سةدعقعسعنع 
ظعهتياجلعرعنع قامدعيالماسلعقع مذمكعن. شذثا صعترع سةدعقعسعنع بعر نةححة 
صئقعرغا بةرضةن ظادةم يذقعرعدا بايان قعلعنعص ظأتكةن: »سعلةر صئقعرالرنع روزا 
هئيت كىنعدة ظأيمذ ـ ظأي كعرعص بعر نةرسة سورعشعدعن بعهاجةت قعلعثالر«))) 
دئضةن هةدعسكة خعالص ظعش قعلغان بولعدذ. ظةضةر بذ هةدعسنع، بذ هةدعستعن 
بولغان مةقسةت صئقعرالرنع شذ كىندة ظأيمذ ـ ظأي كعرعص بعر نةرسة سوراشتعن 
بعهاجةت قعلعشقا بذيرذلغان كعشعلةر، بعر ياكع ظعككع كعشع ظةمةس بارلعق 
بارلعق  كىندعكع  ظذ  ظادةمنعث  صئقعر  بعر  بار  ظاظعلعسع  حىنكع  كعشعلةردذر، 
ظعهتعياجلعرع بعر ظادةمنعث بةرضةن صعترع سةدعقعسع بعلةن راؤا بولمايدذ، دةص 
قارالسا، صعترع سةدعقعسعنع بعر نةححة صئقعرغا بةرضةن ظادةم ظذ هةدعسكة خعالص 
ظعش قعلغان بولمايدذ ؤة )ظذنع بعر نةححة صئقعرغا بئرعش ظارقعلعق مةكرذه 

ظعش قعلغانمذ هئسابالنمايدذ.(
بذ يةردة شذنع بايان قعلعص ظأتىشكة توغرا كئلعدذكع، صعترع سةدعقعسعمذ 
بعز يذقعرعدا بايان قعلعص ظأتكةن زاكات بئرعلعدعغان سةككعز خعل ظادةملةرضة 

بئرعلعدذ.   
)))  بذ ظةسةرنع ظةبذداؤذد، ظعبنع ماجة، دارع قذتنعي ؤة هاكعم قاتارلعقالر رعؤايةت قعلدع. 

)))  بذ هةدعسنع دارع قذتنعي، ظعبنع ظةدعية ؤة هاكعم قاتارلعقالر رعؤايةت قعلدع. 
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روزعنعث هأكىملعرع 

روزعنعث ظذقذمع

كةتكةنضة  كعرعص  كىن  تاكع  باشالص  ظاتقاندعن  تاث  راست  تذتذش،  روزا 
قةدةر روزع تذتذش نعيعتع بعلةن روزعغا زعت كئلعدعغان نةرسعلةرنع ظعستعمال 
روزا  مةسعلةن:  دئمةكتذر.  توختاش،  هأكمةن  ياكع  هةقعقةتةن  قعلعشتعن 
تذتذؤئتعص ظذنتذص قئلعص بعر نةرسة يةص سالغان ظادةم روزعغا زعت كئلعدعغان 
هأكمةن  بولسعمذ  توختذمعغان  هةقعقةتةن  قعلعشتعن  ظعستعمال  نةرسعلةرنع 
توختعغان هئسابلعنعدذ. حىنكع ظعسالم دعنع ظذنتذص قعلعص بعر نةرسة يةص 
سالغان ياكع ظعحعص سالغان ظادةمنعث روزعسعنعث بذزذلذص كةتمةيدعغانلعقعغا 

هأكىم قعلدع.
كةتكةن  توغرعسعغا  ظذصذقتا  تةرةصتعكع(  )شةرق  بولسا،  تاث  راست 
ظاقلعقتذر. ظذ حاغدا تاثنعث يورذقلعقع ظاسماننعث ظةتراصعغا يئيعلعدذ. بذ تاث 
يالغان تاثدعن )) معنذت كئيعن ظاتعدذ. ظةمما يالغان تاث بولسا، بأرعنعث 
قويرذقعغا ظوخشاش ظذزذنعسعغا سوزذلغان ظاقلعقتذر. بذ ظاقلعق بعر ظازدعن 
كئيعن يوق بولذص كئتعدذ ؤة ظالةمنع يةنة بعر قئتعم قاراثغذلذق باسعدذ. 
بعلةن  ظئتعشع  تاثنعث  راست  ؤاقتع  تذتذشنعث  روزا  ؤة  نامعزعنعث  بامدات 
»سعلةرنع  دئدع:  مذنداق  ظةلةيهعسساالم  صةيغةمبةر  هةقتة  بذ  باشلعنعدذ. 
بعاللنعث ظةزانع ؤة ظذزذنعسعغا كةتكةن ظاقلعق )يةنع يالغان تاث( سوهذرلذق 
يئيعشتعن حةكلةص قويمعسذن. لئكعن )ظاسماندا( توغرعسعغا كةتكةن ظاقلعق 

صةيدا بولغاندا )تاماق يئيعشتعن توختاثالر.«))) 
تةهةججذد  قوصذص  كئحعدة  بولسذن!(  رازع  ظذنعثدعن  تاظاال  )اهلل  بعالل 

)))  بذ هةدعسنع ظعمام مذسلعم ؤة تعرمعزعي رعؤايةت قعلدع. 



بامدات  قوصذص  ظذخالؤاتقانالر  ؤة  ظئلعؤالسذن  دةم  ظازراق  ظوقذغانالر  نامعزع 
نامعزعغا تةييارلعق قعلسذن، دةص تاث ظئتعشقا ظاز قالغانلعقعنع بعلدىرىص 

قويذش ظىحىن ظةزاننع بذرذنراق ظوقذيتتع. 
بعالل  »هةقعقةتةن  دئدع:  مذنداق  ظةلةيهعسساالم  صةيغةمبةر  هةقتة  بذ 
ظعبنع  سعلةر  تاكع  ظوقذيدذ.  بذرذن(  ظئتعشتعن  تاث  )يةنع  كئحعدة  ظةزاننع 

ظذممذ مةكتذم ظةزان ظوقذغانغا قةدةر سوهذرلذق يةثالر ؤة ظعحعثالر.«))) 
بذ هةقتة اهلل تاظاال مذنداق دئدع: »تاكع تاثنعث ظاق يعصع قارا يعصعدعن 

ظايرعلغانغا )يةنع تاث يورذغانغا( قةدةر يةثالر، ظعحعثالر«)))
روزعنعث ظوقذمعدا بايان قعلعنغان > تاكع كىن كعرعص كةتكةنضة قةدةر< 
دئضةن سأزدعن شةرق تةرةصتة تاكع هةقعقع قاراثغذلذق كأزضة كأرىنضعدةك 

دةرعجعدة كىننعث كعرعص كئتعشع كأزدة تذتذلعدذ.
صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم مذنداق دئدع: »كئحة شةرق تةرةصتعن كةلسة، 
تذتقذحع  روزا  ظولتذرسا  كىن  كةتسة،  قعلعص  كةينعنع  تةرةصكة  غةرص  كىندىز 
ظعصتار  هةقعقةتةن  ياكع  كئلعدذ  ؤاقتع  ظعصتارنعث  يةنع  قعلعدذ.«)))  ظعصتار 
قعلمعسعمذ هأكمةن ظعصتار قعلعدذ. حىنكع كئحة روزعنعث ؤاقتع ظةمةستذر.)4) 
روزا تذتقان ظادةم تاث ظئتعش ؤة كىننعث كعرعص كئتعش ظعشلعرعدا ظأزع 
ياشاؤاتقان يةرنعث ؤاقتعغا بويسذنذشع الزعم. مةسعلةن: يةر تىزىلىشع ناهايعتع 
ياشايدعغان  يةردة  صةس  تىزىلىشع  يةر  ظادةم،  ياشايدعغان  يةرلةردة  ظعضعز 
ظادةملةرضة نعسصةتةن كىن كعرعص كئتعص ظذالر ظعصتار قعلعص بولغان بولسعمذ 
ظعصتار  كةتمعضعحة  كعرعص  كىن  تذرغان  كأرىنعص  ظالدعدا  كأز  ظذنعث  تاكع 

قعلمايدذ. 
ظةضةر بعر ظادةم سةهةردة سوهذرلذقنع باشقا يةردة يئضةن، ظاندعن سةصةر 
قعلعص ظعصتارغا باشقا بعر يةرضة بارغان بولسا، ظعصتارنع بارغان شذ يةردة كىن 

كعرعص كةتكةندة قعلعدذ.
شعمالعي قذتذص ياكع جةنذبعي قذتذصنعث ظةتراصعدعكع يةرلةرضة ظوخشاش 

)))  بذ هةدعسنع ظعمام بذخارع ؤة ظعمام مذسلعم رعؤايةت قعلدع. 
)))  سىرة بةقةرة 87) ـ ظايةتنعث بعر قعسمع. 

)))  بذ هةدعسنع ظعمام بذخارع ؤة ظعمام مذسلعم رعؤايةت قعلدع. 
)))  »رد احملتار«.
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روزا  ظئتعص،  تاث  كئيعن  ظازراق  ياكع  تةث  بعلةنال  كئتعشع  كعرعص  كىننعث 
تذتماقحع بولغان ظادةم سوهذردا هةتتا ظأزعنعث هاياتعنع ساقالص قااللعغذدةك 
بعر نةرسة يئيعشكعمذ صذرسةت بولمايدعغان يةرلةردة ياشايدعغان ظادةملةر، روزا 
تذتماقحع بولسا ؤاقعتنع ظألحعشع الزعم. ظذالر ؤاقعتنع ظألحعضةندة، شافعظعي 
مةزهةصعدعكعلةرنعث دعضعنعدةك كئحعنع ظأزلعرعضة ظةث يئقعن شةهةرلةرنعث 
كئحعسعضة قاراص ظألحةمدذ ياكع كئحة ظذالرنعث بعر نةرسة يئضةن ؤة ظعحكةن 
ؤاقتعدعن باشالص ظألحعنةمدذ ياكع ظذالر روزا تذتماي صةقةت ظذنعث قازاسعنع 

قعالمدذ؟)))  

كئحعلعرع،  ظذالرنعث  دعضعنعدةك  مةزهةصعدعكعلةرنعث  شافعظعي  مةن: 
كئحة ـ كىندىز بولعدعغان ظذالرغا ظةث يئقعن شةهةرنعث كئحعلعرعضة قاراص 
ظالتة  ياكع كىندىز  يةنة كئحة  قارايمةن. شذنعثدةك  دةص  توغرا،  ظألحعلعشع 
ظاي داؤام قعلعدعغان ظعككع قذتذصتعكع شةهةرلةرنعث كئحعلعرعمذ ظذالرغا ظةث 

يئقعن شةهةرنعث كئحعلعرعضة قاراص ظألحعلعنعشع الزعم.  

بعز نامازنعث ؤاقعتلعرعنع بايان قعلغان بابتا كئحة بولمايدعغان شعمالعي 
ؤة جةنذبعي قذتذبتا ياشايدعغان ظادةملةرنعث هةر بعر 4) ساظةتتة بةش ؤاخ 
نامازنعث ؤاقتعنع ظألحةص ظوقذيدعغانلعقعنع بايان قعلعص ظأتتذق. مذشذنداق 
ظةهؤالدا نامازنع ظذنعث ؤاقتعنع ظألحةص ظوقذسا بولعدعغانلعقعنعث دةلعل ـ 

صاكعتع تأؤةندعكع هةدعستذر:

دةججال(  )يةنع  ظذ  صةيغةمبعرع!  نعث  اهلل  ظع  )يةنع  ساهابعلةر(:  بعز 
كىن   40« ظةلةيهعسساالم:  صةيغةمبةر  دئدذق.  تذرعدذ؟  قانحعلعك  زئمعندا 
يةنة  ظايدةك  بعر  كىنع  بعر  يعلدةك،  بعر  كىنع  بعر  كىننعث  ظذ 40  تذرعدذ، 
بعر كىنع بعر هةصتعدةك، قالغان كىنلعرع سعلةرنعث مذشذ كىنلعرعثالردةك 
بولعدذ«، دئدع. بعز: ظع اهلل نعث صةيغةمبعرع! هئلعقع بعر يعلدةك بولعدعغان 
سورعدذق.  دةص  بوالمدذ؟  ظوقذساق  نامعزعنع  كىنلىكنعث  بعر  كىندة  ظذزذن 
بعر كىندة  ظألحةص هةر  ظذ كىننع  ظةلةيهعسساالم: »ياق، سعلةر  صةيغةمبةر 

)4) ساظةتتة( بعر كىننعث نامعزعنع ظوقذثالر« دئدع.)))  
)))  »رد احملتار«.

)))  ظعمام بذخارع رعؤايعتع. 
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روزعنعث توغرا بولعشعنعث شةرتلعرع

1 ـ هةر كىنع تذتذلعدعغان روزعغا ظأز ؤاقتعدا نعيةت قعلعش:

ظعشالردعن  باشقا  ظادةتلةنضةن  قعلعشقا  ظارقعلعق  نعيةت  ظعبادةت، 
ظعرادة  دعلعدة  تذتذشقا  روزا  دئضةن  قعلعش  نعيةت  روزعغا  صةرقلعنعدذ.))). 
قعلعدعغان  مةشغذل  ظادةملةرنع  »كىنعمعزدة  ظالعمالر:  دئمةكتذر.  باغالش، 
ظعشالر بةك كأص بولغانلعقع ظىحىن روزا ظىحىن نعيةتنع ظئغعز بعلةن قعلعشمذ 
مذستةهةصتذر« دةيدذ. نعيةتنعث توغرا بولعشعنعث بعر شةرتع قعلغان نعيةتتعن 
نعيةت  تذتذشقا  روزا  كئحعدة  ظادةم  بعر  مةسعلةن:  قعلعشتذر.  داؤام  قايتماي 
قعلعص بولذص تاث ظئتعشتعن ظعلضعرع قعلغان نعيعتعدعن يئنعؤالغان بولسا، 
ظذ ظادةم روزا تذتقذحع هئسابالنمايدذ. روزعنعث بارلعق تىرلعرعدة روزا تذتذشقا 
نعيعتعدعن  تذتذش  روزا  بولعدذ.  يئنعؤئلعشقا  ظذنعثدعن  بولذص  قعلعص  نعيةت 
نيةت  تذتذشقا  روزا  يةنة  قايتا  ؤاقتعدا)))  نعيةتنعث  ظةضةر  ظادةم  يئنعؤالغان 

قعلسا، ظذنعث روزا تذتذشقا قعلغان نعيعتع توغرا بولعدذ.
بعر  هةر  رامعزاننعث  بويعحة  قارعشع  كأز  مةزهةصعدعكعلةرنعث  هةنةفعي 
كىنع ظىحىن ظايرعم ـ ظايرعم نعيةت قعلعش الزعم. ظعمام مالعك ؤة هةنةفعي 
مةزهةصعدعكعلةرنعث ظعحعدعن ظعمام زذصةرنعث كأز قارعشع بويعحة بعر ظاي 

رامعزاننعث روزعسع ظىحىن صةقةت بعر قئتعم نعيةت قعلسعال بولعدذ.
نعيةت  تذتذشقا  روزا  ظأزع  يئضةنلعكنعث  سوهذرلذق  قوصذص  سةهةردة 
ظىحىن  تذتذش  روزا  ؤاقعتتعمذ  باشقا  رامعزاندعن  شذنعثدةك  قعلغانلعقتذر. 
نعيةت قعلعص سوهذرلذق يئضةن ؤة سوهذردعن كئيعن: اهلل تاظاال خالعسا بىضىن 
روزا تذتعمةن، دئضةن بولسا، ظذنعث روزا تذتذشقا قعلغان نعيعتع يةنة توغرا 

بولعدذ.))) 
روزا تذتذش ظىحىن قعلغان نعيةتتة بعز يذقعرعدا بايان قعلعص ظأتكىنعمعزدةك 
)))  يةنع مةسعلةن بعر ظادةمنعث ظادعتع ظةتتعضةن بعر نةرسة يئسة ظاخشامغا قةدةر بعر نةرسة يعمةسلعك بولذشع مذمكعن. 
ظذ ظادةمنعث ظةتتعضةندعن باشالص ظاخشامغا قةدةر بعر نةرسة يعمعضةنلعكع ظذنعث روزا تذتقانلعقع بولمايدذ. حىنكع ظذ 

ظادةم، بذ ظعشنع روزا تذتذش نعيعتع بعلةن قعلمعغان. ت. 
)))  نعيةتنعث ؤاقتع تاث ظئتعشتعن بذرذن باشالص تاكع كىن ظعضعلضعلع بعر ساظةت قالغانغا قةدةر داؤام قعلعدذ. ت. 

)))  »مراقي الفالح«
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ظأزعنعث روزا تذتعدعغانلعقعغا دعلعدة ظعرادة قعلعشع ؤة قايسع روزعنع تذتذشنع 
)مةسعلةن: رامعزاننعث روزعسعنعمذ ياكع نةصلة روزعنعمذ ياكع قازا روزعنعمذ( 
ظالدعمعزدعكع  بعز  هةققعدة  قعلعش  تةيعن  روزعنع  شةرتتذر.  قعلعشع  تةيعن 

بابالردا توختذلذص ظأتعمعز.

نيةتنعث ؤاقتع

رامعزاننعث روزعسعنعث، مذظةييةن بعر كىندة روزا تذتذشقا ؤةدة))) قعلغان 
كىننعث روزعسعنعث ؤة نةصلة روزعسعنعث نعيعتعنعث ؤاقتع روزا تذتماقحع بولغان 
شذ كىننعث ظةتتعضعنعدعن باشالص تاكع كىن ظعضعلضعلع بعر ساظةت قالغانغا 
قةدةر داؤام قعلعدذ. ظةضةر بعر ظادةم تاكع كىن ظعضعلضعلع بعر ساظةت قالغعحة 
روزا تذتذشقا نعيةت قعلغان بولسا، ظذ ظادةم تاث ظاتقان ؤاقتعدعن تارتعص روزا 
تذتقان هئسابلعنعدذ. لئكعن ظذنعث تاث ظاتقاندعن كئيعن تاكع نعيةت قعلغان 
ؤاقعتقا قةدةر مةيلع قةستةن بولسذن مةيلع سةؤةنلعك بعلةن بولسذن يئضةنضة 
روزعغا  ظوخشاش  ظأتكىزضةنضة  مذناسعؤةت  جعنسع  ياكع  ظعحكةنضة  ياكع 
تاث  ظادةم  ظذ  ظةضةر  بولذشع الزعم.  قعلمعغان  ظعشنع  بعرةر  كئلعدعغان  زعت 
ظاتقاندعن كئيعن روزعغا زعت كئلعدعغان يذقعرعدعكع ظعشالرنعث بعرةرسعنع 
قعلعص سالغان بولسا، ظذنعث تذتماقحع بولذص نعيةت قعلغان روزعسع توغرا 

بولمايدذ.))) 
بةزع ظالعمالر، ظةضةر بعر ظادةم رامعزاننعث روزعسعغا ياكع مذظةييةن بعر 
كىندة روزا تذتذشقا ؤةدة قعلغان كىننعث روزعسعغا نعيةت قعلعشتعن ظعلضعرع 
روزعغا زعت كئلعدعغان يذقعرعدعكع ظعشالرنعث بعرةرسعنع سةؤةنلعك بعلةن 
قعلعص سالغان بولسا، ظذنعث روزا تذتذشقا قعلغان ظذ نعيعتع توغرا بولعدذ، 
دئضةن  مذهتار<  رةددذل  >هاشعيةتذ  ظأزعنعث  ظابعدعن  ظعبنع  قارايدذ.  دةص 

ظةسعرعدة بذ قاراشنع توغرا، دةص قارعغان.
بعر ظادةم تاث ظئتعص بولغاندعن كئيعن روزا تذتذشقا نعيةت قعلعص مةن: 
روزعنع نعيةت قعلغان ؤاقتعدعن باشالص تذتعمةن، دةص نعيةت قعلغان بولسا، 

ظذنعث تذتماقحع بولغان روزعسع توغرا بولمايدذ.
)))  ظذ، مةن اهلل تاظاال ظىحىن مذشذ هةصتعنعث صةيشةنبة كىنع روزا تذتعمةن، دئضةنضة ظوخشاش مذظةييةن بعر كىندة روزا 

تذتذشقا بةرضةن ؤةدعدذر.
)))  >الفتاوى اهلندية<.
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رامعزان ظئيعنعث روزعسع، مذظةييةن بعر كىندة روزا تذتذشقا ؤةدة قعلغان 
كىننعث رذزعسع ؤة نةصلة روزا قاتارلعقالرغا نعيةت قعلغاندا، ظةث ياخشعسع 
كئحعدة قوصذص: مةن رامعزان ظئيعنعث صةرز روزعسعنع ياكع مةن روزا تذتذشقا 
صاالنع  بولغان  تذتذش سىننةت  ياكع  روزعسعنع  كىنعنعث  صاالنع  قعلغان  ؤةدة 
نةصلة روزعنع تذتعمةن، دةص نعيةت قعلعش بولسعمذ، لئكعن ظذنداق دئمةيال مةن 

روزا تذتعمةن، دةص نعيةت قعلسعمذ يةنعال توغرا بولعؤعرعدذ.
شذنعثدةك يةنة رامعزان ظئينعث روزعسعنعث ؤة مذظةييةن بعر كىندة روزا 
نعيعتع  تذتذش  روزا  نةصلة  نعيعتع  روزعسعنعث  كىننعث  قعلغان  ؤةدة  تذتذشقا 
باشقا  رامعزاننعث روزعسعدعن  ظئيعدا  رامعزان  بولعؤعرعدذ))). حىنكع  بعلةنمذ 
قانداق  نعيةت  رامعزاندا  ظىحىن  شذنعث  قويذلمعغاندذر.  يولغا  تذتذش  روزا 
روزعسعغا  ظئيعنعث  رامعزان  صةقةتال  نعيةت  ظذ  قعلعنسذن  قعلعنسا  شةكعلدة 
هئساب بولعدذ. ظةمما روزا تذتذشقا ؤةدة قعلغان كىندة بولسا، ظذ كىندة روزا 
تذتذش بذرذنال تةيعن قعلعنعص بولغانلعقع ظىحىن نعيةت قانداق بولسا بولسذن، 
هئساب  ظىحىن  روزا  ظذ  قعلغان  تةيعن  روزا  قانداق  هةر  تذتذلغان  كىندة  ظذ 
بولعدذ. بذ، ظةضةر رامعزان ظئيعدا نةصلة روزا تذتذشقا نعيةت قعلغان بولسا، 
ظةهؤال شذنداق بولعدذ.))) ظةمما ظةضةر رامعزان ظئيعدا )نةصلة روزا تذتذشنع 
ظةمةس قازا روزعسعنع ؤة تذتذشنع ؤةدة قعلغان روزعغا ظوخشاش( ؤاجعص روزا 

تذتذشنع نعيةت قعلغان بولسا، ظذنداقتا ظذنعث مذنداق تةصسعيالتع بار: 
كعشع  كئسةل  ظادةم  ظذ  قعلغان  نعيةتنع  شذنداق  ظئيعدا  رامعزان  ظةضةر 
بولسا، ظذنعث ؤاجعص روزا ظىحىن قعلغان ظذ نعيعتع رامعزان روزعسعغا هئساب 
بولعدذ. ظةضةر ظذ مذساصعر ظادةم بولسا، ظذنعث قعلغان ظذ نعيعتع )رامعزان 
روزعسعغا ظةمةس( نعيةت قعلغان روزعسعغا هئساب بولعدذ))). حىنكع مذساصعر 
ظذ  )لئكعن  رذخسةتتذر.  تذتماسلعقعمذ  روزا  ظىستعدة(  )سةصةر  ظادةمنعث 
يذرتعغا قايتقاندعن كئيعن رامعزان حعقعص كةتكةندعن كئيعن روزا تذتالمعغان 
)))  مةسعلةن: بعر ظادةم رامعزاندا ياكع روزا تذتذشقا ؤةدة قعلغان كىندة قوصذص: مةن بىضىن نةصلة روزا تذتعمةن، دةص نعيةت 
قعلغان بولسا، ظذنعث بذ نعيعتع رامعزاننعث روزعسع ياكع روزا تذتذشقا ؤةدة قعلغان ظذ كىننعث روزعسع ظىحىن يئتةرلعكتذر. 
يةنع ظذنعث تذتقان روزعسع رامعزاننعث روزعسعغا، ظةضةر ظذ كىن روزا تذتذشقا ؤةدة قعلغان كىن بولسا، ؤةدة قعلغان روزعسعغا 

هئساب بولعدذ. ت. 
)))  >حاشية الطحاوي على مراقي الفالح< 

)))  يةنع بعر مذساصعر ظادةم رامعزان ظئيعدا ظىستىدعكع قازا روزا ظىحىن نعيةت قعلعص روزا تذتقان بولسا، ظذنعث تذتقان 
روزعسع قازا روزا ظىحىن هئساب بولعدذ. ظةمما كئسةل ظادةم شذنداق قعلغان بولسا، ظذنعث تذتقان روزعسع نعيةت قعلغان 

روزعغا ظةمةس رامعزاننعث روزعسع ظىحىن هئساب بولعدذ. ت.  
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)رامعزان  ظذ  ظىحىن  شذنعث  تذتعدذ.(  روزا  كىن  بعر  ظىحىن  كىن  بعر  هةر 
ظئيعدا( رامعزاندعن باشقا روزعنع تذتااليدذ. حىنكع مذساصعرغا رامعزاندا روزا 
تذتماسلعققا بئرعلضةن رذخسةت بولسا، مذساصعر ظادةم روزا تذتذشتعن ظاجعز 
كئلعص قاالر، دةص ضذمان قعلعشقا سةؤةب بولعدعغان ظعشقا مذناسعؤةتلعكتذر. 
ظذ ظعش بولسعمذ بعر ظادةمنعث مذساصعرلعق هالعتعدذر. مذساصعرلعق هالةت 
سةصةر ظىستىدعكع هةر قانداق ظادةمدة بولعدذ))). ظةمما كئسةل ظادةم مذساصعر 
ظادةمضة ظوخشعمايدذ. كئسةل ظادةمضة روزا تذتماسلعققا بئرعلضةن رذخسةت 
بولسا، ظذنعث روزا تذتذشعدعن ظةمةلعيةتتة ظاجعز كئلعشعضة مذناسعؤةتلعكتذر. 
ظاجعز  تذتذشتعن  روزا  ظةمةلعيةتتة  ظذنعث  تذتسا،  روزا  ظادةم  كئسةل  ظةضةر 

ظةمةسلعكع ظاشكارا بولذص حعقعدذ))).)))
تذتذشنع  روزا  )نةصلة  قعلغان كىندة  ؤةدة  تذتذشقا  روزا  ظادةم  بعر  ظةضةر 
بعر  باشقا  ظوخشاش(  روزعغا  قعلغان  ؤةدة  تذتذشنع  ؤة  روزعغا  قازا  ظةمةس 
ؤاجعص روزعنع نعيةت قعلسا، ظذ مةيلع ساق ظادةم بولسذن مةيلع كئسةل ظادةم 
بولسذن مةيلع سةصةرضة حعقمعغان ظادةم بولسذن مةيلع سةصةرضة حعققان ظادةم 
بولسذن ظذ روزا نعيةت قعلعص تذتماقحع بولغان روزعسعغا هئساب بولعدذ ؤة ظذ 
ظادةمضة روزا تذتذشقا ؤةدة قعلغان ظذ كىننعث روزعسعنع تذتالمعغانلعقع ظىحىن 

توغرا قاراشقا ظاساسةن قازا ظىحىن بعر كىن روزا تذتذش الزعم بولعدذ.)4)
رامعزان روزعسعنعث نعيعتعنع نةصلة روزا تذتذش نعيعتع بعلةن قعلغان ظادةم 
كاصعر هئسابالنمايدذ. حىنكع رامعزان روزعسعنعث نعيعتعنع نةصلة روزا تذتذش 
نعيعتع بعلةن قعلعش رامعزان روزعسعنعث صةرز ظعكةنلعكعضة ظعنكار قعلعش 
هئسابالنمايدذ. ظذنداق قعلغان ظادةم دعلعدا رامعزان روزعسعنعث صةرزلعكعنع 
مذمكعن.  قعلعشع  نعيةت  دةص  نةصلة،  نعيعتعدة  صةقةت  تذرذص  قعلعص  ظئتعقاد 
ظةمما ظذ ظادةم ظةضةر رامعزان روزعسعنعث نعيعتعنع، دعلعدا رامعزان روزعسع 
)))  يةنع بذ يةردة: بعر ظادةم مةيلع ظةمةلعيةتتة روزا تذتذشتعن ظاجعز كةلسذن مةيلع ظذنداق بولمعسذن سةصةر ظىستىدعال 
بولسا، ظذنعث رامعزان روزعسعنع تذتذش ياكع تذتماسلعق ظعختعيارع باردذر. مذساصعرغا رامعزاندا روزا تذتماسلعققا بئرعلضةن 
رذخسةت بولسا، ظذنعث روزا تذتذشتعن ظةمةلعيةتتة ظاجعز كئلعشعضة ظةمةس ظذنعث مذساصعرلعق بولعشعغا باغلعقتذر. ظذ، 

مذساصعرال ظعكةن روزا تذتذش ياكع تذتماسلعق ظعختعيارع بار. دئمةكحعدذر. ت.    
)))  شذنعث بعلةن ظذنعثغا روزا تذتماسلعققا بئرعلضةن رذخسةت ظةمةلدعن قالعدذ ؤة رامعزان ظئيعدا باشقا روزعنع نعيةت 
قعلعص تذتقان روزعسع نعيةت قعلغان روزعغا ظةمةس رامعزان روزعسعغا هئساب بولعدذ. حىنكع رامعزان ظئيع صةقةتال رامعزان 

روزعسعغعال خاستذر. ت.  
)))  »رد احملتار«.

)))  »رد احملتار«. ؤة >الدر املختار<. 
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بعلةن  نعيعتع  نةصلة  تذرذص  قعلعص  ضذمان  ياكع  قعلعص  ظئتعقاد  دةص  نةصلة، 
قعلغان بولسا، بذ هالةتتة ظذ ظادةم كاصعر هئسابلعنعدذ.))) 

قعلغان  ؤةدة  تذتذشقا  روزا  كىندة  بعر  مذظةييةن  ؤة  روزعسعدعن  رامعزان 
كىننعث روزعسعدعن باشقا تىردعكع روزعالردا، ظذالرنعث نعيعتعنع تاث ظئتعشتعن 
بذرذن ياكع ظذنعثغا يئقعن بعر ؤاقعتتا قعلعش ؤة تذتماقحع بولغان روزعنعث 

قايسع روزا ظعكةنلعكعنع تةيعن قعلعش شةرتتذر.  
 ظذ تىردعكع رذزعالر بولسا، رامعزاننعث قازاسع ظىحىن تذتذلعدعغان روزا، 
روزا  نةصلة  بذزعؤاتقان  روزا)))،  تذتذلعغان  كىندة  قعلغان  ؤةدة  تذتذشقا  روزا 
ظىحىن تذتذلعدعغان روزا، روزا تذتذشقا ؤةدة قعلغان مذظةييةن كىندة تذتذلمعغان 
روزعنعث قازاسع ظىحىن تذتذلعدعغان روزا ؤة كاففاراتالر ظىحىن تذتذلعدعغان 
روزا قاتارلعق روزعالردذر. ظةضةر بعر ظادةم مذشذ روزعالرنعث بعرةرسع ظىحىن 
كىندىزدة نعيةتنعث ؤاقتع حعقعص كئتعشتعن بذرذن نعيةت قعلغان بولسا، ظذنعث 
نعيةت قعلعص تذتقان ظذ روزعسع )تذتذشنع نعيةت قعلغان روزا ظةمةس( نةصلة 
قةدةر  ظاخشامغا  )بذزعؤةتمةي(  روزعنع  نةصلة  بذ  هئسابلعنعدذ.  بولذص  روزا 
تذتذش مذستةهةصتذر. ظةضةر ظذ ظادةم مئنعث نعيةت قعلغان روزام، تذتذشنع 
نعيةت قعلغان روزام ظىحىن هئساب بولماي نةصلة بولعدعكةن، دةص تذتعؤاتقان 
روزعسعنع بذزعؤةتكةن بولسا، ظةضةر نعيةت قعلغان روزعسع رامعزان روزعسعنعث 
قازاسعدعن باشقا روزا بولغان بولسا، ظذنعث بذزعؤةتكةن ظذ روزعسع ظىحىن قازا 
روزعسعنعث  رامعزان  بعلةن  روزعسع  قعلغان  نعيةت  ظادةم  ظذ  ظةضةر  كةلمةيدذ. 
قازاسعنع قعلعشنع نعيةت قعلغان بولسا، ظذنعث بذزعؤةتكةن ظذ روزعسع ظىحىن 
قازا كئلعدذ. حىنكع رامعزان روزعسعنعث قازاسع ظىحىن تذتذلعدعغان روزعمذ 
ظةسلعدة بعر روزعدذر، لئكعن ظذنعثدا صةقةت >قازا< دئيعلعدعغان ظارتذق بعر 
سىصةت باردذر. رامعزان روزعسعنعث قازاسعنع قعلعش نعيعتع بعلةن روزا تذتذشقا 
كىندىزدة نعيةت قعلعنعص باشالنغان روزا بولسا، ظأزعنعث قازا دةص ظاتعلعدعغان 
سىصعتعنعث توغرا بولعش شةرتعنع يذقاتتع))). ظذ سىصةت، ظأزعنعث شةرتعنع 
قئلعص  ظةسلعسع  روزعنعث  بولسعمذ  حعقمعغان  ؤذجذدقا  ظىحىن  يوقاتقانلعقع 
قالدع. ظذنعث روزا تذتذشقا نعيةت قعلعش بعلةن ظذ روزا نةصلة روزعغا ظايلعنعدذ 

)))  >هاشعيةتذت تةهتاؤعي<. 
)))  مةسعلةن: بعر ظادةم: مةن اهلل تاظاال ظىحىن بعر كىن روزا تذتعمةن، دئضةن بولسا، ظذنعث بعر كىن روزا تذتذشع الزعم 

بولعدذ.
)))  ظذ بولسعمذ ظذنعثغا تاث ظئتعشتعن ظعلضعرع نعيةت قعلعص بولذش شةرتعدذر. ت. 
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ؤة )شذنعث ظىحىن ظةضةر ظذنع بذزعؤةتسة، نةصلة روزعنع بذزعؤةتكةنلعقع ظىحىن 
بعر كىن قازاسعنع قعلعش الزعم بولعدذ.())) 

ظةضةر بعر ظادةم: مئنعث ظىستىمدة بعر قازا روزا بار، دةص ظذنعث صىتىن 
شةرتلعرعنع تولذقلعغاندعن كئيعن نعيةت قعلعص روزا تذتذشنع باشلعغان ؤة بعر 
مذددةت ظأتكةندعن كئيعن ظأزعنعث ظىستعدة قازا روزعنعث يوقلعقعنع بعلضةن 
بولسا، بذ هالةتتة ظذنعثغا تذتعؤاتقان ظذ روزعنع داؤامالشتذرذش الزعم ظةمةس. 
ؤة  باشلعمعدع  شةكعلدة  بعر  قعلغان  الزعم  ظأزعضة  روزعنع  ظادةم  ظذ  حىنكع 
ظذنعث ظأزعنعث ظىستعدة قازا روزعنعث بار ـ يوقلذقعنع ظذنتذص قالغانلعقع بعر 
ظأزرة هئسابلعنعدذ. شذنعث ظىحىن ظذ ظادةم ظةضةر ظذ روزعنع ظأزعنعث ظىستعدة 
قازا روزعنعث يوقلعقعنع بعلضةندعن كئيعنال بذزعؤةتكةن بولسا، ظذنعثغا قازا 
كةلمةيدذ. ظةمما ظذ ظادةم ظأزعنعث ظىستعدة قازا روزعنعث يوقلعقعنع بعلضةندعن 
كئيعن روزعنع بذزعؤةتمةي ظاز بعر مذددةت ظأتكىزضةن بولسا، ظذ روزا ظذنعثغا 
ظذ  ظادةمنعث  ظذ  ظىحىن  ظايلعنعدذ. شذنعث  روزعغا  بعر  بولغان  تذتذش الزعم 
بذزعؤةتسة،  روزعنع  ظذ  ظادةم  ظذ  ظةضةر  بولمايدذ.  توغرا  بذزعؤئتعشع  روزعنع 

ظذنعثغا ظذ روزعنعث قازاسعنع قعلعش الزعم بولعدذ.))) 
بعر ظادةم: ظةضةر مةن ظةتة معهماندارحعلعققا حاقعرعلسام روزا تذتمايمةن، 
ظةضةر ظذنعثغا حاقعرعلمعسام روزا تذتعمةن، دئضةنضة ظوخشاش روزا تذتذش 
بذ  ظادةم  ظذ  بولسا،  قعلغان  نعيةت  بعلةن  نعيةت  ظارعدعكع  ظعككع  ظىحىن 
نعيعتع بعلةن روزا تذتقان هئسابالنمايدذ. بعر ظادةم رامعزاندا روزا تذتذشنعمذ 
تذتقان  روزا  ظذمذ  هالةتتة  بذ  بولسا،  قعلمعغان  نعيةت  تذتماسلعقنعمذ  ؤة 

هئسابالنمايدذ.
دعلعدة  بذزمعغعحة  هةقعقعي  روزعسعنع  تاكع  ظادةم  بعر  تذتعؤاتقان  روزا 
كةتمةيدذ.  بذزذلذص  روزعسع  ظذنعث  بعلةن  قعلعش  نعيةت  بذزذشقا  روزعسعنع 
ظةمما ظعمام شافعظعي )اهلل تاظاال ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!(: »دعلعدة روزعنع 

بذزذشقا نعيةت قعلعش بعلةن روزا بذزذلذص كئتعدذ« دةيدذ. 
بعر ظادةم ناماز ظوقذؤئتعص تذرذص روزا تذتذشقا نعيةت قعلغان ؤة نعيةت 
بذزذلذص  نامعزع  ظذنعث  بولسا،  سأزلعمعضةنال  ظئغعزعدا  نعيةتنع  قعلغاندا 

)))  »تةقرعراتذر رافعظعي ظةال هاشعيةتع ظعبنع ظابعدعن«. 
)))  »اهلدية العالئية«.
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كةتمةيدذ.
رامعزاننعث  ظعككع  ياكع  رامعزاننعث  بعر  ظىستعدة  ظادةمنعث  بعر 
ظادةم  ظذ  بولسا،  بولغان  روزا  قعلعدعغان ظعككع كىن  قازاسعنع  روزعلعرعدعن 
روزعنعث قازاسعنع قعلعشنع باشلعغان ؤاقتعدا، قازانع ظةث ظةؤؤةل قازا بولذص 
كةتكةن كىننعث روزعسعدعن باشلعشع الزعم. ظةضةر قازا روزعنع ظةؤؤةل قازا 
روزعسعدعن  كىننعث  ظاخعرقع  باشلعماي  روزعسعدعن  كىننعث  كةتكةن  بولذص 

باشلعغان بولسا، قازا يةنة توغرا بولعدذ.)))
ظةضةر روزا تذتعؤاتقان بعر ظادةم )هلل تاظاالغا سئغعنعص ظذنداق قعلعشتعن 
يةنة ظعسالمغا قايتعص كىن  صاناه تعلةيمةن( ظعسالمدعن يئنعؤالغان، ظاندعن 
ظذ  بولسا،  قعلغان  نعيةت  تذتذشنع  روزا  ظعلضعرع  ساظةت  بعر  ظعضعلعشتعن 
ظادةم بذهالةتتة روزا تذتقذحع هئسابلعنعدذ. ظةضةر ظذ ظادةم )ظعسالمغا قايتا 
قايتقاندعن كئيعنمذ( ظذ كىننعث روزعسعنع تذتمعغان بولسا، ظذنعثغا صةقةت 
الزعم  كةففارةت  بولعدذ،  الزعم  قعلعشال  قازاسعنع  روزعسعنعث  كىننعث  ظذ 

بولمايدذ.

نعفاسقا ظوخشاش روزعغا  ـ روزا تذتماقحع بولغان ظادةمنعث هةيزضة ؤة   2
زعت كئلعدعغان ظعشالردعن خالع بولذش

قالغان  بولذص  نعفاسدار  ياكع  قالغان  كأرىص  هةيز  رامعزاندا  كعشع  ظايال 
تذتذشقا  روزا  ظعحعدة  مذددةت  بولغان  نعفاسدار  ياكع  كأرضةن  هةيز  بولسا، 
بذيرذلمايدذ. ظةضةر ظذ ظايال روزا تذتقان بولسا، تذتقان روزعسع توغرا بولمايدذ. 
هةم شةرعظةت ظذنع روزا تذتقان هئسابلعمايدذ. هةيزدار ؤة نعفاسدار ظايالالرنعث 
)روزا تذتقان ظادةمضة ظوخشاش( رامعزاندا بعر نةرسة يئمةي ؤة ظعحمةي تذرذشع 
هارامدذر. حىنكع ظذ ظعككعسعضة روزا تذتذش هارامدذر. شذنعث ظىحىن هارام 
بعر ظعش بعلةن )بعر نةرسة يئمةي ظأزعنع روزا تذتقان ظادةمضة( ظوخشذتذش 
بعلةن  سةؤةبع  نعفاس  ؤة  هةيز  ظايالالرغا  نعفاسدار  ؤة  هةيزدار  هارامدذر.))) 
قانحة كىن روزا تذتالمعغان بولسا، روزعنعث قازاسعنع شذنحة كىن قعلعش الزعم 
بولعدذ. بذ هةقتة ظاظعشة )اهلل تاظاال ظذنعثدعن رازع بولسذن!( مذنداق دةيدذ: 

)))  »فةتاؤا قازعيخان«. 
)))  »فةتاؤا قازعيخان«.
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»بعز هةيز كأرةتتذق. شذنعث بعلةن بعز روزعنعث قازاسعنع قعلعشقا بذيرذلدذق 
ؤة نامازنعث قازاسعنع قعلعشقا بذيرذلمعدذق.« 

ناماز بعلةن روزعنعث ظارعسعدعكع صةرق بولسا، ناماز كأص تةكرارلعنعدعغان 
قعلعشقا  قازاسعنع  ظذنعث  )ظايالالر  ظةضةر  ظىحىن  شذنعث  ظعبادةتتذر.  بعر 
بذيرذلسا(، ظذالرغا ظذنعث قازاسعنع قعلعش ظئغعر كئلعدذ. ظةمما روزا )نامازغا 
ظوخشاش( كأص تةكرارالنمايدذ. شذنعث ظىحىن ظذالرغا ظذنعث قازاسعنع قعلعش 

ظئغعر كةلمةيدذ.
روزا مةيلع صةرز روزا بولسذن مةيلع نةصلة روزا بولسذن هةيزدار ؤة نعفاسدار 
ظايالالرنعث روزا تذتذشع توغرا بولمايدذ. ظةضةر روزا تذتعؤاتقان بعر ظايال كىن 
كعرعص كئتعشتعن ظازراق بذرذن ظأزعدعن هةيز قئنعنعث كةلضةنلعكعنع كأرضةن 
بولسا، ظذنعث تذتعؤاتقان ظذ روزعسع بذزذلذص كئتعدذ. مةيلع صةرز روزا بولسذن 
مةيلع نةصلة روزا بولسذن ظذ ظايالغا ظذ كىننعث روزعسعنعث قازاسعنع قعلعش 
الزعم بولعدذ. صةرز روزعنعث قازاسعنع قعلعشنعث سةؤةبع بولسا، ظذ ظايالنعث ظذ 
كىندة تذتقان روزعسعنعث توغرا بولمعغانلعقع ظىحىندذر. ظةمما نةصلة روزعنعث 
ظذنع  باشالص  روزعنع  ظذ  ظايالنعث  ظذ  بولسا،  سةؤةبع  قعلعشنعث  قازاسعنع 

ظاياغالشتذرذشتعن ظعلضعرع روزعنعث بذزذلذص كةتكةنلعكع ظىحىندذر. 
 س: هةيزدار ؤة نعفاسدار ظايالالر هةيز ؤة نعفاسلعرعنع تأضةتكةندعن كئيعن 

روزا تذتذش ظىحىن يذيذنذش شةرتمذ ياكع شةرت ظةمةسمذ؟
ج: هةيزدار ؤة نعفاسدار ظايالالرنعث هةيز ؤة نعفاسلعرعنع تأضةندعن كئيعن 
يذيذنماي  ظةضةر  ظذالر  لئكعن  ظةمةستذر.  شةرت  يذيذنعشع  ظىحىن  تذتذش  روزا 

ناماز ظوقذشنع كئحعكتىرؤةتكةن بولسا، ضذناهكار بولعدذ.
ظةضةر هةيز كأرعؤاتقان ظايالنعث هةيزع 0) كىندعن ظاز ؤة نعفاسدار ظايالنعث 
نعفاسع 40 كىندعن ظاز بعر ؤاقعتتا توختذغان بولسا، يذيذنذش ظىحىن سذ ظئلعص 
كئلعش، كعيعملةرنع سئلعش، يذيذنذش ؤة كعيعملةرنع كعيعش ظىحىن كةتكةن 
الزعم.  هئسابالش  مذددعتعدعن  نعفاسنعث  ؤة  مذددعتعدعن  هةيزنعث  ؤاقعتالرنع 
شذنعثغا ظاساسةن رامعزاندا بعر ظايالنعث هةيز قئنع 0) كىنضة يةتمعضةن بعر 
ؤاقعتتا تاث ظاتعدعغانغا يذيذنغعدةك ؤة >اهلل ظةكبةر< دةص قذالق قئقعص نامازغا 
كىننعث  ظذ  ظايالغا  ظذ  بولسا،  توختذغان  قالغاندا  مذددةت  بعر  كعرعؤالغذدةك 
ظاتعدعغانغا  تاث  هةيزع  ظايالنعث  ظذ  ظةضةر  بولعدذ.  الزعم  تذتذش  روزعسعنع 
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شذنحعلعك مذددةت قالغاندا توختعمعغان بولسا، ظذ ظايالغا ظذ كىننعث روزعسعنع 
تذتذش الزعم بولمايدذ. لئكعن ظذ ظايال رامعزاننعث هأرمعتع ظىحىن ظذ كىننعث 
ظعحعدة تاماق يئمةيدذ. ظةضةر ظذ ظايال ظذ كىندة روزا تذتسا، تذتقان روزعسع 
توغرا بولمايدذ ؤة ظذنعثغا ظذ كىننعث قازاسعنع قعلعش الزعم بولعدذ. ظةمما ظذ 
ظايالنعث هةيزع صىتىن 0) كىن توشقاندعن كئيعن تاث ظاتعدعغانغا ظةث ظاز بعر 
معنذت قالغاندا توختذغان بولسا، ظذ ظايالغا ظذ كىننعث روزعسنع تذتذش الزعم 

بولعدذ. حىنكع هةيزنعث قئنع 0) كىندعن ظارتذق بولمايدذ.))) 
بذ يةردة شذنع بايان قعلعص ظأتىشكة توغرا كئلعدذكع، جذنذص بولذص قالغان 
توغرا  روزعنعث  بولسذن  كعشع  ظايال  مةيلع  بولسذن  كعشع  ظةر  مةيلع  ظادةم 
بولذشع ظىحىن، ظذ ظادةمنعث جذنذصلذقتعن صاكلعنعشقا ظعمكانع بولسعمذ ظذنعث 
جذنذصلذقتعن )تاث ظئتعشتعن بذرذن( صاكلعنعشع شةرت ظةمةستذر. بذنعث دةلعل 

ـ صاكعتع بولسا، تأؤةندعكع هةدعستذر: 
نعث مذنداق  بولسذن!(  رازع  ظذنعثدعن  تاظاال  ظاظعشة )اهلل  بذخارع  ظعمام 
بعلةن  )ظاياللعرع  ظةلةيهعسساالم  »صةيغةمبةر  قعلعدذ:  رعؤايةت  دئضةنلعكعنع 
بعللة بولذص( بةزعدة جذنذص هالةتتة تاث ظاتقذزذص قاالتتع. بذنداق حاغدا غذسلع 
جذنذصلذقتعن  ظةضةر  ظادةم  بعر  لئكعن  تذتعؤئرةتتع«.  روزعسعنع  قعلعؤئلعص، 
يذيذنماي ظذ هالةتتة داؤام قعلعص بعر ؤاخ نامازنعث ؤاقتعنع حعقعرؤاتسا ياكع 
كئحعكتىرىص  ياكع  ظوقذمعغانلعقنعث  نامازنع  ظوقذسا،  كئحعكتىرىص  نامازنع 
ظوقذغانلعقنعث ضذناهع بولعدذ. ظذنعث نامازنع ظذقذمعغانلعقع ياكع كئحعكتىرىص 
ظوقذغانلعقع ظذنعث شذ كىندة تذتقان روزعسعنعث ساؤابعدعن مةهرذم قئلعشعغا 
ياكع روزعسعنعث قوبذل بولماسلعقعغا سةؤةب بولذشع مذمكعن. حىنكع اهلل تاظاال 
مذنداق دئدع: »اهلل صةقةت تةقؤادارالرنعث )قذربانلعقعنع( قوبذل قعلعدذ)))«))) 
حىنكع  حذقذمدذر.  هئسابالنماسلعقع  تةقؤادار  ظادةمنعث  ظوقذمعغان  نامازنع 
ظوقذمعغان  نامازنع  ظةلةيهعسساالم  صةيغةمبةر  تىؤرعكعدذر.  دعننعث  نامازنعث 
ظادةمنعث ظةمةللعرعنعث قانداق بولعدعغانلعقع هةققعدة مذنداق دئدع: »كعمكع 

ظةسعر نامعزعنع ظوقذمعسا، ظذنعث ظةمةللعرع بعكار بولذص كئتعدذ.«)4) 
)))  »ظعرشادذن ناسع ظعال ظةهكامعل هةيز ؤةن نعفاس«. 

)))  يةنع اهلل تاظاال هةر قانداق بعر ظعبادةتنع صةقةت تةقؤادار بولغان ظادةملةردعن قوبذل قعلعدذ. ت. 
)))  سىرة ماظعدة 7) ـ ظايةتنعث بعرقعسمع.

)))  بذ هةدعسنع ظعمام بذخارع ؤة نةساظعي رعؤايةت قعلدع. 
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3 ـ رذزا تذتماقحع بولغان ظادةمنعث روزعنع بذزعدعغان نةرسعلةردعن خالع 
بولذش

ظعشالرنعث  قايسع  ؤة  بذزعدعغانلعقع  روزعنع  ظعشالرنعث  قايسع 
بذزمايدعغانلعقع توغرعسعدا اهلل خالعسا ظالدعمعزدا توختعلعمعز. 

روزعنعث قعسعملعرع

روزا ماهعيةت جةهةتتعن بعر قعسعمدذر. ظةمما هأكىم ؤة يولغا قويذلذش 
جةهةتتعن بعر نةححة قعسعمدذر. ظذ قعسعمالر تأؤةندعكعلةردذر: 

1 ـ مةلذم بعر ؤاقعتتا تذتذش صةرز قعلعنغان روزا

روزعسعنعث  ظئيعنعث  رامعزان  روزعسعدذر.  ظئيعنعث  رامعزان  بولسعمذ  ظذ 
)يةنع  كئلعشع  بعرلعككة  ظالعمالرنعث  بارلعق  ؤة  هةدعس  قذرظان،  صةرزلعكع 

ظعجماسع( بعلةن سابعت بولغاندذر.
اهلل تاظاال رامعزان ظئيعنث روزعسع هةققعدة مذنداق دئدع: »رامعزان ظئيعدا 
هعدايةت  يئتةكحعدذر،  ظعنسانالرغا  قذرظان  باشلعدع،  بولذشقا  نازعل  قذرظان 
قعلغذحع ؤة هةق بعلةن ناهةقنع ظايرعغذحع روشةن ظايةتلةردذر، سعلةردعن 
كعمكع رامعزان ظئيعدا هازعر بولسا رامعزان روزعسعنع تذتسذن؛ كعمكع كئسةل 
تذتمعغان  بولسا،  )تذتمعغان  بولذص  مذساصعر(  )يةنع  ظىستعدة  سةصةر  ياكع 
خااليدذ،  ظاسانلعقنع  سعلةرضة  اهلل  تذتسذن.  كىنلةردة  باشقا  ظىحىن(  كىنلةر 
قازاسعنع  كىنلةرنعث  يىرضةن  ظوحذق  )ظاغزعثالر  خالعمايدذ،  تةسلعكنع 
سعلةرنع  تولدذرذشذثالرنع،  سانعنع  روزعسعنعث(  رامعزان  بعلةن  قعلعش 
ظعنظاملعرعغا(  )ظذنعث  ظذلذغلعشعثالرنع،  نع  اهلل  قعلغانلعقعغا  هعدايةت 

شىكىرقعلعشعثالرنع خااليدذ«)))
ظةقسا  قعبلة  ظئيعدا  شةظبان  يعلع  ظعككعنحع  هعجرعيةنعث  ظايةت  بذ 
روزعسعنع  ظئيعنعث  رامعزان  كئيعن  يأتكعلضةندعن  كةبعضة  مةسحعتعدعن 

تذتذشنع صةرز قعلعص حىشكةن.))) 
)))  سىرة بةقةرة 85) ـ ظايةت. 

)))  >حاشية الطحاوي على مراقي الفالح<
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رامعزان ظئيعنعث روزعسع ظعسالم دعنعدعكع بةش صةرزنعث بعرسعدذر. ظذنع 
ظعنكار قعلغان ظادةم كاصعر بولعدذ ؤة تذتمعغان ظادةم صاسعق هئسابلعنعدذ. 
صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم بذ بةش صةرزنع بايان قعلعص مذنداق دئدع: »ظعسالم 
بةش صةرز ظىستعضة قورذلغان. بعرعنحع: اهلل دعن باشقا ظعاله يوق ؤة مذهةممةد 
ظعككعنحعسع:  بئرعشتذر.  ضذؤاهلعق  دةص  ظةلحعسع،  نعث  اهلل  ظةلةيهعسساالم 
ناماز ظوقذشتذر. ظىحعنحعسع: زاكات بئرعشتذر. تأتعنحعسع: هةج قعلعشتذر. 

بةشعنحعسع: روزا تذتذشتذر«)))  
تأت شةرت تئصعلغان هةر قانداق ظادةمضة رامعزاننعث روزعسعنع تذتذش 
تذتذش  قازاسعنع  ظذنعث  تذتالمعسا،  ؤاقتعدا  ظأز  ظذنع  ظةضةر  صةرزدذر. 
صةرزدذر. روزا صةرز قعلعنعدعغان ظادةمدة تئصعلعش شةرت قعلعنغان تأت شةرت 

تأؤةندعكعلةردذر: 
) ـ مذسذلمان بولذش. 

) ـ ظةقلع ـ هذشع جايعدا بولذش.  
) ـ باالغةتكة يةتكةن بولذش. 

يةتمعضةن  باالغةتكة  تذتذش  روزعسعنع  ظئيعنعث  رامعزان  ظىحىن  شذنعث 
كعحعك بالعالرغا صةرز ظةمةس. لئكعن باالغةتكة يةتمعضةن كعحعك باال مةيلع 
قادعر  تذتذشقا  روزا  قالماي  قعينعلعص  بولسذن  ظوغذل  مةيلع  بولسذن  قعز 
ظذالرنعث  الزعم.  بذيرذشع  تذتذشقا  روزا  ظذالرنع  ظانعالرنعث  ـ  ظاتا  بذاللعسا، 
قعينعلعص قئلعش ياكع قالماسلعقع تةن قورذلذشعغا، تئنعنعث ساغالملعقعغا ؤة 

روزا تذتعدعغان ؤاقعتنعث يازلعق ياكع قعشلعق بولعشعغا باغلعقتذر. 
ظذنعمعسا  تذتقعلع  روزا  كئيعن  كعرضةندعن  ياشقا  ظون  باال  بعر  ظةضةر 
خذددع ظذنع ناماز ظوقذمعسا ناماز ظوقذتذش ظىحىن ظذرغانغا ظوخشاش روزا 
ياشقا  ظون  باال  ظةلةيهعسساالم  صةيغةمبةر  بولعدذ.  ظذرسا  ظىحىنمذ  تذتتذرذش 
كعرضةندة ناماز ظوقذغعلع ظذنذمعسا، ظذنع ظذرذشقا بذيرذص مذنداق دئضةن: 
يةتتة ياشقا كعرضةندة ظذالرنع نامازغا بذيرذثالر. ظون ياشقا  »بالعلعرعثالر 
كعرضةندعمذ ناماز ظوقذمعسا، ظذالرنع ظذرذثالر ؤة ياتعدعغان جايعنع ظايرعم 

قعلعثالر.»))) 
)))  بذ هةدعسنع ظعمام بذخارع ؤة ظعمام مذسلعم رعؤايةت قعلدع. لئكعن هةدعسنعث سأزع ظعمام بذخارعنعثدذر. 

)))  بذ هةدعسنع ظعمام ظةهمةد، ظةبذداؤذد ؤة هاكعم قاتارلعقالر رعؤايةت قعلدع. 

606607

روزىنىڭ قىسىملىرىروزىنىڭ قىسىملىرى



606607

ظةضةر كعحعك باال روزعسعنع بذزعؤاتسا، ظذ باال ظذ روزعنعث قازاسعنع قعلعشقا 
بذيرذلمايدذ. حىنكع روزعنعث قازاسعنع قعلعش ظذنعثغا قعيعنحعلعق ظئلعص 
كئلعدذ. ظةمما ظذ باال نامازنع بذزعؤاتسا ظذنع قايتا ظوقذشقا بذيرذلعدذ. حىنكع 

نامازنع قايتا ظوقذش ظذنعثغا هئحقانداق قعيعنحعلعق ظئلعص كةلمةيدذ.))) 
4 ـ كاصعر دألعتعدة ياشايدعغان مذسذلمان ظادةمنعث رامعزان روزعسعنعث 
صةرز روزا ظعكةنلعكعنع بعلعشع الزعم. ظةمما مذسذلمان دألةتتة ياشايدعغان 
مذسذلمان ظادةمضة رامعزان روزعسعنعث صةرز بولذشع ظىحىن بذ شةرت الزعم 
ظةمةس. حىنكع ظعسالم دألعتعدة ياشايدعغان بعر ظادةمنعث رامعزان روزعسعنعث 
صةرز ظعكةنلعكعنع بعلمةسلعكع ظذنعثدعن قوبذل قعلعنعدعغان ظأزرة ظةمةستذر. 
شذنعث ظىحىن ظذنعثغا ظأتىص كةتكةن يعلالرنعث روزعسعنعث قازاسعنع قعلعش 

الزعم كئلعدذ.
روزعسعنعث  رامعزان  ظادةم  بعر  كعرضةن  ظعسالمغا  دألعتعدة  كاصعر  ظةمما 
صةرز ظعكةنلعكعنع بعلمعسة، ظذنعثغا روزعنع تذتذش تاكع ظذ رامعزان ظئيعنعث 
روزعسعنعث صةرز ظعكةنلعكعنع بعلضةنضة قةدةر صةرز هئسابالنمايدذ. ظةضةر ظذ 
ظادةم رامعزان روزعسعنعث صةرز ظعكةنلعكعنع كئيعن بعلضةن بولسا، ظذنعثغا 
ظةمةستذر.  الزعم  قعلعش  قازاسعنع  روزعسعنعث  يعلالرنعث  كةتكةن  ظأتىص 
بذيرذمايدذ.  قعلعشقا  ظعشنع  بعر  بعلمعضةن  بعراؤنع  دعنع،  ظعسالم  حىنكع 
ظذ ظادةمنعث رامعزان روزعسعنعث صةرز ظعكةنلعكعنع بعلمةسلعكع ظذنعثدعن 
قوبذل قعلعنعدعغان ظأزرة هئسابلعنعدذ. ظةضةر ظعككع ظةر ياكع بعر ظةر ؤة 
ظعككع ظايال ياكع تةقؤا بعر ظةر ظذ ظادةمضة رامعزان روزعسعنعث صةرز روزا 
ظعكةنلعكعنع خةؤةر قعلغان بولسا، ظذ ظادةمنعث روزا تذتذشع صةرز بولعدذ.))) 
رامعزان ظئيع روزا تذتذش ظىحىن خاس قعلعنغان ظايدذر. حىنكع قذرظان 
كةرعم رامعزان ظئيعنعث قةدرع كئحعسعدة بعر قئتعمدعال بعرعنحع ظاسماندعكع 
بةرضةن  يىز  يةردعن  ظذ  ظاندعن  ظأيضة حىشىرىلضةن.  دئضةن  ظعززة<  >بةيتذل 
ظعشالرغا ؤة مذناسعؤةتلةرضة قارعتا صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمغا بألىصـ  بألىص 

حىشىرىلدع.
اهلل تاظاال قذرظاننعث حىشىرىلضةنلعكع هةققعدة مذنداق دةيدذ: »ها، معم. 

)))  »رد احملتار«. 
)))  »مراقي الفالح«.
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روشةن قذرظان بعلةن قةسةم قعلعمةن. بعز قذرظاننع هةقعقةتةن مذبارةك كئحعدة 
)يةنع شةبع قةدرع كئحعسعدة( نازعل قعلدذق، بعز هةقعقةتةن ظعنسانالرنع 
هئكمةتلعك  بعر  هةر  كئحعدة  ظذ  بولدذق.  ظاضاهالندذرغذحع  بعلةن(  )قذرظان 
بةندعلةرنعث  )يةنع  ظعش  قعلعنغان(  بويعحة  تةقةززاسع  هئكمةتنعث  )يةنع 
رعزقع، ظةجعلع ؤة باشقا ظةهؤالع( ظايرعلعدذ«)))( »بعز قذرظاننع هةقعقةتةن 
شةبع قةدرعدة نازعل قعلدذق. شةبع قةدرعنعث نئمة ظعكةنلعضعنع بعلةمسةن؟. 

شةبع قةدرع )شةرةص ؤة صةزعلةتتة( معث ظايدعن ظارتذقتذر«)))  
رامعزان ظئيعنعث روزعسعنعث صةرز بولعشعنعث سةؤةبع بولسا، روزا تذتذشقا 
هةر كىنع نعيةت قعلعؤئلعش مذمكعن بولغعدةك بعر ؤاقعتنع تئصعشتذر.))) بذ 
هةقتة اهلل تاظاال مذنداق دئدع: »سعلةردعن كعمكع رامعزان ظئيعدا هازعر بولسا 
رامعزان روزعسعنع تذتسذن«)4) بعز يذقعرعدا روزعنعث  نعيعتعنع راست تاث 
ظاتقاندعن باشالص تاكع كىن ظعضعلضعلع بعر ساظةت قالغعحة قعلعشقا بولعدذ، 
ؤاقعتنعث  ظعضعلضةن  كىن  كئحعدة،  نعيعتعنع  روزعنعث  ظةمما  ظأتتذق.  دةص 
ظأزعدة ؤة ظذنعثدعن كئيعنكع ؤاقعتالردا قعلعشقا بولمايدذ. كئحعدة ظعنساندا 
روزعنع تذتماقحع بولغان نعيةت ظةمةس صةقةت ظةتة روزا تذتعمةن دئضةنال نعيةت 
بولعدذ.)5) شذنعث ظىحىن مةسعلةن: بعر ساراث رامعزان ظئينعث كئحعللعرعنعث 
بعرعدة ظوثشالغان، ظاندعن هةتتا تاث ظئتعص بولغعحة يةنة ساراث بولذص قالغان 
ياكع كىن ظعضعلضعلع ظازراق قالغان ؤاقعتتا ظوثشالغان، ظاندعن يةنة ساراث 
قعلغان  داؤام  ظاخعرعغعحة  ظئيعنعث  رامعزان  تاكع  ساراثلعقع  قئلعص  بولذص 

بولسا، بذ هالةتتة ظذ ساراثغا رامعزاننعث روزعسعنعث قازاسع كةلمةيدذ.
مانا بذ هةنةفعي مةزهةصعدة توغرا دةص قارالغان ظعككع خعل قاراشنعث 
بعرسعدذر. ظذ قاراشنعث يةنة بعرع شذكع، رامعزان ظئيعنعث روزعسعنعث صةرز 
بولعشعنعث سةؤةبع بولسا، مةيلع كئحعدة بولسذن مةيلع كىندىزدة بولسذن 
هةنةفعي  لئكعن  تئصعشتذر.  قعسمعنع  بعر  كئحعسعنعث  ظئيعنعث  رامعزان 
دعضعنعدةك  ظابعدعننعث  ظعبنع  بولسا،  قاراش  ظاساسلعنعدعغان  مةزهةصعدة 

)))  سىرة دذخان ) ــــ 4 ـ ظايةتكعحة. 
)))  سىرة قةدر ) ــــ ) ـ ظايةتكعحة.

)))  »اهلدية العالئية«.
)))  سىرة بةقةرة 85) ـ ظايةتنعث بعر قعسمع.

)))  »رد احملتار«.
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ظعككعنحع قاراشتذر.))) بذنعثغا ظاساسةن رامعزان ظئيعدا ظوثشالغان ساراث 
ظضعلضةندعن  كىن  مةيلع  بولسذن  كىندةزدة  مةيلع  بولسذن  كئحعدة  )مةيلع 
كئيعن بولسذن( رامعزاننعث ظئيعنعث قايسع بعر ؤاقتعدا ظوثشالسا ظوثشالسذن، 
ـ  بعر  كىنلةر  بولعدذ.  الزعم  قعلعش  قازاسعنع  ظئيعنعث  رامعزان  ظذنعثغا 
بعرعدعن ظايرعم بولغانلعقع ظىحىن هةر كىن ظذ كىننعث روزعسعنع تذتذشنعث 
صةرز بولعشعغا سةؤةبحع هئسابلعنعدذ. شذنعث ظىحىن رامعزان ظئينعث ظعحعدة 
مةيلع ظذغذل بولسذن مةيلع قعز بولسذن باالغةتتة يةتكةن بالعغا ياكع ظعسالمغا 
كعرضةن ظادةمضة رامعزاننعث ظئيعنعث قالغان كىنلعرعنعث روزعسعنع تذتذش 
قعلعش  قازاسعنع  كىنلعرعنعث  كةتكةن  ظأتىص  رامعزاننعث  ظذالرغا  صةرزدذر. 

الزعم ظةمةستذر.)))

2ـ  تذتذش صةرز قعلعنغان، لئكعن ؤاقتع مةلذم بعر ؤاقعتقا تةيعن قعلعنمعغان 
روزا

بذ روزا رامعزاننعث روزعسعنعث قازاسعنع قعلعشنع ؤة كةففارةت روزعلعرعنع 
ظأز ظعحعضة ظالعدذ. رامعزان روزعسعنعث قازاسعنع قعلعش  ظذنع تذتماسلعق 
ظىحىن مةيلع بعرةر ظأزرة بولغان بولسذن مةيلع ظأزرة بولمعغان بولسذن ظذنع 
تذتمعغان هةر بعر ظادةمنعث ظىستىضة ظذنع تذتذشقا قادعر بولغان حاغدعال))) 
قازا  بولسا،  تذتمعغان  كىن  قانحة  روزعسعنع  رامعزان  بولعدذ.  الزعم  تذتذش 
ظىحىن شذنحة كىن روزا تذتذش الزعمدذر. اهلل تاظاال بذ هةقتة مذنداق دئدع: 
)تذتمعغان  بولذص  مذساصعر(  )يةنع  ظىستعدة  سةصةر  ياكع  كئسةل  »كعمكع 

بولسا، تذتمعغان كىنلةر ظىحىن( باشقا كىنلةردة تذتسذن«)4) 
)))  »رد احملتار«.

)))  »مراقي الفالح«.
)))  ظذنع تذتذشقا قادعر بولغان حاغدا دئضةن سأزدعن ظذ ظادةمضة ظذنع تذتقذدةك بعر ؤاقعتنعث ظأتعشع الزعم، دئمةكتذر. 
ظةضةر ظذ ؤاقعت ظأتمعسة، ظذ ظادةمضة رامعزان روزعسعنعث قازاسعنع قعلعش الزعم بولمايدذ. مةسعلةن: رامعزاننعث ظعحعدة 
0) كىن كئسةل ياتقان ظادةم رامعزاندعن كئيعنمذ كئسعلعدعن ساقعيالمايال ظألىص كةتكةن بولسا، ظذنعثغا رامعزان روزعسعنعث 
قازاسعنع قعلعش الزعم ظةمةس. حىنكع ظذ ظادةمضة روزعنع تذتقذدةك بعر ؤاقعت ظأتمعدع. شذنعث ظىحىن ظذ ظادةمنعث ظذرذغ ـ 
تذغقانلعرعضة ظذ ظادةمنعث تذتالمعغان روزعلعرع ظىحىن صعدعية بئرعش الزعم ظةمةس. ظةضةر رامعزاندا 0) كىن كئسةل ياتقان 
ظادةم رامعزاندعن كئيعن صةقةت بةش كىنال ساق ياشاص ظألىص كةتكةن بولسا، ظذ ظادةمضة ظذ 0) كىن روزعنعث ظعحعدعن 
صةقةت بةش كىننعثال قازاسعنع قعلعش الزعم. ظذ ظادةم ساق ياشعغان ظذ بةش كىندة قازاغا هئسابالص روزا تذتقان بولسا، ظذ 
بوينعدعكع قازا روزعنع ظادا قعلغان بولعدذ. ظةضةر ظذ بةش كىندة قازاغا هئسابالص روزا تذتمعغان بولسا، ظذ ظادةمنعث ظذرذغ 
ـ تذغقانلعرعضة ظذنعث تذتالمعغان 0) كىن روزعللعرع ظعحعدعن صةقةت بةش كىنضعال صعدعية بئرعش الزعم بولعدذ. قالغان 5) 

كىنضة صعدعية بئرعش الزعم ظةمةس. حىنكع،  ظذ ظادةمضة ظارعلعقتا روزعنع تذتقذدةك بعر ؤاقعت ظأتمعدع. ت.    
)))  سىرة بةقةرة 85) ـ ظايةتنعث بعرقعسمع. 
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رامعزان روزعسعنعث قازاسعنع قعلعش ظذنع بعرةر ظأزرعنعث سةؤةبع بعلةن 
تذتالمعغان ظادةمضة صةرز بولسا، ظذنع تذتماسلعق ظىحىن هئحقانداق ظأزرعسع 
يوق ظادةمضة ظذنعث قازاسعنع قعلعش ظةلؤةتتة صةرزدذر. ظىستىلعرعدة رامعزاننعث 
قازاسع بار ظادةملةرضة ظذنعث قازاسعنع دةرهالال قعلعش الزعم بولمايدذ. ظذنعث 
قازاسعنع  روزعسعنث  رامعزان  حىنكع  بولعدذ.  قعلسعمذ  كئحعكعص  قازاسعنع 
قعلعشقا بذيرذص كةلضةن ظايةت ظذنعث قازاسعنع دةرهال قعلعشنع بذيرذمعدع. 
ظةمما ناماز ظذنداق ظةمةستذر. نامازنعث قازاسعنع دةرهال قعلعش الزعمدذر. 
حىنكع صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم مذنداق دئدع: »سعلةرنعث بعرعثالر ناماز 
ظئسعضة  ظذنع  بولسا،  قالغان  ظذنتذص  ظذنع  ياكع  قالغان  ظذخالص  )ظوقذماي( 
ظالغان ؤاقتعدا ظوقذسا بولعدذ.«))) رامعزان روزعسعنعث قازاسعنع ظارقعمذـ  ظارقا 
قعلعش الزعم ظةمةس. شذنداقال يةنة رامعزاننعث قازاسعنع قعلعش مةسظذلعيعتع 

ظعككعنحع بعر رامعزاننعث كئلعشع بعلةنمذ حىشىص كةتمةيدذ.)))
ظةمما كةففارةت روزعلعرع بولسا تأؤةندعكعلةردعن ظعبارةتتذر: 

) ـ قةسةمنعث كةففارعتع ظىحىن تذتذلعدعغان روزا: 
قةستةت قعلغان قةسعمعنع بذزغان ظادةم كةففارةت ظىحىن بعر قذل ظازات 
قعاللمعغان ياكع ظون معسكعنضة تاماق ياكع كعيعمـ  كعحةك بئرةلمعضةن بولسا، 
ظذنعثغا ظارقعمذـ  ظارقا ظىح كىن روزا تذتذش الزعم بولعدذ. اهلل تاظاال بذ هةقتة 
ظىحىن  قةسعمعثالر  قعلغان  بعلةن  سةؤةنلعك  سعلةرنع  دئدع: »اهلل  مذنداق 
جاؤاصكارلعققا تارتمايدذ، لئكعن سعلةرنع قةستةن قعلغان قةسعمعثالر ظىحىن 
جاؤاصكارلعققا تارتعدذ )مذنداق قةسعمعثالرنع بذزساثالر( ظذنعث كةففارعتع 
ظاظعلةثالرغا بئرعدعغان ظوتتذرا دةرعجعلعك تاماق بعلةن ظون معسكعننع بعر 
يئصعص  بةدعنعنع  معسكعنضة  ظون  )يةنع  ظذالرغا  ياكع  غعزاالندذرذشتذر،  ؤاخ 
تذرعدعغان( بعر قذر كعيعم بئرعشتذر، ياكع بعر قذل ياكع بعر حأرعنع ظازاد 
قعلعشتذر، كعمكع بذنداق قعلعشقا كىحع يةتمعسة، ظىح كىن روزا تذتذشع الزعم. 

بذ ظةنة شذ ظعحكةن قةسعمعثالرنع بذزغانلعقعثالرنعث كةففارعتعدذر«))) 
) ـ ظايالعنع ظوخشاتقان )زعهار قعلغان( ظادةم كةففارةت ظىحىن تذتذدعغان 

روزا: 
)))  بذ هةدعسنع ظعمام بذخارع ؤة ظعمام مذسلعم رعؤايةت قعلدع. 

)))  »رد احملتار«.
)))  سىرة ماظعدة 89 ـ ظايةتنعث بعر قعسمع.
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مةثضذ  نعكاهلعنعش  ظارا  ـ  ظأز  ظوخشاش(  )ظانعسعغا  ظايالعنع  روزا  بذ 
هارام بولغان ظايالالرنعث بعرعضة ظوخشاتقان )يةنع زعهار قعلغان( ظادةمضة، ظذ 
ظادةم ظايالع بعلةن جعنسعي مذناسعؤةت ظأتكىزمةكحع بولغاندا شذ ظعشعنعث 
كةففارعتع ظىحىن بعر قذل ظازات قعلعشتعن ظاجعز كةلضةن ؤاقتعدا تذتذش الزعم 
بولعدذ. ظذ ظادةم كةففارات ظىحىن تذتذلعدعغان بذ روزعنع ظارقعمذ ـ ظارقا ظذالص 

ظعككع ظاي تذتعدذ. 
ظايالعنع ظوخشاتقان ظادةم بولسا، ظايالعنع )ظانعسعغا ظوخشاش( ظأزـ  ظارا 
نعكاهلعنعش مةثضذ هارام بولغان ؤة ظةؤرةت يةرلعرعضة قاراشقا بولمايدعغان 
بعر ظايالغا))) ظوخشاتقان ظادةمدذر. مةسعلةن: بعر ظادةم ظايالعغا: سةن ماثا 
تاكع  ظادةمنعث  ظذ  بولسا،  دئضةن  ظوخشاش  ظأشنعسعضة)))  ظانامنعث  خذددع 
كةففارةت بةرضةنضة قةدةر ظايالع بعلةن جعنسعي مذناسعؤةت ظأتكىزىشع ياكع 
هةقتة  بذ  تاظاال  اهلل  هارامدذر.  صايدعلعنعشع  يول  بعر خعل  باشقا  ظايالعدعن 
)يةنع  سأزعضة  قعلغان  ظاندعن  قعلعص،  زعهار  »ظاياللعرعنع  دئدع:  مذنداق 
زعهار قعلغانلعقعغا( صذشايمان قعلغانالر )ظةر - ظايال ظعككعسع( يئقعنحعلعق 
بعلةن سعلةرضة  بذنعث  قعلعشع الزعم.  ظازات  قذلنع  بعر  ظعلضعرع  قعلعشتعن 
تولذق  ظعشعثالردعن  قعلعؤاتقان  سعلةرنعث  اللة  قعلعنعدذ،  نةسعهةت   - ؤةز 
يئقعنحعلعق  بعلةن  ظايالع  ظادةم،  يوق  قذلع  قعلعشقا(  )ظازات  خةؤةرداردذر. 
ياكع  )قئرعلعق  الزعم،  تذتذشع  روزا  ظاي  ظعككع  ظذدا  ظعلضعرع،  قعلعشتعن 
كئسةللعك سةؤةبع بعلةن روزا تذتذشقا( قادعر بواللمعغان ظادةم )60 معسكعنضة 
صةيغةمبعرع  ظذنعث  ؤة  اللة  )ظةهكام(  بذ  الزعم(،  بئرعشع  تاماق  ؤاخ  بعر 
)ظةمعر قعلغان ظعشالرغا( تةستعق قعلعشعثالر ظىحىن )بايان قعلعندع(. بذالر 
دذحار  ظازابقا  قاتتعق  قعلغذحعالر  ظعنكار  قانذننع(  )بذ  قانذنعدذر،  اللةنعث 

بولعدذ«))) 
ظىحىن  كةففارعتع  قالغانلعقنعث  ظألتىرىص  ظادةم  بعلةن  سةؤةنلعك  ـ   (

تذتذلعدعغان روزا: 
بذ روزعمذ خذددع ظايالعنع ظوخشاتقان ظادةمضة تذتذش الزعم بولغان روزعغا 

)))  بذ مةسعلةن هةمشعرعسضة، هامما ظاحعلعرعغا ؤة ظئمعتكةن ظانعسعغا ظوخشاش ظايالالردذر. ت. 
ظوخشاتقان  ظايالعنع  دئسعمذ  ظوخشاش  يوتعسعغا  ياكع  قذرسعقعغا  ظانامنعث  خذددع  ماثا  سةن  يةنة  شذنعثدةك    (((

هئسابلعنعدذ. ت.  
)))  سىرة مذجادةلة ) ــــ 4 ـ ظايةتلةر. 
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ـ ظارقا ظذالص تذتذلعدذ. بذ روزعنع سةؤةنلعك  ظوخشاش ظعككع ظاي ظارقعمذ 
بعر  ظىحىن  كةففارعتع  قعلمعشعنعث  بذ  ظادةم  قالغان  ظألتىرىص  ظادةم  بعلةن 
مذسذلمان قذلنع ظازات قعلعشتعن ظاجعز كةلضةندعن كئيعن تذتذش الزعم بولعدذ. 
بذ هةقتة اهلل تاظاال مذنداق دئدع: »كعمكع بعرةر مأمعننع سةؤةنلعك بعلةن 
ظألتىرىص قويعدعكةن، ظذ بعر مأمعن قذلنع ظازاد قعلعشع ؤة ظألتىرىلضىحعنعث 

ؤارعسلعرعغا دعيةت تألعشع كئرةك«))) 
قذل  قعلعدعغان  دئدع: »ظازاد  مذنداق  ظاخعرعدا  ظايةتنعث  بذ  تاظاال  اهلل 
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«)))  
تذتذلعدعغان  ظىحىن  كةففارعتع  تذتمعغانلعقنعث  روزعسعنع  رامعزان  ـ   4

روزا: 
اهلل تاظاال خالعسا بذنعث بايانع ظالدعمعزدا ظايرعم بعر بألىمدة كئلعدذ. 

5 ـ ظوؤ ظوؤالص قويغانلعقنعث جازاسع ظىحىن تذتذلعدعغان روزا:
ظوؤ  ياكع  ظوؤلعغان  ظوؤ  تذرذص  ظعهرامدا  ظادةم  باغلعغان  ظعهرام  هةجضة 
ظوؤاليدعغان باشقا بعر كعشعضة ظوؤلعنعدعغان ظوؤنع كأرسىتىص قويغان بولسا، 
ظذ ظادةمنعث بذ قعلمعشلعرع ظىحىن ظذنعثغا ظوؤ جازاسع كئلعدذ. ظوؤ جازاسع 
بولسا، ظوؤ يئرعدعن ظادعل ظعككع كعشع ظوؤنع باهااليدذ. ظاندعن ظذ ظادةم 
خالعسا ظذ باهاغا )قويغا ؤة كالعغا ظوخشاش( هايؤان سئتعؤئلعص مةككعضة 
ظاصعرعص قوربانلعق قعلعدذ ياكع خالعسا ظذ باهاغا بذغداي سئتعؤئلعص هةر 
بعر معسكعنضة يئرعم سادعن))) سةدعقة قعلعدذ، ياكع خالعسا هةر يئرعم سا 

بذغداينعث ظورنعدا بعر كىن روزا تذتعدذ. 
ظوؤلعغان  سعلةر  مأمعنلةر!  »ظع  دئدع:  مذنداق  تاظاال  اهلل  هةقتة  بذ 
كعمكع  سعلةردعن  ظألتىرمةثالر.  تذرذص  هةرةمدة  ياكع  ظعهرامدا  هايؤانالرنع 
ظذنع قةستةن ظألتىرعدعكةن، ظعشنعث ؤابالعنع تئتعشع ظىحىن، ظذنعث جازاسع 
ظعككع ظادعل كعشعنعث باهالعشع بويعحة هئلعقع ظألتىرىلضةن ظوؤ غا ظوخشاش 

)))  سىرة نعسا )9 ـ ظايةتنعث بعر قعسمع. 
)))  سىرة نعسا )9 ـ ظايةتنعث بعر قعسمع.

)))  بعر سا، بعر قاراشتا: ) ، 57) كعلو ضعرامدذر، يةنة بعر قاراشتا: ) ، 76) كعلو ضعرامدذر. ت.
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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«))) 
6ـ  بعرةر ظأزرعنعث سةؤةبع بعلةن ظعهرام ظعحعدة قعلعص قويغان جعنايةتنعث 

صعدعيةسع ظىحىن تذتذلعدعغان روزا:
هةجضة ياكع ظأمرعضة ظعهرام باغلعغان ظادةم بعرةر ظأزرة سةؤةبع بعلةن 
بعلةن  يعص  ياكع  حىشىرضةن،  بئشعنع  ياكع  قولالنغان  نةرسة  بذي  ـ  خذش 
بعر قوي قذربانلعق  ظادةمضة  بولسا، ظذ  ـ كعحةك كعيضةن  تعكعلضةن كعيعم 
قعلعش ياكع هةر بعرعضة يئرعم سا بوغدايدعن ظالتة معسكعنضة سةدعقة قعلعش 
ياكع ظىح كىن روزا تذتذش الزعم بولعدذ. اهلل تاظاال بذ هةقتة مذنداق دئدع: 
»سعلةردعن كعمكع كئسةل )يةنع حئحنع حىشىرسة زعيان قعلعدعغان كئسةل( 
ياكع بئشعدا ظعللةت )يةنع باش ظاغرعقع، صعتقا ظوخشاشالر( بولذص )بئشعنع 
حىشىرمعسة(، فعدعية قعلعش يىزعسعدعن )ظىح كىن( روزا تذتسذن ياكع )ظالتة 
معسكعنضة ظىح سا( سةدعقة بةرسذن، ياكع )بعرةر مال( قذربانلعق قعلسذن
                                                                                                                              (((»(((

ـ هةجدعن بةهرعمةن بولغان ياكع بعر ظعهرام بعلةن هةج ؤة ظأمرعنع   7
ظورنعدا  قذربانلعقنعث  بولغان  تئضعشلعك  ظألتىرىشكة  ظادةم  قعلغان  تةث 

تذتذلعدعغان روزا:
ظعهرام  بعر  ياكع  بولغان)4)  بةهرعمةن  هةجدعن  بولذص  كىن  ظون  روزا  ظذ 
باغالش بعلةن هةج ؤة ظأمرعنع تاماملعغان ظادةم قذربانلعق قعلعشتعن ظاجعز 
كةلضةندة ظذ ظادةمضة تذتذش الزعم بولعدذ. ظذ ظون كىن روزعنعث ظىح كىنعنع 

)))  سىرة ماظعدة 95 ـ ظايةتنعث بعر قعسمع. 
)))  يذقعرعدا بايان قعلعنغعنع بذ ظايةتنعث بعر خعل مةنعسعدذر. بذ مةنا بعز يذقعرعدا بايان قعلغان هأكىملةرضة دةلعل 
حىشىرمعسة  حئحنع  )يةنع  كئسةل  كعمكع  سعلةردعن  بولعدذ:  مذنداق  مةنعسع  خعل  بعر  يةنة  ظايةتنعث  بذ  بذاللمايدذ. 
يامان بولذص قالعدعغان كئسةل( ياكع بئشعدا ظعللةت )يةنع باش ظاغرعقع، صعتقا ظوخشاشالر( بولذص )بئشعنع ظعهرامدعن 
سا(  ظىح  معسكعنضة  )ظالتة  ياكع  تذتسذن  روزا  كىن(  )ظىح  يىزعسعدعن  قعلعش  فعدعية  حىشىرؤةتسة(،  بذرذن  حعقعشتعن 
سةدعقة بةرسذن، ياكع )بعرةر مال( قذربانلعق قعلسذن. ظايةتنعث بذ خعلدعكع مةنعسع بعز يذقعرعدا بايان قعلعص ظأتكةن 

هأكىملةرضة دةلعل بولعدذ. ت.
)))  سىرة بةقةرة 96) ـ ظايةتنعث بعر قعسمع. 

)))  يةنع بذ، هةج ظايلعرعدا ظأمرعضة ظعهرام باغالص بئرعص دةسلةص ظأمرعنع قعلغان، ظاندعن ظأمرعنعث ظعهرامعدعن حعقعص 
تاكع هةجنعث ؤاقتع كةلضعحة مةككعنعث حعضراسعدعن حعقعص كةتمةي مةككعدة ظعهرامسعز هالعتعدة تذرغان ؤة هةجنعث 
دةص  ظادةم،  بولغان  بةهرعمةن  هةجدعن  كعشع  بذ  كعشعدذر.  حعققان  باغالص  مةككعدعن  ظعهرامنع  هةجضة  كةلضةندة  ؤاقتع 

ظاتعلعدذ. ت.    
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بولغان  بولغعحة  كئلعص  كىنع  قذربان هئيت  باغالص  ظعهرام  ظادةم هةجضة  ظذ 
ظةمما  تذتعدذ.  ـ كىنلعرع(  ـ 9   ـ 8  ظئيعنعث 7  زذلهةججع  ظارعلعقتا )يةنع 
كئيعن  بولغاندعن  تأضعتعص  ظعشلعرعنع  هةجنعث  روزعنع  كىن  يةتتة  قالغان 
تذتعدذ. اهلل تاظاال بذ هةقتة مذنداق دئدع: »ظةمعنلعكتة بولغان حئغعثالردا 
)ظاراثالردعن( ظأمرة قعلغاندعن كئيعن هةج قعلعشتعن بةهرعمةن بولغان ظادةم 
نئمة ظوثاي بولسا،  ظادةم(  قعلعص تاماملعغان  )يةنع هةجدعن بذرذن ظأمرة 
شذنع قذربانلعق قعلسذن، )صذلع يوقلذقتعن ياكع قذربانلعق مال يوقلذقعدعن 
قذربانلعق مال( تاصالمعغان ظادةم هةج جةريانعدا ظىح كىن روزا تذتسذن، ) 
ظون  ظذنعث هةممعسع  تذتسذن،  روزا  يةتتة كىن  كئيعن  قايتقاندعن  هةجدعن( 

كىن بولعدذ«)))

3 ـ مذظةييةن بعر ؤاقعتتا تذتذش ؤاجعص قعلعنغان روزا

بذ روزا مةسعلةن: مةن اهلل تاظاال ظىحىن بذ صةيشةنبة كىنع روزا تذتعمةن، 
دئضةنضة ظوخشاش مذظةييةن بعر ؤاقعتتا تذتذشنع ؤةدة )يةنع نةزر( قعلغان 
روزعدذر. ظةضةر بعر ظادةم شذنداق ؤةدة قعلغان بولسا ظذنعثغا شذ صةيشةنبة 
كىنع روزا تذتذش ؤاجعص بولعدذ. ظةضةر ظذ ظادةم ظذ كىنع روزا تذتمعسا، ظذنعثغا 
شذ كىننعث قازاسع ظىحىن بعر كىن روزا تذتذش الزعم. حىنكع اهلل تاظاال مذنداق 

دئدع: »ظأز ظىستعضة ظالغان ظعبادةتلعرعنع ظادا قعلسذن)))«)))
صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم مذنداق دئدع: »كعمكع اهلل غا بوي سذنذشنع 
نةزر  قعلعشقا  ظاسعيلعق  غا  اهلل  كعمكع  سذنسذن.  بوي  غا  اهلل  قعلسا،  نةزر 

قعلسا، اهلل غا ظاسعيلعق قعلمعسذن.«)4) 

ؤاقعتقا  بعر  مذظةييةن  ؤاقتع  لئكعن  قعلعنغان،  ؤاجعص  تذتذش  ـ   4
بةلضعلةنمعضةن روزا

بذ روزا مةسعلةن: مةن اهلل تاظاال ظىحىن بعر كىن روزا تذتعمةن، دئضةنضة 
قعلغان  ؤةدة  تذتذشنع  قعلماستعن  تةيعن  ؤاقعتنع  بعر  مذظةييةن  ظوخشاش 

)))  سىرة بةقةرة 96) ـ ظايةتنعث بعرقعسمع. 
)))  يةنع قعلعمعز، دةص دةؤا قعلعص ظىستعضة ظالغان ظعبادةتلةرنع ظادا قعلسذن. ت.

)))  سىرة هةج 9) ـ ظايةتنعث بعر قعسمع. 
)))  بذ هةدعسنع ظعمام بذخارع، نةساظعي، تعرمعزعي، ظةبذداؤذد ؤة ظعبنع ماجة قاتارلعقالر رعؤايةت قعلدع. 
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روزعنع ظأز ظعحعضة ظالعدذ. كعمكع شذنداق ؤةدة )يةنع نةزر( قعلغان بولسا، 
ظذنعث خالعغان بعر كىندة روزا تذتذشع الزعم. ظذ روزا يةنة تذتذشنع نعيةت 
قعلعص باشلعغان نةصلة روزعنعمذ ظأز ظعحعضة ظالعدذ. شذنعث ظىحىن بعر ظادةم 
نةصلة روزعنع نعيةت قعلعص باشلعغاندعن كئيعن ظذنع بعرةر ظأزرعسعز قةستةن 
بذزعؤاتقان، ياكع نةصلة روزا تذتعؤاتقان ظايالدعن هةيز كئلعص قالغانغا ظوخشاش 
قعلعش  قازاسعنع  روزعنعث  ظذ  ظذنعث  بولسا،  بذزعؤاتقان  بعلةن  ظأزرة  بعرةر 

الزعم. بذنعث دةلعل ـ صاكعتع بولسا، تأؤةندعكع ظايةتلةر ؤة هةدعستذر: 
»ظةمةللعرعثالرنع بعكار قعلعؤةتمةثالر«))) »رةهبانعيةتنع ظذالر ظأزلعرع 
اللةنعث  صةقةت  ظذنع  ظذالر  بئكعتمعدذق،  بعز  ظذنع  ظذالرغا  قعلدع،  صةيدا 
رازعلعقعنع تعلةص )صةيدا قعلدع(، لئكعن ظذالر ظذنعثغا اليعق دةرعجعدة ظةمةل 
ظأز  ظعبادةتنع  بعر  قعلمعغان  صةرز  تاظاال  اهلل  ظايةت  بذ  يةنع  قعلمعدع«))) 
ظعختعيارع بعلةن باشالص، لئكعن ظذنع ظأز جايعدا ظادا قعلمعغان ظادةملةرنع 

تةنقعدلةص كةلدع. 
تاظاال  )اهلل  ظاظعشةنعث  قاتارلعقالر  نةساظعي  ؤة  تعرمعزعي  ظةبذداؤذد، 
ؤة  مةن  قعلعدذ:  رعؤايةت  دئضةنلعكعنع  مذنداق  بولسذن!(  رازع  ظذنعثدعن 
هةصسة نةصلة روزا تذتقان ظعدذق. بعزضة بعز ياقتذرعدعغان بعر تاماق سذنذلدع. 
مةندعن  كةلدع.  ظةلةيهعسساالم  صةيغةمبةر  كئيعن  يعدذق.  ظذنع  بعز  شذنعث 
دادعسعنعث  ظذ  باردع.  ظالدعغا  ظةلةيهعسساالمنعث  صةيغةمبةر  هةصسة  بذرذن 
قعزع ظعدع))) ؤة ظذ: »ظع اهلل نعث صةيغةمبعرع! بعز نةصلة روزا تذتقان ظعدذق. 
يعدذق«  ظذنع  بعز  شذنعث  سذنذلدع.  تاماق  بعر  ياقتذرعدعغان  بعز  بعزضة 
روزا  قازا  كىن  بعر  ظورنعغا  روزعنعث  »بذ  ظةلةيهعسساالم:  صةيغةمبةر  دئدع. 

تذتذثالر« دئدع.
س: نةصلة روزا تذتقان ظادةمضة روزعسعنع بعرةر سةؤةبسعز بذزذشقا  رذخسةت 

قعلعنامدذ؟
خعل  ظعككع  مذنداق  ظىحىن  جاؤابع  سذظالنعث  بذ  مةزهةصعدة  هةنةفعي 

)))  سىرة مذهةممةد )) ـ ظايةتنعث بعرقعسمع. 
)))  سىرة هةدعد 7) ـ ظايةتنعث بعرقعسمع. 

صةيغةمبةر  ظالدعراص  شذنداق  ظذمذ  ظالدعرايتتع.  سورعغعلع  سذظال  ظةلةيهعسساالمدعن  صةيغةمبةر  دادعسعمذ  يةنع    (((
ؤة  بعرع  ظاياللعرعنعث  ظةلةيهعسساالمنعث  صةيغةمبةر  بولسا  هةصسة  بئرعؤالدع.  بذرذن  مةندعن  قئشعغا  ظةلةيهعسساالمنعث 

ظأمةر ظعبنع خةتتابنعث )اهلل تاظاال ظذنعثدعن رازع بولسذن!( قعزعدذر. ت. 
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قاراش بار: 
)ـ  نةصلة روزا تذتقان ظادةمضة روزعسعنع بعرةر سةؤةبسعز بذزذشقا رذخسةت 

قعلعنمايدذ.
قازا  بولغاندا:  بذزماقحع  روزعسعنع  ظةضةر  ظادةم  تذتقان  روزا  نةصلة  ـ   (
نعيةت  دةص  تذتعمةن،  روزا  كىن  بعر  كىنع  بعر  باشقا  ظورنعغا  بذنعث  ظىحىن 
قعلعش شةرتع بعلةن بعرةر سةؤةبسعز روزعسعنع بذزسا بولعدذ. بذ قاراشنع 
هةنةفعي مةزهةصعنع تةهقعقلعغذحع كامال ظعبنع ظةلهذمام توغرا، دةص قارعدع. 
بذنعث توغرعلعقعنعث كأصلعضةن دةلعل ـ صاكعتلعرع بار بولذص ظذ صاكعتالرنعث 

بعرع تأؤةندعكع هةدعستذر: 
ظعمام مذسلعم ظاظعشةنعث )اهلل تاظاال ظذنعثدعن رازع بولسذن!( مذنداق 
مئنعث  ظةلةيهعسساالم  صةيغةمبةر  كىنع  بعر  قعلعدذ:  رعؤايةت  دئضةنلعكعنع 
بعز:  دئدع.  بارمذ؟«  نةرسة  بعر  يعضىدةك  »قئشعثعزدا  كعرعص:  قئشعمغا 
روزا  بىضىن  مةن  بولسا،  »ظذنداق  ظةلةيهعسساالم:  صةيغةمبةر  دئدذق.  يوق، 
قئشعمعزغا  بعزنعث  ظةلةيهعسساالم  صةيغةمبةر  ظاندعن  دئدع.  تذتعمةن« 
توث  خورما،  بعزضة  صةيغةمبعرع!  نعث  اهلل  ظع  بعز  كةلدع.  كىنع  بعر  باشقا 
صةيغةمبةر  دئدذق.  قعلعندع،  هةدعية  تاماق  بعر  ظئتعلضةن  ظوندعن  ؤة  ياغ 
ظةلةيهعسساالم: »ظذ تاماقنع ماثا كأرسىتىث، )بىضىن( روزا تذتذص قوصقان 

ظعدعم« دةص ظذ تاماقتعن يعضةن.)))  
نةصلة روزا تذتقان ظادةمضة روزعسعنع بعرةر سةؤةبسعز بذزذشقا رذخسةت 
قعلعدعغان  رذخسةت  بذزذشقا  روزعنع  ظاساسةن،  قاراشقا  قعلمايدعغان 
سةؤةبلةرنعث بعرع مئهماندارحعلعقتذر. ظأي ظعضعسع ظأيضة كةلضةن مئهماننعث 
تاماق يعمةي ظولتذرذشعدعن رازع بولمايدعغان ظعش بولسا، مئهماننعث روزعنع 

بذزذشع توغرا بولعدذ))). 
ظأيضة كةلضةن مئهمان ظأي ظعضعسعنعث ظأزع بعلةن بعللة تاماق يئيعشعنع 
مئهمان  يئمعسة  تاماق  بعللة  بعلةن  مئهمان  ظذ  ظعضعسع  ظأي  ياكع  خالعغان 
خاصا بولذص خالعدعغان ظعش بولسا، ظأي ظعضعسعمذ روزعسعنع بذزسا بولعدذ. 

)))  »فتح القدير«.
)))  بعر يةرضة مئهماندارحعلعققا بارغان ظادةم نةصلة روزا تذتماقحع بولسا، ظأي ظعضعسع رذخسةت قعلغاندعن كئيعن تذتذشع 
ظذالرنعث  ظادةم  بارغان  بولذص  مئهمان  )ظأيعضة(  »باشقعالرنعث  دئدع:  مذنداق  ظةلةيهعسساالم  صةيغةمبةر  حىنكع  الزعم. 

رذخسعتعسعز نةصلة روزا تذتمعسذن.« تعرمعزعي رعؤايعتع.   
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بذنعث دةلعل ـ صاكعتع بولسا، سةلمان )اهلل تاظاال ظذنعثدعن رازع بولسذن!( 
ظةبذدةردانع زعيارةت قعلعص بارغاندا ظةبذدةردانعث روزعسعنع بذزذشعدذر. بذ 

قعسسعنعث تةصسعالتعي مذنداقتذر: 
دةيدذ:  مذنداق  ظةنهذ  رةزعيةلالهذ  ظابدذلاله  ظعبنع  ؤةهبة  ظةبذجىهةيفة 
صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم سةلمان بعلةن ظةبذدةردانع قئرعنداش قعلعص قويدع. 
بعر قئتعم سةلمان ظةبذدةردانع يوقالص كئلعص، ظذممذدةردا )ظةبذدةردانعث ظايالع( 
نعث ناهايعتع ظاددعي كعيعنضةنلعضعنع كأرىص ظذنعثغا: بذ نئمة ظعش؟ دئدع. 
ظذ ظايال: قئرعندعشعث ظةبذدةردانعث دذنياغا هاجعتع يوق، دئدع. ظةبذدةردا 
كئلعص سةلمانغا تاماق تةييارلعدع. سةلمان ظذنعثغا: سةنمذ يئضعن، دئدع. 
ظةبذدةردا: مةن روزا تذتذؤالغان، دئدع. سةلمان: سةن يئمعضعحة مةنمذ يئمةيمةن، 
دئدع. شذنعث بعلةن ظةبذدةردامذ )تاماقتعن( يئدع. كئحعدة ظةبذدةردا ظعبادةت 
قعلعش ظىحىن تذرماقحع بولدع، سةلمان ظذنعثغا: ظذخلعغعن، دئدع. ظةبذدةردا 
ظذخلعدع. بعر ظازدعن كئيعن يةنة تذرماقحع بولذؤعدع، سةلمان ظذنعثغا يةنة: 
ظذخلعغعن، دئدع. كئحعنعث ظاخعرعغا كةلضةندة سةلمان: ظةمدع ظورنعثدعن 
تذرغعن، دئدع. ظعككعسع بعللة ناماز ظوقذدع. سةلمان ظذنعثغا: هةقعقةتةن 
سةندة رةببعثنعث هةققع بار ؤة سئنعث بةدعنعثنعثمذ ؤة ظةهلعثنعثمذ سةندة 
ظةبذدةردا  دئدع.  بةر،  ظعضعسعضة هةققعنع جايعدا  بعر هةق  بار، هةر  هةققع 
بةردع.  سأزلةص  ظعشالرنع  ظذ  كئلعص  قئشعغا  ظةلةيعسساالمنعث  صةيغةمبةر 

صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم: »سةلمان راست ظئيتعصتذ« دئدع.)))   
توسذص  كأثىلسعزلعكنع  بعر  كئلعدعغان  قئرعندعشعغا  يةنة  شذنعثدةك 
قئلعشمذ روزعنع بذزذشنع توغرا قعلعدعغان سةؤةبلةرنعث بعرعدذر. مةسعلةن: 
بعر ظادةم نةصلة روزا تذتقان بعر كعشعضة: ظةضةر سةن روزاثنع بذزمعساث ظايالعم 
تاالق بولذص كةتسذن، دةص قةسةم ظعحكةن بولسا، روزا تذتقان كعشعنعث هةتتا 
ظذ ظادةمنعث ظايالعنعث تاالق بولذص كةتمةسلعكع ظىحىن روزعسعنع بذزذشع 
ؤاقعت  بولغان  بذزماقحع  روزعنع  ظةضةر  هةممعسعدة  بذالرنعث  مذستةهةصتذر. 
بذزماقحع  روزعنع  ظةضةر  بولعدذ.  شذنداق  ظةهؤال  بولسا،  ظعلضعرع  حىشتعن 
بعرعنعث  ظانعنعث  ـ  ظاتا  صةقةت  روزا  بولسا،  كئيعن  حىشتعن  ؤاقعت  بولغان 
ـ ظانا  تةلعؤعدعن باشقا بعر ظادةمنعث تةلعؤع ظىحىن بذزذلمايدذ. ظةضةر ظاتا 
بعر بالعدعن ظذنعث روزعسعنع بذزذشنع حىشتعن كئيعن تةلةص قعلسا، ظذ باال 

)))  ظعمام بذخارع رعؤايعتع. 
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ظةسعر نامعزعنعث ؤاقتع كعرمعضةنال بولسا روزعنع بذزسا بولعدذ. ظةمما ظةسعر 
نامعزعنعث ؤاقتع كعرضةندعن كئيعن ظعصتارنعث ؤاقتعغا ظاز قالغانلعقع ظىحىن 

روزعنع بذزذشقا بولمايدذ.))) 
ؤاجعص  تذتذش  روزعمذ  تذتذلعدعغان  ظئتعكاصتا  قعلغان  ؤةدة  ظولتذرذشنع 

بولغان روزعالرنعث قاتارعدعندذر.  

5 ـ نةصلة روزعالر

كعرمعضةن  قاتارعغا  روزعالرنعث  ؤاجعص  ؤة  صةرز  بولسا،  روزا  نةصلة 
روزعالردذر. بذ روزعالرنع تذتذش هةدعس ظارقعلعق سابعت بولغان. بذ روزعالر 

تأؤةندعكعلةردذر: 
● مذهةررةم ظئيعنعث ظونعنحع كىنعنعث )يةنع ظاشذرا كىنعنعث( روزعسع. بذ 
روزا ياكع ظعلضعرعدعكع بعر كىن بعلةن بعللة قوشذلذص تذتذلعدذ ياكع كةينعدعكع 
بعر كىن بعلةن بعللة قوشذلذص تذتذلعدذ. صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمدعن ظاشذرا 
كىنع روزا تذتذش توغرذلعق سورالغاندا، صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم: »بذ روزا 

ظأتكةن يعلعدعكع كعحعك ضذناهالرغا كةففارةت بولعدذ« دئضةن.)))    
● شةؤؤال ظئيعدا تذتذلعدعغان ظالتة كىن روزا. بذ كىننعث روزعسع هةققعدة 
صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم مذنداق دئدع: »كعمكع رامعزان روزعسعنع تذتذص 
بولذص، هئيتتعن كئيعن ظذنعثغا شةؤؤال ظئيعدعن ظالتة كىن روزعنع ظةضةشتىرىص 

تذتسا، يعل بويع روزا تذتقانغا ظوخشاش بولعدذ.«))) 
 ● هةجضة بارمعغان ظادةملةر زذلهةججع ظئيعنعث توققذزعنحع كىنع يةنع 
مذنداق  ظةلةيهعسساالم  صةيغةمبةر  هةقتة  بذ  روزا.  تذتذدعغان  كىنع  ظةرةصات 
يعلعدعكع  كئلعدعغان  ؤة  يعلع  ظأتكةن  تذتذش  روزا  كىنعدة  دئدع: »ظةراصات 

كعحعك ضذناهلعرعغا كةففارةت بولعدذ.«)4)  
● هةر ظايدا تذتذلعدعغان ظىح كىن روزا. هةر ظايدا تذتذلعدعغان روزعالرنع 
كىنلةردة  بولعدعغان  ظايدعث  ظوخشاش  كىنلعرعضة  ـ   (5 ـ   (4 ـ   (( ظاينعث 

)))  »رد احملتار«.
)))  ظعمام مذسلعم رعؤايعتع. 

)))  بذ هةدعسنع ظعمام مذسلعم، ظةبذداؤذد، تعرمعزعي، نةساظعي ؤة ظعبنع ماجة قاتارلعقالر رعؤايةت قعلدع. 
)))  بذ هةدعسنع ظعمام مذسلعم، ظةبذداؤذد، تعرمعزعي، نةساظعي ؤة ظعبنع ماجة قاتارلعقالر رعؤايةت قعلدع.
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تذتذش مذستةهةصتذر. بذ هةقتة صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم ظةبذزةرضة مذنداق 
دئدع: »ظةضةر هةر ظايدا ظىح كىن روزا تذتاي دئسةث، ظاينعث )) ـ 4) ـ 5) 

ـ كىنلعرع تذتقعن.«))) 
● هةر دىشةنبة ؤة صةيشةنبة كىنلعرع تذتذلعدعغان روزا. بذ هةقتة صةيغةمبةر 
ظةلةيهعسساالم مذنداق دئدع: »ظةمةللةر اهلل غا دىشةنبة ؤة صةيشةنبة كىنلعرع 
توغرعلعنعدذ. مةن ظةمةللعرعمنعث مةن روزا تذتعؤاتقان هالةتتة توغرعلعنعشعنع 
ياخشع كأرعمةن.«))) ظاظعشة )اهلل تاظاال ظذنعثدعن رازع بولسذن!( مذنداق 
دةيدذ: »صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم دىشةنبة ؤة صةيشةنبة كىنلعرع روزا تذتذشنع 

مذهعم بعلةتتع.«)))  
ياخشع  ظةث  تاظاالغا  اهلل  ؤة  صةزعلةتلعك  ظةث  ظعحعدة  روزعالرنعث  نةصلة 
روزعدذر.  تذتذلمعغان  كىن  بعر  تذتذلذص  كىن  بعر  بولسا،  روزا  كأرعلعدعغان 
حىنكع روزعنع بذ شةكعلدة تذتذش ظعنسانغا بةك ظئغعر كئلعدذ. صةيغةمبةر 
ظةلةيهعسساالم بذ هةقتة مذنداق دةيدذ: »اهلل تاظاالغا ظةث ياخشع كأرعلعدعغان 
روزا داؤذد ظةلةيهعسساالمنعث روزعسعدذر. اهلل تاظاالغا ظةث ياخشع كأرعلعدعغان 
ناماز داؤذد ظةلةيهعسساالمنعث نامعزعدذر. ظذ كئحعنعث يئرعمعغعحة ظذخاليتتع، 
ظاندعن كئحعنعث قالغان يئرعمعنعث ظعككع قعسمعدا ناماز ظوقذيتتع، ظاخعرقع 

بعر قعسمعدا ظذخاليتتع. روزعنع بعر كىن تذتذص، بعر كىن تذتمايتتع.«)4)

6 ـ تذتذش مةكرذه قعلعنغان روزعالر

بولسا  روزعالر  بذ  روزعالر.  بولغان  ياخشع  تذتمعغعنع  تذتقاندعن  يةنع 
تأؤةندعكعلةردعن ظعبارةتتذر: 

كىنعضة(  ظاشذرا  )يةنع  كىنعضة  ظونعنحع  ظئيعنعث  مذهةررةم   ●     
روزا  كىنعدعال  ظاشذرا  صةقةت  قاتماي  كىنعنع  بعرعنحع  ظون  ياكع  توققذزذنحع 
تذتذش. حىنكع صةقةت ظاشذرا كىنعال روزا تذتقان ظادةم يذهذدعيالرغا ظوخشذشذص 

قالغان هئسابلعنعدذ.)5)   
)))  بذ هةدعسنع تعرمعزعي، نةساظعي ؤة ظعمام ظةهمةد قاتارلعقالر رعؤايةت قعلدع. 

)))  تعرمعزعي رعؤايعتع. 
)))  بذ هةدعسنع نةساظعي، تعرمعزعي ؤة ظعبنع ماجة قاتارلعقالر رعؤايةت قعلدع. 

)))  بذ هةدعسنع تعرمعزعيدعن باشقا هةدعس ظعماملعرع رعؤايةت قعلغان. 
)))  »رد احملتار«.
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● يالغذز شةنبة كىنعال ياكع يةكشةنبة كىنعال روزا تذتذش. حىنكع صةقةت ظذ كىنلةردة 
روزا تذتقان ظادةممذ يذهذدعيالرغا ظوخشذشذص قالعدذ. ظةضةر بعر ظادةمنعث صةقةت شةنبة 
ياكع يةكشةنبة كىنلعرعدة روزا تذتعشعنعث مةقسعتع يةهذدعيالرغا ظوخشذشذش بولسا، 
بذ هالةتتة ظذنعث شذ كىنلةردة روزا تذتذشع هارامغا يئقعن مةكرذهتذر. مةسعلةن: بعر 
كىن روزا تذتذص بعر كىن روزا تذتمايدعغان ظادةمضة ظوخشاش ياكع هةر ظاينعث بئشعدا 
روزا تذتذشقا ظادةتلةنضةن ظادةمضة ظوخشاش ظعلضعرعدعن تارتعص روزا تذتذص كةلضةن 
ظادةمنعث ظادعتع بويعحة روزا تذتعدعغان كىنع شذ كىنلةرنعث بعرعضة توغرا كئلعص 
قالغان بولسا، بذ هالةتتة ظذ ظادةمنعث شذ كىنلةردة روزا تذتذشع مةكرذه ظةمةستذر. 
● يالغذز جىمة كىنعال روزا تذتذش. حىنكع جىمة كىنعدة باشقا دعنعي ؤةزعصعلةر 
بولذص ظادةم ظذ كىندة روزا تذتعؤالسا ظذ ؤةزعصعلةرنع قعلعش ظذنعثغا قعيعن كئلعشع 
مذمكعن.))) صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم يالغذز جىمة كىنعدة روزا تذتماسلعق هةققعدة 
مذنداق دئدع: »جىمةنعث كئحعسعنع ناماز ظوقذشقا، كىندىزعنع روزا تذتذشقا خاس 
قعلعؤالماثالر. ظةضةر تذتذص ظادةتلةنضةن روزاثالر جىمة كىنعضة توغرا كئلعص قالسا، 

تذتساثالر كئرةك يوق.«))) 
تذتماي  روزا  كىنلةردعال  حةكلةنضةن  تذتذش  روزا  صةقةت  ظعحعدة  يعلنعث  بعر   ●
قالغان كىنلةرنعث هةممعسعدة روزا تذتذش. شذنعثدةك يةنة: مةن بىضىن هئحقانداق 
ضةص قعلمايمةن، دةص روزا تذتذشمذ مةكرذهتذر. حىنكع شذنداق روزا تذتقان ظادةم ظوت 
صةرةس كاصعرالرغا ظوخشذشذص قالعدذ. حىنكع ظذالر روزعنع شذنداق تذتاتتع. ظةضةر 

شذنداق روزا تذتقان ظادةم ضةص قعلعشقا توغرا كةلسة، ضةص قعلعشع الزعم.))) 
● ظارعلعقتا ظعصتار ؤة سوهذر يئمةي ظعككع كىننع ظذالص روزا تذتذش. صةيغةمبةر 
تذتذشتعن  روزا  ظذالص  باشقعالرنع  لئكعن  تذتاتتع.  روزا  ظذالص  ظأزع  ظةلةيهعسساالم 
تاماق  صةرؤةردعضارعم  ماثا  ظوخشعمايمةن.  سعلةرضة  »مةن  دئدع:  مذنداق  توسذص 

بئرعص ؤة سذغذرذص تذرعدذ.«)4) 

7 ـ  تذتذش هارامغا يئقعن مةكرذه قعلعنغان روزعالر

تذتذش هارامغا يئقعن مةكرذه قعلعنغان روزعالر بولسا، روزا هئيت، قذربان هئيت 
)))  »رد احملتار«.

)))   هةدعسنع ظعمام مذسلعم، نةساظعي، تعرمعزعي، ظةبذداؤذد ؤة ظعبنع ماجة قاتارلعقالر رعؤايةت قعلدع.   
)))  »رد احملتار«.

)))  بذ هةدعسنع ظعمام بذخارع ؤة ظعمام مذسلعم رعؤايةت قعلدع. 
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ؤة قذربان هئيتتعن كئيعنكع ظىح كىندة تذتذلعدعغان روزعالردذر. حىنكع صةيغةمبةر 
ظةلةيهعسساالم روزا هئيت ؤة قذربان هئيت كىنلعرع روزا تذتذشتعن توسقان ؤة قذربان 
هئيتتعن كئيعنكع كىنلةر هةققعدة مذنداق دئضةن: »قذربان هئيتتعن كئيعنكع كىنلةر 

بولسا، يةص ـ ظعحعدعغان كىنلةردذر.«)))     
ظارقعمذ  قعسمعنع  بةزع  روزعالرنعث  قعلعنغان  بايان  يذقعرعدا  ظةسكةرتعش: 
بعر  تذتذص  كىن  بعر  تذتماي  ظارقا  ـ  ظارقعمذ  قعسمعنع  بةزع  الزعم.  تذتذش  ظارقا  ـ 
بولسا،  روزعالر  بولغان  الزعم  تذتذش  ظارقا  ـ  ظارقعمذ  بولعدذ.  تذتسعمذ  تذتماي  كىن 
رامعزان ظئينعث روزعسع، سةؤةنلعك بعلةن ظادةم ظألتىرىص قالغانلعقنعث كةففارعتعضة، 
قةسةمنعث كةففارعتعضة، رامعزان روزعسعنع تذتمعغانلعقنعث كةففارعتعضة ؤة ظايالعنع 
كةففارةتلةر  ظوخشاش  كةففارعتعضة  قعلغانلعقنعث(  زعهار  )يةنع  ظوخشاتقانلعقنعث 
ظىحىن تذتذلعدعغان روزعالر، مةلذم بعر ؤاقعتتا تذتذشنع ظأزعضة ؤةدة قعلغان روزعالر ؤة 
ظولتذرذشنع ؤةدة )يةنع نةزر( قعلغان ظئتعكاصتا تذتذلعدعغان روزعالردعن ظعبارةتتذر. 
ظةمما ظارقعمذ ـ ظارقا تذتماي بعر كىن تذتذص بعر كىن تذتماي تذتسعمذ بولعدعغان 
تذتذلعدعغان  ظىحىن  قازاسع  روزعسعنعث  رامعزان  روزعالر،  نةصلة  بولسا،  روزعالر 
روزعالر، هةجدعن بةهرعمةن بولغان ظادةم تذتذدعغان روزعالر، بعر ظعهرام بعلةن هةج 
بعلةن  سةؤةبع  ظأزرعنعث  بعرةر  روزعالر،  تذتذدعغان  ظادةم  قعلغان  ظادا  ظأمرعنع  ؤة 
ظعهرام ظعحعدة قعلعص قويغان جعنايةتنعث صعدعيةسع ظىحىن تذتذلعدعغان روزعالر، ظوؤ 
ؤاقعتقا  بعر  مذظةييةن  ؤة  روزعالر  تذتذلعدعغان  ظىحىن  جازاسع  قويغانلعقنعث  ظوؤالص 

باغلعماستعن تذتذشنع ؤةدة )يةنع نةزر( قعلغان روزعالردعن ظعبارةتتذر.))) 

شةك كىنعنعث هأكمع 

شةك كىنع بولسا، بذ كىن شةظبان ظئيعغا تةؤة كىنمذ ياكع رامعزان ظئيعغا 
 (9 ظئيعنعث  شةظبان  شةك  كىندذر.  قالغان  ظعككعلعنعص  دةص  كىنمذ،  تةؤة 
حعققاندا  ظاي  يعثع  كأرىلعدعغان  بئشعدا  ظئيعنعث  شةظبان  بولعدذ.  كىنعدة 
ظالةم تذتذق بولسا، شةظبان ظئيعنعث بئشعنعث قاحان باشالنغانلعقع ظئنعق 
بولمعغانلعقع ظىحىن شةظبان ظئيعنعث 9) كىنعنعث ظذ ظاينعث 0) كىنع ياكع 
ظذنداق ظةمةسلعكعدة شةكلعنعش صةيدا بولعدذ ياكع رامعزان ظئيعنعث بئشعدا 

)))  ظعمام مذسلعم رعؤايعتع. 
)))  »رد احملتار«.
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كأرىلعدعغان يعثع ظاي حعققاندا ظالةم تذتذق بولغان ياكع رامعزان ظئيعنعث 
يعثع ظئيعنع صةقةت بعرال ظادةم كأرضةن، ياكع صاسعق ظعككع ظادةم كأرضةن 
دةص  كأردذق،  ظاينع  يعثع  بعز  ظذالنعث:  ظىحىن  بولغانلعقع  صاسعق  بولذص 
ظئيعنعث 9) كىنعنعث  بولسا، شةظبان  قعلعنمعغان  بةرضةن ضذؤاهلعقع قوبذل 
شةكلعنعش  ظةمةسلعكعدة  ظذنداق  ياكع  كىنع  بعرعنحع  ظئيعنعث  رامعزاننعث 
صةيدا بولعدذ. ظةمما رامعزان ظئيعنعث بئشعدا ظالةم سىزىك بولذص يعثع ظاينع 

بعر ظادةم كأرمعضةن بولسعمذ ظذ كىن شةك كىن هئسابالنمايدذ.))) 
شةك كىنعدة روزا تذتذشنعث هأكمع مةكرذه ياكع هارامغا يئقعن مةكرذه، 
ياكع مذستةهةص بولعدذ. حىنكع شةك كىننعث روزعسع تأؤةندعكع شةكعللةردة 

بولعدذ:
) ـ شةك كىنعدة تذتقان روزعنع رامعزاننعث روزعسع، دةص نعيةت قعلعص 
تذتذش. شةك كىنعنعث روزعسعنع شذنداق نعيةت بعلةن تذتذش هارامغا يئقعن 
»رامعزاندعن  دئدع:  مذنداق  ظةلةيهعسساالم  صةيغةمبةر  حىنكع  مةكرذهتذر. 
بعر كىن ياكع ظعككع كىن بذرذن روزا تذتماثالر، ظةمما هةر ظاينعث بعشع ؤة 
ظاخعرعدا روزا تذتذص ظادةتلعنعص كةلضةن كعشع بولسا، شذ كىندعكع روزعسعنع 
تذتسا بولعدذ.«))) حىنكع شةك كىنعدة روزعنع رامعزان روزعسع نعيعتع بعلةن 
ظاؤذتذؤالغان  ظالدعغا  ظأز  مذددعتعنع  تذتذش  روزا  ظأزلعرعنعث  ظادةم  تذتقان 
كعتاب بئرعلضةن كعشعلةرضة )يةنع يةهذدعي ؤة خعرعسعتعيانالرغا( ظوخشذشذص 

قالعدذ. 
ظةضةر بعر ظادةم شةك كىنعدة روزعنع شذنداق نعيةت بعلةن تذتقان ؤة ظذ 
كىن رامعزانعث بعرعنحع كىنع بولغان بولسا، تذتقان روزعسع رامعزانغا هئساب 
بولعدذ. ظةضةر ظذ كىن شةظبان ظئيعنعث كىنع بولغان بولسا، تذتقان روزعسع نةصلة 
روزعغا هئساب بولعدذ. ظذ ظادةم ظذ روزعنعث نةصلة روزعغا هئسابلعنعدعغانلعقعنع 
كةلمةيدذ.  قازاسع  روزعنعث  ظذ  ظذنعثغا  بولسا،  بذزعؤاتقان  روزعسعنع  بعلعص 
حىنكع ظذ ظادةم روزعنع تذتقان ؤاقتعدا ظذنع نةصلة نعيعتع بعلةن تذتمعغان.     
) ـ شةك كىنعدة تذتقان روزعنع )رامعزان روزعسعنع نعيةت قعلعص ظةمةس( 
مةسعلةن ظىستىدعكع قازا روزعنع تذتقانغا ظوخشاش باشقا بعر ؤاجعص روزعنع 

)))  »رد احملتار« ؤة »فةتاؤا قازعيخان«.
)))  بذ هةدعسنع ظعمام بذخارع ؤة ظعمام مذسلعم رعؤايةت قعلدع. 

622623

شەك كۈنىنىڭ ھۆكمىشەك كۈنىنىڭ ھۆكمى



622623

نعيةت قعلعص تذتذش. شةك كىنعنعث روزعسعنع شذنداق نعيةت بعلةن تذتذش 
ؤة  بولغان  كىنع  بعرعنحع  رامعزانعث  كىن  ظذ  ظةضةر  هالةتتة  بذ  مةكرذهتذر. 
روزعسع  تذتقان  ظذنعث  بولسا،  بولمعغان  ظادةم  ظىستىدعكع  سةصةر  ظادةم  ظذ 
تذتذش  روزعسعنع  )رامعزان  ظئيع  رامعزان  بولعدذ. حىنكع  رامعزانغا هئساب 
ظىحىن شةرتع تولذقالنغان ظادةمدعن( رامعزان روزعسعدعن باشقا بعر روزعنع 
سعغدذرمايدذ. ظةمما ظذ ظادةم ظةضةر سةصةر ظىستىدعكع ظادةم بولسا، ظذنعث 
تذتقان روزعسع قايسع روزعنع نعيةت قعلعص تذتقان بولسا، شذ روزعغا هئساب 
بولعدذ. حىنكع بعز يذقعرعدا مذساصعر ظادةم سةصةر ظىستعدة بولسا، رامعزان 
دةص  تذتااليدذ،  روزعنعمذ  باشقا  خالعسا  ظةمةس،  روزعسعنع  رامعزان  ظئيعدا 
بايان قعلدذق. ظةضةر ظذ كىن شةظبان ظئيعنعث كىنع بولسا، ظذ ظادةم مةيلع 
سةصةر ظىستىدعكع ظادةم بولسذن مةيلع ظذنداق ظادةم بولمعسذن تذتقان روزعسع 

قايسع روزعنع نعيةت قعلعص تذتقان بولسا، شذ روزعغا هئساب بولعدذ. 
) ـ شةك كىنعدة تذتقان روزعنع نةصلة نعيعتع بعلةن تذتذش. شةك كىنعنعث 
روزعسعنع نةصلة روزا تذتذش نعيعتع بعلةن تذتذش مةكرذه ظةمةستذر. ظةمما 
صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث: »رامعزاندعن بعر كىن ياكع ظعككع كىن بذرذن 
روزا تذتماثالر. ظةمما هةر ظاينعث بعشع ؤة ظاخعرعدا روزا تذتذص ظادةتلعنعص 
دئضةن  بولعدذ.«)))  تذتسا  روزعسعنع  كىندعكع  شذ  بولسا،  كعشع  كةلضةن 
هةدعسعدعن تذتماقحع بولغان روزعدعن رامعزاننعث ؤاقتع كعرعشتعن ظعلضعرع 
رامعزان روزعسعنع نعيةت قعلعص تذتذشقا بولمايدعغانلعق مةقسةت قعلعنعدذ. 
   شةك كىنعدة تذتماقحع بولغان روزعنع صةقةت نةصلة نعيعتع بعلةن تذتذشنع 
بعلضةن هةممة ظادةمضة ظذ كىندة روزا تذتذش مذستةهةصتذر. بذ هالةتتة ظةضةر 
شذ كىن رامعزانعث بعرعنحع كىنع بولسا، تذتقان روزعسع رامعزانغا هئساب 
نةصلة  روزعسع  تذتقان  بولسا،  كىنع  ظئيعنعث  شةظبان  كىن  ظذ  ظةضةر  بولعدذ. 

روزعغا هئساب بولعدذ.
4ـ  رذزا تذتقاندا نعيةتنع: ظةضةر ظةتة رامعزان ظئيعدعن بولسا روزا تذتعمةن، 
ظةضةر شةظبان ظئيعدعن بولسا روزا تذتمايمةن، دةص قعلغانغا ظوخشاش نعيةتنعث 
ظأزعنع شةك بعلةن قعلعش. ظذ ظادةم بذ هالةتتة روزا تذتقان هئسابالنمايدذ. 
بذ  ظادةم  ظذ  جةزمعلةشتىرمعضةندذر.  ظعشقا  بعر  نعيعتعنع  ظادةم  ظذ  حىنكع 

)))  بذ هةدعسنع ظعمام بذخارع ؤة ظعمام مذسلعم رعؤايةت قعلدع. 
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هالةتتة خذددع ظةضةر مةن ظةتة تاماق تاصالعسام روزا تذتمايمةن، ظةضةر تاماق 
قالغان  ظوخشذشذص  ظادةمضة  قعلغان  نعيةت  دةص  تذتعمةن،  روزا  تاصالمعسام 

بولعدذ. 
5ـ  روزا تذتقاندا نعيةتنع: ظةضةر ظةتة رامعزان ظئيعدعن بولسا روزا تذتعمةن، 
ظةضةر شةظبان ظئيعدعن بولسا باشقا بعر ؤاجعص روزعنع تذتعمةن، دةص قعلغانغا 
ظوخشاش نعيةتنعث )ظأزعنع ظةمةس( سىصىتعنع شةك بعلةن قعلعش. نعيةتنع 
بذ شةكعلدة قعلعش مةكرذهتذر. حىنكع ظذنعث نعيعتع ظعككع مةكرذه ظعشنعث 
ظارعسعدعدذر. ظةضةر ظةتعسع رامعزان ظئيعدعن بولسا، تذتقان روزعسع رامعزانغا 
بعلةن  ظأزعنع شةك  ظذنعث  قعلغاندا  نعيةت  ظادةم  ظذ  بولعدذ. حىنكع  هئساب 
روزعسع )مةن  رامعزان  ظأتكىنعمعزدةك  قعلعص  بايان  يذقعرعدا  بعز  قعلمعدع. 
تذتعمةن،  روزا  قعلماستعن( مةن  نعيةت  تذتعمةن، دةص  روزعسعنع  رامعزاننعث 
بولسا،  ظئيعدعن  ظةتعسع شةظبان  ظةضةر  بولعدذ.  بعلةنمذ  قعلعش  نعيةت  دةصال 
تذتقان روزعسع نعيةت قعلغان ؤاجعص روزعغا هئساب بولمايدذ. حىنكع ظذنعث 
نعيعتع ظذنعث روزعسعنعث نعيةت قعلغان ؤاجعص روزعغا هئساب بولذشع ظىحىن 

يئتةرلعك ظةمةستذر. لئكعن ظذ روزا نةصلة روزا بولعدذ. 
6ـ  روزا تذتقاندا نعيةتنع: ظةضةر ظةتة رامعزان ظئيعدعن بولسا روزا تذتعمةن، 
بذ  نعيةتنع  قعلعش.  دةص  تذتعمةن،  روزا  نةصلة  بولسا  ظئيعدعن  ظةضةر شةظبان 
شةكعلدة قعلعشمذ مةكرذهتذر. ظةضةر ظةتعسع رامعزان ظئيعدعن بولسا، تذتقان 
روزعسع رامعزانغا هئساب بولعدذ. ظةضةر ظذنداق بولمعسا تذتقان روزا نةصلة 

بولعدذ.)))
رامعزان  كىنعدة  شةك  كعشعلةرنع  قازعسع  ياكع  مذصتعسع  شةهةرنعث 
روزعسعغا نعيةت قعلماي كأتىص تذرذشقا، ظةضةر شةك كىنعنعث رامعزان كىنع 

ظعكةنلعكع بعلعنمعسة حىشتعن كئيعن تاماق يعيعشكة بذيرذيدذ. 
ظةضةر شةك كىنعدة رامعزان روزعسعنع نعيةت قعلماي كأتىص تذرغان ظادةم 
ظاندعن  سالغان،  يةص  تاماق  قئلعص  ظذنتذص  تذرغانلعقعنع  كأتىص  ظأزعنعث 
شذ كىننعث رامعزان ظعكةنلعكع ظاشكارا بولذص حعققان ؤة كىن ظعضعلعشتعن 
بعر ساظةت بذرذن روزعنعث نعيعتعنع قعلعؤالغان بولسا، ظذ ظادةمنعث تذتقان 
روزعسع توغرا بولعدذ. بذ هالةتتة ظذ خذددع نعيةت قعلعص بولذص ظذنتذص قئلعص 

)))  »اهلداية«، »فتح القدير« ؤة »رد احملتار«.
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تاماق يعضةن ظادةمضة ظوخشاش بولعدذ.
ظةضةر بعر ظادةم كىننعث ظةراصات كىنع ياكع قذربان هئيت كىنع ظعكةنلعكعدة 
شةكلعنعص قالغان بولسا، بذ هالةتتة ظةث توغرعسع بولسا، ظذ ظادةمنعث روزا 

تذتذشعدذر.)))

رامعزان ظئيعنعث مذقعملعشعشع ؤة يعثع ظاينع كأرىشنعث 
هأكىملعرع 

حىنكع  مذقعملعشعدذ.  بعلةن  كأرىش  ظئيعنع  يعثع  ظذنعث  ظئيع  رامعزان 
ظاي  تذتذثالر.  روزا  كأرىص  »ظاي  دئدع:  مذنداق  ظةلةيهعسساالم  صةيغةمبةر 
ظئيعنع  قالسا، شةظبان  بولذص  بذلذتلذق  ظةضةر هاؤا  قعلعثالر.  كأرىص هئيت 
كىن   (0 ظاينع  ظالدعدعكع  ظئيعنعث  رامعزان  )يةنع  توشقذزذثالر  كىن   (0
توشقذزذؤئتعص ظاندعن رامعزان روزعسعنع تذتذشنع باشالثالر(.«)))             

ظاي، قةمةرعية ظاي هئسابع بويعحة بةزعدة 0) كىن بولعدعغانلعقع، بةزعدة 
9) كىن بولعدعغانلعقع هةممعمعزضة مةلذم. بذ هةقتة صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم: 
»بعز هةقعقةتةن خةتمذ يازمايدعغان ؤة ظاستورونومعية ظعلمعنعمذ بعلمةيدعغان 
ساؤاتسعز بعر معللةت، ظاي مذشذنداق مذشذنداق بولعدذ.« دئدع.))) يةنع 
ظاي بةزعدة 9) كىن بولعدذ، بةزعدة 0) كىن بولعدذ. صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم 

يةنة بعر هةدعستة: »بعر ظاي 9) كىنمذ بولعدذ« دئدع.)4)
صةيغةمبةر  كئلعدذكع،  توغرا  ظأتىشكة  قعلعص  بايان  شذنع  يةردة  بذ  بعز 
ظةلةيهعسساالمنعث زامانعدا ساهابعلةرنعث 9) كىن روزا تذتقانلعقعنعث قئتعم 
سانع 0) كىن روزا تذتقانلعقعدعن كأصرةكتذر. بذ هةقتة ظعمام ظةهمةد مذنداق 
دةيدذ: »ظاظعشعضة )اهلل تاظاال ظذنعثدعن رازع بولسذن!( بذ ظايدا يعثع ظاي 
9) كىندة كأرىلدع، دئيعلضةن. ظاظعشة )اهلل تاظاال ظذنعثدعن رازع بولسذن!(: 
سةن بذنعثدعن نعمانحة هةيران قالعسةن. مةن صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم بعلةن 

)))  »اهلدية العالئية«.
)))  بذ هةدعسنع ظعمام بذخارع ؤة ظعمام مذسلعم رعؤايةت قعلدع. 

)))  ظعمام بذخارع رعؤايعتع. 
)))  ظعمام بذخارع رعؤايعتع. 
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بعللة 9) كىن روزا تذتقان ؤاقتعم 0) كىن روزا تذتقان ؤاقتعمدعن كأص بولغان، 
دئضةن.)))

ظعبنع ماجة ظةبذهذرةيرةنعث )اهلل تاظاال ظذنعثدعن رازع بولسذن!( مذنداق 
ظةلةيهعسساالمنعث  صةيغةمبةر  »بعزنعث  قعلعدذ:  رعؤايةت  دئضةنلعكعنع 
زامانعدا 9) كىن روزا تذتقان ؤاقتعمعز 0) كىن روزا تذتقان ؤاقتعمعزدعن كأص 

ظعدع.«)))  
تايعنعدعغان  ظعلمعضة  ظاستورونذمعية  تةقدعردعمذ  بولغان  كعشعلةر  تةقؤا 
ظئتعبارغا  شةرعظةت  سأزلعرعنع  دئضةن  هةققعدة  ظاي  ظاستورونومالرنعث 

ظالمايدذ. 
شافعظعي مةزهةصعدعكع ظعمام سذبكعينعث بذ هةقتة يازغان بعر ظةسعرع 
بولذص ظعمام بذ ظةسعرعدة ظاستورونومعحعلةرنعث ظاي هةققعدة دئضةن سأزلعرعنع 
ظئتعبارغا ظالسا، بولعدعغانلعقعنع ظوتتذرغا قويعدذ ؤة ظأزعنعث بذ قارعشعغا 
ظاستورونذمعية ظعلمعنعث نةتعجعسعنعث حوقذم توغرا بولعدعغانلعقعنع صاكعت 
قعلعص كةلتىرعدذ. لئكعن شافعظعي مةزهةصعدعكعلةرنعث كئيعنكع دةؤردة كةلضةن 
ظالعمالر ظذنعث بذ قارعشعغا رةددعية بةرضةن. ظذنعثغا رةددعية بةرضةنلةرنعث 

ظعحعدة ظعبنع هةجةر ؤة رةملعي قاتارلعقالرمذ بار.)))
ظةضةر بعرةر شةهةردة يعثع ظاينعث كأرىلضةنلعكع ظاشكارعالنسا، دذنيانعث 
هةممة يئرعدعكع مذسذلمانالرنعث روزا تذتذشع الزعم بولعدذ. بذ هةقتة ظعسالم 
صةيغةمبةر  حىنكع  كةلمةكتة.  بئرعلعص  بويعحة  قاراش  مذشذ  صةتعؤا  دعنعدا 
هةممة  بذيرذقع  دئضةن  تذتذثالر.«  روزا  كأرىص  »ظاي  ظةلةيهعسساالمنعث: 
كعشعلةرضة ظذمذمدذر. بولذصمذ بعزنعث زامانعمعزغا ظوخشاش بعرـ  بعرع بعلةن 
ظاالقة قعلعش ؤة خةؤةرلعشعش ظىسكىنلعرع تةرةققعي قعلعص بعرةر خةؤةر معنذت 
ظعحعدة دذنيانعث هةممة يئرعضة تاراص بولعدعغان، خةؤةرلعشعش سىرعتع هةم 
كأرىلضةنلعكعنعث  ظاينعث  يعثع  يةردة  بعر  زاماندا،  بولغان  ظاسان  هةم  تئز 
الزعم  تذتذشع  روزا  مذسذلمانالرنعث  يةردعكع  باشقا  بعلةن  ظاشكارلعنعشع 
بولعدذ. شذنعث ظىحىن شةرقتعكع ظادةملةر يعثع ظاينع جىمة كئحعسع كأرضةن 
ؤة غةربتعكع ظادةملةر شةنبة كئحعسع كأرضةن بولسا، غةربتعكع ظادةملةرنعث 

)))  بذ ظةسةرنع رعؤايةت قعلغذحعالرنعث هةممعسعنعث شةرتع هةدعس رعؤايةت قعلعشقا توشقان كعشعلةردذر. 
)))  بذ ظةسةرنع ظةبذداؤذد ؤة تعرمعزعي رعؤايةت قعلدع. 

)))  »رد احملتار«.
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تذتذشع  روزا  قعلعص  ظةمةل  ؤاقتعغا  كأرضةن  ظاينع  ظادةملةرنعث  شةرقتعكع 
الزعم. مانا بذ هةنةفعي، مالعكعي ؤة هةنبةلعي مةزهةصعدعكع فعقهعشذناسالرنعث 
بولسا، هةممة  قارعشع  بذ  فعقهعشذناسلعرعنعث  كأزقارعشعدذر. هةر مةزهةص 
يةرلةردعكع مذسذلمانالرنعث دعنعنعث بعر دعن ظعكةنلعكعنع كأرسىتىص بئرعدذ. 
هةققعدة  ظعكةنلعكع  دعن  بعر  دعنعنعث  مذسذلمانالرنعث  بارلعق  تاظاال  اهلل 
مذنداق دئدع: »)ظع ظعنسانالر!( سعلةرنعث دعنعثالر هةقعقةتةن بعر دعندذر. 

مةن سعلةرنعث صةرؤةردعضارعثالردذرمةن، ماثعال ظعبادةت قعلعثالر)))«))) 
كعرعص  كىنع  كىنعنعث   (9 ظئيعنعث  شةظبان  مذسذلمانالر  ظىحىن  شذنعث 
حىنكع  الزعم.  قارعشع  ظئيعغا  يعثع  ظئيعنعث  رامعزان  تةثال  بعلةن  كئتعش 
شةظبان ظئيع 9) كىن بولذشع مذمكعن. شذنعثدةك يةنة شةظبان ظئيعنعث يعثع 
ظئيع حعققاندعمذ هةتتا ظذ ظاينعث كىن سانعنع بعلعش ظىحىن ظذ ظاينعث يعثع 
دئدع:  مذنداق  ظةلةيهعسساالم  صةيغةمبةر  هةقتة  بذ  الزعم.  قاراش  ظئيعغعمذ 

»سعلةر رامعزان ظئيع ظىحىن شةظبان ظئيعنعث كىنلعرعنع ساناثالر.«))) 
بولغان  تذمانلعق  ياكع  تذزاثلعق  ـ  حاث  ياكع  بذلذتلذق  ظاسمان  ظةضةر 
سةؤةبع بعلةن هاؤا تذتذق بولسا، رامعزاننعث يعثع ظئيعنعث مذقعملعشعشع 
بةرمةكحع  ضذؤاهلعق  قازع  بولغان(  قعلماقحع  قوبذل  )ضذؤاهلعقنع  ظىحىن 
بولغان ظادةمنعث مذسذلمان، باالغةتكة يةتكةن ؤة ظةقلع ـ هذشع جايعدا كعشع 
قذل  مةيلع  بولسذن  ظايال  مةيلع  بولسذن  ظةر  مةيلع  بعلةن  شةرتع  بولذش 
دةص  كأردىم،  ظاينع  يعثع  مةن  كعشعنعث:  بعر  بولسذن  هأر  مةيلع  بولسذن 
ظادةمنعث  بولغان  بةرمةكحع  ضذؤاهلعق  قعلعدذ.  قوبذل  ضذؤاهلعقعنع  بةرضةن 
ظذ  بولغان  بةرمةكحع  ضذؤاهلعق  لئكعن  ظةمةستذر)4).  شةرت  بولذشع  ظادعل 
ظادةم، كعشعلةر ظارعسعدا صاسعقلعقع بعلةن تذنذلغان ظادةم بولماسلعقع الزعم. 
شذنعث ظىحىن ظةضةر ضذؤاهلعق بةرمةكحع بولغان ظادةمنعث ظةهؤالعنعث قانداق 
ياكع  بعلعنمعضةن  ظادةممذ(  يامان  ياكع  ظادةممذ  ياخشع  )يةنع  ظعكةنلعكع 
جازالعنعص  ظىحىن  حاصلعغانلعقع  بوهتان  دةص  قعلدع<  ظادةمضة >زعنا  بعرةر 

تةؤبة قعلغان ظادةم بولسعمذ ظذ ظادةمنعث ضذؤاهلعقع قوبذل قعلعنعدذ. 
)))  سىرة ظةنبعيا )9 ـ ظايةت. 

)))  »رد احملتار«.
)))  تعرمعزعي رعؤايعتع. 

)))  ظادعل ظادةم، دةص ياخشعلعقلعرع يامانلعقلعرعدعن كأص ظادةمضة دئيعلعدذ. ظادعللعق دئضةن ظعنساننعث بعر سىصىتع 
بولذص ظذ سىصةت ظعنساننع تةقؤادارلعق ؤة دادعل بولذشقا ظىندةيدذ. »مراقي الفالح«.
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ظادةملةرنعث  باشقا  تاكع  ظادةمنعث  كأرضةن  ظئيعنع  يعثع  رامعزاننعث 
مذسذلمان  كئحعسع  كأرضةن  ظاينع  ظىحىن  قوصماسلعقع  تذتماي  روزا  ظةتعسع 
يالغذز  ظاينع  هةتتا  الزعم.  بئرعشع  ضذؤاهلعق  بئرعص  قئشعغا  هاكعمعنعث 
ظاينع  ظةضةر  بولذص  ظايال  ظولتذرعدعغان  ظعحعدة  صةردة  ظأيعدة  ظادةم  كأرضةن 
كأرضةنلعكعضة ضذؤاهلعق بئرعش ظىحىن هاكعمنعث ظالدعغا ظاتا ـ ظانعسعنعث 
هاكعمنعث  رذخسعتعسعز  ظذالرنعث  كةلسعمذ،  توغرا  بئرعشقا  رذخسعتعسعز 
ظادةم  بعر  باشقا  ظذنعثدعن  ظاينع  بئرعدذ. حىنكع  بئرعص ضذؤاهلعق  ظالدعغا 
بئرعشع  ضذؤاهلعق  بئرعص  ظالدعغا  هاكعمنعث  ظذنعث  ظىحىن  كأرمعضةنلعكع 

صةرزضة ظايلعنعدذ.)))
بولسا،  كأرضةن  ظاينع  يعثع  ظادةم  بعر  ياشايدعغان  كةنتعدة  يوق  هاكعم 
هةققعدة  كأرضةنلعكع  ظاينع  يعثع  ظأزعنعث  بئرعص  مةسحعتعضة  كةنتعنعث 
ضذؤاهلعق بئرعدذ. ظةضةر ظذ ظادةم شذنداق ضذؤاهلعق بةرسة، ظذ مةيلع ظادعل 
كعشع بولسذن مةيلع ظةهؤالع قانداق ظعكةنلعكع )يةنع ياخشع ظادةممذ ياكع 
يامان ظادةممذ( بعلعنمعضةن ظادةم بولسذن باشقا كعشعلةرنعث ظذنعث بةرضةن 
ضذؤاهلعقعغا ظاساسةن روزا تذتذشع الزعم. حىنكع صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالممذ 
ظادةمنعث  بعر  بةرضةن  ضذؤاهلعق  دةص  كأردىم،  ظئيعنع  يعثع  رامعزاننعث 
ؤة  تعرمعزعي  ظةبذداؤذد،  نةساظعي،  هةقتة  بذ  قعلغان.  قوبذل  ضذؤاهلعقعنع 
رعؤايةت  دئضةنلعكعنع  مذنداق  ظابباسنعث  ظعبنع  قاتارلعقالر  ماجة  ظعبنع 
بعرسع  ظةرةبتعن  يئزعلعق  قئشعغا  ظةلةيهعسساالمنعث  صةيغةمبةر  قعلعدذ: 
كئلعص: هةقعقةتةن مةن يعثع ظاينع كأردىم، دئدع. صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم 
ظذنعثغا: »اهلل دعن باشقا بعر ظعالهنعث يوقلذقعغا ضذؤاهلعق ظئيتامسةن؟« 
دئدع. ظذ ظةرةب: هةظة! شذنداق دةص ضذؤاهلعق ظئيتعمةن، دئدع. صةيغةمبةر 
ظةلةيهعسساالم: »مذهةممةدنعث اهلل نعث صةيغةمبعرع ظعكةنلعكعضة ضذؤاهلعق 
ظئيتامسةن؟« دئدع. ظذ ظةرةب: هةظة! شذنداق دةص ضذؤاهلعق ظئيتعمةن، دئدع. 
صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم: »ظع بعالل! كعشعلةرضة بعلدىرضعن روزا تذتسذن« 

دئدع. 
ظةضةر ظاسمان بذلذتلذق بولسا، روزا هئيتنعث يعثع ظئيعنع كأردىم، دةص 
ضذؤاهلعق بئرعدعغان ظادةمنعث باالغةتكة يةتكةن، بعرةرسعضة >زعنا قعلدع< 
دةص بأهتان حاصالص سئلعص جازاغا تارتعلمعغان مذسذلمان ظعككع هأر كعشع 

)))  »مراقي الفالح«.
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ياكع بعر هأر كعشع ؤة ظعككع هأر ظايال بولذشع شةرتتذر. هاكعم يوق بعر 
شةهةردة ياشايدعغان ظادةملةر ظةضةر ظاسمان بذلذتلذق بولسا، ظادعل ظعككع 
هئيت  )روزا  بعلةن  بئرعشع  ضذؤاهلعق  دةص  كأردذق،  ظاينع  بعز  كعشعنعث: 
نامعزعنع ظوقذص( ظئغعزلعرعنع ظئحعؤئتعشع الزعم. حىنكع ظذ شةهةردة بعر 

ظادةم قئشعغا بئرعص ضذؤاهلعق بعرعش ظىحىن هاكعم يوقتذر.)))
بعرعدعغانالرنعث  ضذؤاهلعق  دةص  كأردىم،  ظئيعنع  يعثع  هئيتنعث  روزا 
سانعنعث رامعزاننعث يعثع ظئيعنع كأردىم، دةص ضذؤاهلعق بعرعدعغانالرنعث 
سانعدعن كأص بولذشع شةرت قعلعندع. حىنكع روزا هئيت كعشعلةرنعث صايدعسع 
ظىحىندذر. شذنعث ظىحىن روزا هئيت ظعنسانالرنعث باشقا هةقلعرعضة ظوخشذشذص 
قالعدذ. ظعنسانالرنعث باشقا هةقلعرعدعمذ ضذؤاهلعق بئرعدعغانالرنعث سانعنعث 
ظعككع بولذشع شةرتتذر. خذددع روزا هئيتنعث يعثع ظئيعنعث حعققانلعقعنعث 
ظعسصاتلعنعشع ظىحىن ظذنعث حعققانلعقعنع ظعككع ظادةمنعث كأرىشع شةرت 
ظئيعنعث  يعثع  ظئيعنعث  زذلهةججع  ظىحىنمذ  هئيت  قذربان  قعلعنغعنعدةك 
ظادةمنعث  ظذنعث حعققانلعقعنع ظعككع  حعققانلعقعنعث ظعسصاتلعنعشع ظىحىن 

كأرىشع شةرتتذر.)))
ظةضةر ظاسمان بذلذتلذق بولماي ظاينعث حعققانلعقعنع كأرضعلع بولعدعغان 
بولسا، رامعزاننعث يعثع ظئيعنعث حعققانلعقعنع ظادةمنعث ضذمانعغا ظذالرنعث 
راست سأزلعضةنلعكع كىحلىك كةلضعدةك دةرعجعدة كأص ظادةملةرنعث كأرىشع 
بةلضعلةش  بولعشعنع  قانحعلعك  معقدارعنعث  ظادةملةرنعث  كأص  بذ  الزعم. 

هاكعمنعث قارارعغا باغلعقتذر.
ظعمام ظةبذهةنعفة )اهلل تاظاال ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!(: »بعر رعؤايةتتة 
ظاسمان بذلذتلذق بولمعغان ؤاقتعدعمذ ظعككع ظادةم ضذؤاهلعق بةرسة بولعدذ« 
هورذنلذق  قاراشقا  ظايغا  يعثع  »كعشعلةرنعث  فعقهعشذناسالر:  بةزع  دئدع. 
قعلعدعغانلعقلعرعنع نةزةردة تذتذص ظعمام ظةبذهةنعفةنعث )اهلل تاظاال ظذنعثغا 
رةهمةت قعلسذن!( بذ قارعشعغا ظةمةل قعلعش ياخشعدذر« دةيدذ.))) بولذصمذ 
بعزنعث دةؤرعمعزدة كعشعلةر يعثع ظايغا قاراشتعن بةكمذ هورذنلذق قعلعدعغان 
بولذص كةتتع. شذنعث ظىحىن ظاسمان بذلذتلذق بولماي ظاينعث حعققانلعقعنع 

)))  »اهلدية العالئية«. 
)))  »اهلدية العالئية«.

)))  »رد احملتار«.
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)اهلل  ظةبذهةنعفةنعث  ظعمام  بولسعمذ،  سىزىك  دةرعجعدة  بولعدعغان  كأرضعلع 
تاظاال ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!( بذ قارعشعغا ظةمةل قعلعص ظعككع ظادةمنعث 

ضذؤاهلعقعنع قوبذل قعلعص ظئلعش ظةث توغرا ظعشتذر.
رامعزاننعث بئشعدا بعر ظادةمنعث: مةن رامعزاننعث يعثع ظئيعنع كأردىم، 
روزا  تذلذق  كىن   (0 تذتقان،  روزا  كعشعلةر  بعلةن  بئرعشع  ضذؤاهلعق  دةص 
تذتقاندعن كئيعنمذ روزا هئيتنعث يعثع ظئيع كأرىلمعضةن ؤة ظاسمان بذلذتلذق 
ظةمةستذر.  توغرا  ظئحعؤئتعشع  ظئغعزلعرعنع  كعشعلةرنعث  بولسا،  بولمعغان 
مةن يعثع ظاينع كأردىم، دةص ضذؤاهلعق بةرضةن ظذ ظادةمضة جازا بئرعلعدذ. 
حىنكع )0) كىن تولذق روزا تذتقاندعن كئيعنمذ روزا هئيتنعث يعثع ظئيعنعث 
سأزعدة  دئضةن  كأردىم،  ظاينع  يعثع  مةن:  ظذنعث  بعلةن(  كأرىلمعضةنلعكع 
يالغان ظئيتقانلعقع حعقعدذ. ظةمما رامعزاننعث بئشعدا ظعككع ظادةمنعث: بعز 
كعشعلةر  بعلةن  بئرعشع  ضذؤاهلعق  دةص  كأردذق،  ظئيعنع  يعثع  رامعزاننعث 
يعثع  هئيتنعث  روزا  كئيعنمذ  تذتقاندعن  روزا  تولذق  كىن   (0 تذتقان،  روزا 
ظئيع كأرىلمعضةن ؤة ظاسمان بذلذتلذق بولمعغان بولسا، بذ هالةتتة ظالعمالر، 
كعشعلةر ظئغعزلعرعنع ظئحعؤةتسة بولعدعغان ياكع بولمايدعغانلعقع هةققعدة 
ظعختعالص قعلعشعص قالدع. بذ هةقتة بئرعلضةن توغرا صةتعؤا بولسا، ظذالرنعث 
ظئغعزلعرعنع ظئحعؤةتسة بولذدعغانلعقعدذر. )يةنع ظذالر روزا هئيت نامعزعنع 

ظوقذص ظئغعزلعرعنع ظئحعؤةتسة بولعدذ( دئضةن صةتعؤادذر.)))
مةيلع كىن ظعضعلعشتعن ظعلضعرع بولسذن مةيلع كئيعن بولسذن كىندىزدة 
يعثع ظاينع كأرىش ظئتعبارغا ظئلعنمايدذ. يعثع ظاي كأرىلضةن ظذ كىن رامعزان 
كأرىص  »ظاي  ظةلةيهعسساالم:  صةيغةمبةر  حىنكع  هئسابالنمايدذ.  ظئيعدعن 
روزا تذتذثالر. ظاي كأرىص هئيت قعلعثالر. . .« دئدع. شذنعث ظىحىن ظةضةر 
رامعزاننعث بئشعدا بولسا ظاينع روزا تذتذشتعن ظعلضعرع، ظةضةر رامعزاننعث 
ظايعغعدا بولسا ظاينع روزا هئيت نامعزعنع ظوقذشتعن ظعلضعرع كأرىش الزعم. 
ظاينعث  بولسا،  مةنعسع  كئلعدعغان  تئزال  ظةقلعضة  ظادةمنعث  هةدعسنعث  بذ 
ظاخعرقع كىنع كىننعث كعرعص كئتعشع بعلةن ظاينع كأرىثالر، دئضةن مةنادذر. 
ساهابعلةر، تابعظعنلةر ؤة ظذالرنعث كةينعدعن كةلضةن كعشعلةر ظذ هةدعسنعث 

مةنعسعضة شذ شةكعلدة ظةمةل قعالتتع.))) 
)))  »رد احملتار«.

)))  »مراقي الفالح«.
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بعر ظادةم رامعزاننعث يعثع ظئيعنع ياكع روزا هئيت ظئيعنعث يعثع ظئيعنع 
بةرضةن ضذؤاهلعقع  ظاينع كأردىم، دةص  ظذنعث: مةن  ؤة  يالغذز كأرضةن  ظأزع 
رةد قعلعنغان بولسا، ظذ ظادةم هاكعم ياكع هاكعمنعث ياردةمحعسع بولسعمذ 
مذنداق  تاظاال  اهلل  حىنكع  الزعم.  تذتذشع  يالغذزال  ظأزع  روزعنع  ظذنعث 
روزعسعنع  رامعزان  بولسا،  ظئيعدا هازعر  رامعزان  دئدع: »سعلةردعن كعمكع 
تذتسذن«))). ظةضةر ظذ ظادةم روزا هئيتنعث يعثع ظئيعنع يالغذز كأرضةنضةن 
بولسا، رامعزاندا 0) كىن روزعنع تولذق تذتقان بولسعمذ روزا هئيتنعث يعثع 
ظئيعنع يالغذز كأرضةنضةنلعكع ظىحىن ظئغعزعنع ظئحعؤئتعشع توغرا ظةمةس. 
ظئغعزلعرعنع  ظادةملةر  هةممة  »ظئغعز،  ظةلةيهعسساالم:  صةيغةمبةر  حىنكع 
ظئحعؤةتكةن كىندة ظئحعلعدذ. قذربان هئيت، هةممة ظادةم قذربان هئيت قعلغان 

كىنعدة بولعدذ)))« دئدع.)))         
ظةضةر رامعزاننعث يعثع ظئيعنع ياكع روزا هئيت ظئيعنعث يعثع ظئيعنع 
ظأزع يالغذز كأرضةن ظادةم، رامعزاننعث بئشعدا روزا تذتمعغان ياكع رامعزاننعث 
ظاخعرعدا ظاي كأردىم، دةص ظئغعزعنع ظئحعؤةتكةن بولسا، بذ هالةتتة ظذ ظادةم 
ظئغعزعنع  ظاخعرعدا  رامعزاننعث  ياكع  تذتمعغان  روزا  بئشعدا  )رامعزاننعث 
كعشعلةردعن بعر كىن ظعلضعرع ظئحعؤةتكةن كىنعنعث( قازاسع ظىحىن قازا روزا 
تذتعدذ، ظةمما كةففارةت بةرمةيدذ. ظةضةر ظذ ظادةم ظئغعزعنع، قازعالر ظذنعث 
سأزعنع رةد قعلعشتعن ظعلضعرع ظئحعؤةتكةن بولسعمذ ظذنعثغا كةففارةت بئرعش 
الزعم ظةمةستذر. حىنكع قازع كئيعن ظذنعث سِأزعنع رةد قعلعش بعلةن ظذنعث 
يعثع ظاينع كأرضةنلعكدة بعر شىبهة صةيدا بولدع. كةففارةت شىبهعلعك بعلةن 
تذتمعغان  روزا  تذرذص  ظئيعنع كأرىص  يعثع  رامعزاننعث  بذ  بئرعلمةيدذ. مانا 
كةففارةتنعث  بئرعلعدعغان  ظىحىن(  تذتمعغانلعق  روزا  )رامعزاندا  ظادةمدعن 
بعر  قعلمعغان  هئيت  روزا  )باشقعالر  ظةمما  سةؤةبعدذر.  كئتعشعنعث  حىشىص 
تذتماي(  روزا  كىنعدة  ظاخعرقع  )رامعزاننعث  قعلعص  هئيت  روزا  ؤاقعتتا( 
سةؤةبع  كئتعشعنعث  حىشىص  كةففارعتعنعث  ظئحعؤةتكةنلعكنعث  ظئغعزعنع 
بولسا، ظذ كىن صةقةتال ظذنعث ظىحىن هئيت كىنع هئسابالنغانلعقع ظىحىندذر. 
ظةضةر بعر ظادةم رامعزاننعث بئشعدعكع مةن: رامعزاننعث يعثع ظئيعنع كأردىم، 

)))  سىرة بةقةرة 85) ـ ظايةتنعث بعرقعسمع.
)))  يةنع بعر ظادةم كأصحىلىك نعمة قعلسا شذنع قعلعش الزعم.

)))  تعرمعزعي رعؤايعتع.
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تذتمعغان  روزا  ظةتعسع  كئيعن  قعلعنغاندعن  قوبذل  ضذؤاهلعقع  بةرضةن  دةص 
بولسا، ظذ ظادةمضة ظةضةر ظذ ظادةم صاسعق بولسعمذ توغرا رعؤايةتكة ظاساسةن 

ظذ كىننعث قازاسعنع قعلعش ؤة كةففارةت بئرعش الزعم بولعدذ.)))
ياكع  كعرضةن  ظئيعنعث  رامعزان  ظادةم  بعر  قالغان  حىشىص  ظةسعرضة 
تذتقان  روزا  كئيعن  ظويالنغاندعن  ياخشع  ؤة  بعلةلمعضةن  كعرمعضةنلعكعنع 
كةتكةندعن  حعقعص  كعرعص  ظئيع  رامعزان  ؤاقتع  تذتقان  روزا  ظذنعث  بولسا، 
بولسا،  قعلغان  كئحعدة  نعيعتعنع  روزعنعث  ظادةم  ظذ  ظةضةر  بولسعمذ،  كئيعن 
روزا هئيت ياكع قذربان هئيت كىنع ؤة ظذنعث كةينعدعكع ظىح كىندة تذتقان 
روزعدعن باشقا كىنلةردة تذتقان روزا رامعزان روزعسعغا هئساب بولعدذ. ظةضةر 
ظذنعث  بولسا،  ظعلضعرع  كعرعشتعن  ظئيع  رامعزان  ؤاقتع  تذتقان  روزا  ظذنعث 
تذتقان روزعسع رامعزان روزعسعغا هئساب بولمايدذ. رامعزان ظئيع كعرضةندعن 
كئيعن تذتقان روزعنعث رامعزان روزعسعغا هئساب بولعشعنعث سةؤةبع بولسا، 
ظذ مةن: رامعزان روزعسعنع تذتعمةن، دةص نعيةت قعلسا، ظةمةلعيةتتة بوينعدا 
قازا  هالةتتة  بذ  لئكعن  بولعدذ.  قعلغان  نعيةت  روزعنع  بولغان  بولذص  صةرز 
نعيعتعنع قعلعش شةرت ظةمةستذر. )ظةمما ظذنعث روزا تذتقان ؤاقتع رامعزان 
ظئيع كعرعشتعن ظعلضعرع بولسا، ظذنعث تذتقان روزعسعنعث رامعزان روزعسعغا 
هئساب بولماسلعقعنعث سةؤةبع بولسا، ظذ مةن: رامعزان روزعسعنع تذتعمةن، 
دةص نعيةت قعلغان ؤاقتعدا، ظذنعث بوينعدا تذتذش صةرز بولغان هئحقانداق روزا 
يوق. شذنعث ظىحىن ظذنعث رامعزان ظئيع كعرعشتعن ظعلضعرع تذتقان روزعسع 

رامعزان روزعسعغا هئساب بولمايدذ.()))

روزعنع بذزعدعغان ؤة بذزمايدعغان ظعشالرنعث بايانع

مةيلع رامعزاننعث روزعسعنع تذتعؤاتقاندا بولسذن مةيلع باشقا روزعالرنع 
يةص  نةرسة  بعر  قئلعص  ظذنتذص  ظادةم  تذتعؤاتقان  روزا  بولسذن  تذتعؤاتقاندا 
سالغان  ظأتكىزىص  مذناسعؤةت  جعنسعي  ياكع  سالغان  ظئحعص  ياكع  سالغان 
بولسا، ظذنعث روزعسع بذزذلذص كةتمةيدذ. بذ هةقتة ظةبذهذرةيرة )اهلل تاظاال 
ظذنعثدعن رازع بولسذن!( صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث مذنداق دئضةنلعكعنع 

)))  »رد احملتار«.
)))  >الفتاوى اهلندية<.  
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يةص  نةرسة  بعرةر  قئلعص  ظذنتذص  تذرذص  روزعدار  قعلعدذ: »كعمكع  رعؤايةت 
قويغان ياكع ظئحعص قويغان بولسا، روزعسعنع داؤامالشتذرعؤةرسذن. ظذ ظعش 
هةقعقةتةن اهلل نعث ظذنعثغا تاماق ؤة ظذسسذلذق بةرضةنلعكعدذر.«))) ظةضةر 
ظذنتذص قئلعص بعر نةرسة يةص ياكع ظئحعص سالغاندا روزا بذزذلذص كةتمعسة، 
بذزذلذص  روزا  سالغاندعمذ  ظأتكىزىص  مذناسعؤةت  جعنسعي  قعلعص  ظذنتذص 
بذ  جةريانعدا  تذتعؤاتقان  روزا  ظادةم  تذتقان  روزا  حىنكع  الزعم.  كةتمةسلعك 
بعلةن  روزا  صةرز  ظعشتا  بذ  يةنة  ظعشالرنعث هةممعسعدعن حةكلعنعشع الزعم. 
نةصلة روزعنعث ظارعسعدا صةرق يوقتذر. حىنكع هةدعس صةرز روزا بعلةن نةصلة 

روزعنعث ظارعسعنع ظايرعمعدع.)))     
يئضةن  نةرسة  بعر  قئلعص  ظذنتذص  ظعكةنلعكعنع  روزعدار  ظأزعنعث  ظةضةر 
ظادةم  تذتااليدعغان  قالماي  قعينعلعص  روزعنع  ظوخشاش  ظادةمضة  ياش  ظادةم 
ظذنعثغا  باشلعغانلعقعنع كأرضةن كعشع  يعيعشكة  نةرسة  بعر  ظذنعث  بولسا، 
ظذنعث روزعدار ظعكةنلعكعنع ظةسلعتعص قويذشع الزعم. خذددع نامازنعث ؤاقتع 
حعقعص كئتةي، دةص قالغان ؤاقتعدا ظذخالؤاتقان ظادةمنع نامازغا ظويغاتماسلعق 
مةكرذه بولغعنعدةك روزعدار ظادةمنعث بعر نةرسة يعيعشكة باشلعغانلعقعنع 
كأرضةن كعشعنعث ظذنعثغا ظذنعث روزعدار ظعكةنلعكعنع ظةسلعتعص قويماسلعقع 
ظذنتذص  ظعكةنلعكعنع  روزعدار  ظأزعنعث  ظةضةر  مةكرذهتذر.  يئقعن  هارامغا 
قئلعص بعر نةرسة يعضةن ظادةم روزعسعنع داؤامالشتذرذشتا قعينعلعص قالعدعغان 
رذزعدار  ظذنعث  ظذنعثغا  يىزىسعدعن  قعلعش  شةصقةت  ظذنعثغا  بولسا،  ظادةم 
ظعكةنلعكعنع ظةسلةتمةسلعك ياخشعدذر. ظةضةر ظأزعنعث روزعدار ظعكةنلعكعنع 
ظذنتذص قعلعص بعر نةرسة يئضةن ظادةم، ظذنعثغا ظذنعث روزعدار ظعكةنلعكعنع 
يةنة  ظااللماي  ظئسعضة  ظعكةنلعكعنع  روزعدار  ظأزعنعث  كئيعن  ظةسلةتكةندعن 
بعر نةرسة يئيعشنع داؤام قعلغان بولسا، ظذنعث روزعسع بذزذلذص كئتعدذ ؤة ظذ 
روزعنعث قازاسعنع قعلعش الزعم. حىنكع دعن ظعشلعرعدا بعر ظادةمنعث بةرضةن 
بعر  قعلعص  ظذنتذص  روزعدارلعقعنع  شذثا  الزعم.)))  قعلعش  قوبذل  خةؤعرعنع 
نةرسة يعضةن ظادةم، قئشعدا ظذنعثغا ظذنعث روزعدارلعقعنع ظةسلعتعدعغان بعر 

)))  بذ هةدعسنع ظعمام بذخارع ؤة مذسلعم رعؤايةت قعلدع. 
)))  »اهلداية مع الفتح«. 

)))  يةنع ظأزعنعث روزعدار ظعكةنلعكعنع ظذنتذص قعلعص بعر نةرسة يعضةن ظادةم بعر ظادةمنعث ظذنعثغا سةن بىضىن روزعدار، 
دةص دئضةن خةؤعرعنع قوبذل قعلعص ظأزعنعث روزعدار ظعكةنلعكعنع ظةسلعيةلمعضةن بولسعمذ بعر نةرسة يئيعشتعن توختذشع 

الزعم. ت. 

روزىنى بۇزىدىغان ۋە بۇزمايدىغان ئىشالرنىڭ بايانىروزىنى بۇزىدىغان ۋە بۇزمايدىغان ئىشالرنىڭ بايانى



كعشع بولغانلعقع ظىحىن ظأزعنعث هالعنع ظويلذشع الزعم ظعدع.)))
ظأتكىزضةن  مذناسعؤةت  جعنسعي  قئلعص  ظذنتذص  روزعدارلعقعنع  ظأزعنعث 
ظادةم روزعدارلعقعنع ظئسعضة ظالغان هامان جعنسعي مذناسعؤةت ظأتكىزىشتعن 
مذناسعؤةت  جعنسعي  ظئيعدا  رامعزان  يةنة  شذنعثدةك  الزعم.  توختعشع 
مذناسعؤةت  جعنسعي  ؤاقتعدعمذ  قالغان  ظئتعص  تاث  حاغدا  ظأتكىزىؤاتقان 
ظأتكىزىشتعن توختعشع الزعم. شذ هالةتلةردة جعنسعي مذناسعؤةت ظأتكىزىشتعن 
توختاص بولغاندعن كئيعن مةنعي )ظايالنعث ظعحعضة ظةمةس( تئشعغا تأكىلسعمذ 
روزا بذزذلذص كةتمةيدذ. ظةمما ظأزعنعث رعزعدارلعقعنع ظذنتذص قئلعص جعنسعي 
توختعمعغان  ظأتكىزىشتعن  مذناسعؤةت  جعنسعي  ظادةم  ظأتكىزضة  مذناسعؤةت 
بولسا، ظذنعثغا قازا ظىحىن بعر كىن روزا تذتذشقا توغرا كئلعدذ ؤة كةففارةت 

كةلمةيدذ.)))
ظئهتعالم بولذص قعلعش روزعنع بذزمايدذ. مةسعلةن: روزا تذتقان ظادةم ظذخالص 
بذ  كةتمةيدذ.  بذزذلذص  روزعسع  ظذنعث  بولسا،  قالغان  بولذص  ظئهتعالم  قئلعص 
هةقتة صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم مذنداق دئدع: »ظىح ظعش روزعنع بذزمايدذ. 
حىنكع  قئلعشتذر.«)4)  بولذص  ظئهتعالم  ؤ  قوسذش  قويذش،  شةخةك)))  ظذالر 
يوق.  مةناسعمذ  ؤة  شةكلعمذ  ظأتكىزىشنعث  مذناسعؤةت  جعنسعي  ظئهتعالمدا 
ظةزاسع  جعنسعي  ظةرنعث  بولسا،  شةكلع  ظأتكىزىشنعث  مذناسعؤةت  جعنسعي 
بعلةن ظايالنعث جعنسعي ظةزاسعنعث ظذحرعشعشعدذر. ظذنعث مةناسع بولسا، 
ظةر بعلةن ظايالنعث قوحاقلعشعشع ظارقعلعق هاسعل بولغان شةهؤةت بعلةن 
مةنعينعث تىكىلىشعدذر. شذنعث ظىحىن )يةنع جعنسعي مذناسؤةت ظأتكىزىشنعث 
شةكلع ؤة مةناسع تئصعلمايدعغان بعر ظعشتا مةنعينعث حعقعشع بعلةن روزا 
بذزذلذص كةتمةيدعغانلعقع ظىحىن( روزا تذتعؤاتقان بعر ظادةمدعن ظايال كعشعنعث 
جعنسعي ظةزاسعغا قاراش ياكع ظايالنعث حعرايلعق يةرلعرعنع خعيال قعلعش 
بذزذلذص  روزعسع  ظذنعث  بولسا،  كةتكةن  حعقعص  مةنعي  ظارقعلعق  ظويالش  ؤة 
داؤام  ظويالشنع  ظايالنع  ياكع  قاراشنع  يةرضة  ظذ  ظادةم  ظذ  ظةضةر  كةتمةيدذ. 
قعلعؤئرعص مةنعينع قةستةن حعقارغان بولسعمذ روزا يةنة بذزذلذص كةتمةيدذ. 

)))  »رد احملتار«.
)))  »اهلدية العالئية«.

)))  شةخةك قويذش بولسا، بةدةننعث ظاغرعغان يةرلعرعضة قذتا قويذص قان ظئلعشتذر. ت.  
)))  تعرمعزعي رعؤايعتع. 
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ظادةمنعث شذنداق ظعشالرنع  تذتقان  روزا  بذزذلذص كةتمعسعمذ(  لئكعن )روزا 
قعلعشع هارامدذر. ظةضةر روزا تذتقان ظةر بعر ظايالنع ظذ ظايالنعث كعيعمنعث 
ظذ  قعززعقلعق سةؤةبعدعن  ظأتكةن  بةدعنعدعن  ظايالنعث  ؤة  توتقان  ظىستىدعن 
ظةردعن مةنعي كةلضةن بولسا، ظذنعث روزعسع بذزذلذص كئتعدذ. ظةضةر ظذنداق 
ظةر  تذتعؤاتقان  روزا  ظةضةر  كةتمةيدذ.)))  بذزذلذص  روزعسع  بولسا،  بولمعغان 
ظذنعث  بولسا،  كةلضةن  مةنعي  ظذنعثدعن  بعلةن  شذنعث  ؤة  تذتقان  ظايالعنع 
روزعسع بذزذلذص كةتمةيدذ. ظةضةر ظذ ظةر ظايالعنع تذتذش ظارقعلعق ظأزعدعن 
قةستةن مةنعي حعقعرعشقا ظذرذنغان بولسا، بذ هالةتتة ظذنعث روزعسع بذزذلذص 

كئتعدذ.)))
ظةضةر روزا تذتعؤاتقان ظةر بعر ظايالنعث جعنسعي ظةزاسعغا ظةمةس باشقا 
يةرلعرعضة يئقعنالشقان ياكع ظذنع سأيضةن ياكع ظذنع قذحاقلعغان ؤة ظذنعثدعن 
مةنعي حعقمعغان بولسا، ظذنعث روزعسع بذزذلذص كةتمةيدذ. ظةمما شذ ظعشالرنعث 
بذزذلذص  روزعسع  ظذنعث  بولسا،  ظذنعثدعن مةنعي حعققان  ؤة  قعلغان  بعرعنع 
كئتعدذ ؤة ظذنعثغا صةقةتال روزعنعث قازاسعنع قعلعشال الزعم بولعدذ. حىنكع ظذ 
ظعشتا جعنسعي مذناسعؤةتنعث ظأتكىزىشنعث مةناسع تئصعلغاندذر. ظذ ظادةمضة 
كةففارةت كةلمةيدذ. حىنكع كاففارةت روزعسعنع بذزغان ظادةمضة بئرعلعدعغان 
ظةث ظئغعر جازادذر. شذنعث ظىحىن كةففارةت روزعغا ظعشلةنضةن جعنايةت ظةث 
يذقعرع بولغاندا بئرعلعدذ. روزعغا ظعشلةنضةن ظةث يذقعرع بولغان جعنايةت 
بولسا، روزا تذتعؤاتقان بعر ظةرنعث بعر ظايال بعلةن هةم شةكلع ؤة هةم مةناسع 
)ظايالنع سأيضةن  ظةرنعث  ظةمما  ظأتكىزىشعدذر.  مذناسعؤةت  جعنسعي  بعلةن 
تئصعلمعدع.  شةكعلدة  بذ  مذناسعؤةت  جعنسعي  ظعشالردا(  قذحاقلعغان  ياكع 

)شذنعث ظىحىن ظذنعثغا روزعنعث صةقةتال قازاسعال كئلعدذ.()))
ظأتكىزضةن  مذناسعؤةت  جعنسعي  بعلةن  بعرع  ـ  بعر  ظايال  ظعككع  ظةضةر 
بولسا، بذ هالةتتة ظذ ظعككعسعدعن مةنعي حعقمعغانال بولسا ظذ ظعككعسعنعث 
روزعسع بذزذلذص كةتمةيدذ. لئكعن ظايالالرنعث بذنداق قعلعشع هارامدذر. ظةضةر 
ظذالردعن مةنعي حعقعص ظذالرنعث روزعلعرع بذزذلذص كةتكةن تةقدعردة، ظذالرغا 
ظةر  تذتعؤاتقان  روزا  ظةضةر  كئلعدذ.  الزعم  قعلعش  قازاسعنعال  روزعنعث  صةقةت 

)))  >الفتاوى اهلندية<. 
)))  »اهلدية العالئية«.

)))  »شرح العناية على اهلداية«.  
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ظالقعنعغا ياكع يوتعلعرعغا ظويناش ظارقعلعق مةنعي حعقارغان بولسا، ظذنعث 
روزعسع بذزذلذص كئتعدذ. حىنكع بذ ظعشتا جعنسع مذناسعؤةت ظأتكىزىشنعث 
بذنداق  لئكعن  قعلعشتذر.  ظادا  شةهؤعتعنع  بولعسعمذ  ظذ  تئصعلدع.  مةناسع 
ظذالر   « دئدع:  مذنداق  تاظاال  اهلل  حىنكع  ظةمةس.  توغرا  قعلعش  ظعشنع 
صةقةت  ظةؤرةتلعرعنع(  )يةنع  ساقلعغذحعالردذر.  )هارامدعن(  ظةؤرةتلعرعنع 
بعلةن  )بذالر  ساقلعغذحعالردذر  باشقعالردعن  حأرعلعرعدعن  خوتذنلعرعدعن، 
)جعنسي  سعرتعدعن  بذنعث  قعلعنمايدذ(.  ماالمةت  قعلغذحعالر  يئقعنحعلعق 
ظاشقذحعالردذر)))«)))  هةددعدعن  قعلغذحعالر  تةلةص  قاندذرذشنع(  تةلةصنع 
لئكعن بعر ظادةم ظةضةر ظالقعنعغا ياكع يوتعلعرعغا ظويناش ظارقعلعق مةنعينع 
قعلعص  زعنا  ظادةم  ظذ  بولسا،  ظعهتعمالع  قئلعش  قعلعص  زعنا  حعقعرؤةتمعسة 
فعقهعشذناسالرنعث  بةزع  قعلسا،  ظعشنع  شذ  ظىحىن  ساقلعنعش  قئلعشتعن 

دئضعنعدةك ظذنعثغا ضذناه بولماسلعقع مذمكعن))).)4)  
روزعدار بعر ظادةم هايؤان بعلةن ياكع ظألىك ظايال بعلةن جعنسعي مذناسعؤةت 
ظأتكىزضةن بولسا، ظذنعثدعن مةنعي حعقمعغانال بولسا ظذنعث روزعسع بذزذلذص 
كةتمةيدذ. لئكعن بذ ظعشالرنع قعلعش هارامدذر. ظذ ظادةمدعن مةنعي حعقمعغان 
ؤاقتعدا ظذنعث روزعسعنعث بذزذلذص كةتمةسلعكعنعث سةؤةبع بولسا، ظذ ظادةمنعث 
قعلغان شذ ظعشعدا جعنسعي مذناسعؤةت ظأتكىزىشنعث يا شةكلع ؤة يا مةناسع 
يوقتذر. بذ هالةتتة ظذ ظادةمنعث هأكمع خذددع ظأزعدعن ظايال كعشعنعث جعنسعي 
ظةزاسعغا قاراش ياكع ظايالنعث حعرايلعق يةرلعرعنع خعيال قعلعش ؤة ظويالش 
ظارقعلعق مةنعي كةلضةن ظادةمنعث هأكمعضة ظوخشاص قالعدذ. )بذ ظادةمنعثمذ 
روزعسع بذزذلذص كةتمعضعنعدةك ظذ ظادةمنعثمذ روزعسع بذزذلذص كةتمةيدذ.( 
ظةمما هايؤان بعلةن ياكع ظألىك ظايال بعلةن جعنسعي مذناسعؤةت ظأتكىزضةن 

ظادةمدعن مةنعي حعققان بولسا، ظذنعثغا روزعنعث قازاسع كئلعدذ.)5) 
)))  يةنع اهلل تاظاال بذ ظايةتتة ظأزعنعث جعنسعي تةلةصلعرعنع ظالقعنعغا ياكع شعراقلعرعغا ظوخشاش خوتذنعدعن ؤة حأرعسعدعن 

باشقا يةرلةر ظارقعلعق قاندذرماقحع بولغانالرنع هةددعدعن ظاحقذحعالر، دةص تةنقعد قعلدع. ت.
)))  سىرة مأمعنذن 5 ــــ 7 ـ ظايةتكعحة. 

)))  بةزع فعقهعشذناسالر: »ظةضةر بعر ظادةم زعنا قعلعص قئلعشتعن قورقسا، ظالقعنعغا ياكع يوتعلعرعغا ظويناش ظارقعلعق 
قاتتعق  ظىحىن  ساالمةتلعكع  ـ  تةن  ظعنساننعث  قعلعش  بذنداق  لئكعن  دةيدذ.  بولمايدذ«  ضذناه  صةسةيتسة  شةهؤعتعنع 
زعيانلعقتذر. شذثا ظعنسان بذ هالةتكة كةلضةندة ظأيلعنعشع الزعم. ظةضةر ظأيلعنةلمعسة، روزا تذتذشع ؤة تاماقنع ظاز يعيعشع 

الزعم. ت. 
)))  »رد احملتار«، »فتح القدير« ؤة »اهلدية العالئية«.

)))  »رد احملتار«.
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ظعنساننعث بةدعنعدعكع تىشىكلةر ظارقعلعق ظعنساننعث قذرسعقعغا كعرضةن 
ؤة  يذيذنغان  ظادةم  تذتعؤاتقان  روزا  مةسعلةن:  بذزمايدذ.  روزعنع  نةرسعلةر 
قذرسعقعنعث ظعحعدة سذنعث سذغذقعنع هعس قعلغان بولسعمذ روزعسع بذزذلذص 
كةتمةيدذ. شذنعثدةك روزا تذتعؤاتقان ظادةم سذيذق ماددعالر بعلةن تعرعسعنع 
ياغلعغان ياكع كأزعضة سىرمة تارتقان بولسا، ظذ ظادةم ضئلعدا ظذ نةرسعلةرنعث 
تةمعنع تئتعغان ياكع تىكىرعكع ظارعسعدا ظذ نةرسعلةرنعث رةثضعنع كأرضةن 

بولسعمذ ظذنعث روزعسع بذزذلذص كةتمةيدذ. 
 ظادةتتة ساقلعنعش مذمكعن بولمايدعغان نةرسة روزا تذتعؤاتقان ظادةمنعث 
كةتمةيدذ.  بذزذلذص  روزا  بعلةن  كئتعشع  كعرعص  قةستعسعز  ظذنعث  ظعحعضة 
مةسعلةن: روزا تذتعؤاتقان ظادةمنعث ضئلعغا))) حاث تذزاث، تذصا ياكع تىتىن ياكع 
حعؤعن كعرعص كةتكةن بولسا، ظذنعث روزعسع بذزذلذص كةتمةيدذ. شذنعثدةك 
يةنة دورعضةر دورعالرنعث تةمعنع ياكع صذراقلعرعنع هئس قعلغان بولسا، ظذنعث 
كعرعص  سذ  قذلعقعغا  ظادةمنعث  تذتعؤاتقان  روزا  كةتمةيدذ.  بذزذلذص  روزعسع 
كئتعش بعلةن ظذنعث روزعسع بذزذلذص كةتمةيدذ. ظةمما روزا تذتعؤاتقان ظادةم 
شذ نةرسعلةرنع ظأزع قةستةن كعرضىزضةن بولسا، بذ هالةتتة ظذنعث روزعسع 
سةؤةبع  ظذنعث  نةرسة  ظذ  كعرضةن  ظعحعضة  ظذنعث  حىنكع  كئتعدذ.  بذزذلذص 
دورا  ياكع  ياغ  قذلعقعغا  ظادةم  تذتعؤاتقان  روزا  مةسعلةن:  كعرضةندذر.  بعلةن 
تئمعتقان بولسا، ظذنعث روزعسع بذزذلذص كئتعدذ. روزا تذتعؤاتقان ظادةم قذالق 
كولعغذح بعلةن قذلعقعنع كولعغان ؤة ظذنعثغا قذلعقعنعث كعرع يوققان بولسا، 
نةححة  بعر  تازعلعؤةتمةي  كعرنع  ظذنعثدعكع  كولعغذحنع  قذالق  ظذ  ظاندعن 
قئتعم قذلعقعغا تعققان بولسعمذ ظذنعث روزعسع بذزذلذص كةتمةيدذ. ظةمما روزا 
كعرضىزضةن  ضئلعغا  تىتىننع  بولسذن  بعلةن  قانداق شةكعل  ظادةم  تذتعؤاتقان 
ياكع ظأزعنعث روزعدار ظعكةنلعكع ظئسعدة بار تذرذص ظعسرق سئلعص ظذنعث 
تىتىنعنع صذرعغان بولسا، ظذ ظادةمنعث روزعسع بذزذلذص كئتعدذ. حىنكع ظذ 
ظادةم )بذ تىتىنلةرنع ضئلعغا كعرضىزىشتعن ساقلعناي دئسة( ظذ تىتىنلةردعن 
خذددع  قعلعشعنع  بذنداق  ظأزعنعث  ظادةم  ظذ  ظعدع.  مذمكعن  ساقلعنالعشع 
دةص  ظعش،  بعر  ظوخشاش  صذرعغانغا  صذرذقعنع  ظعصارنعث  ؤة  ضىلنعث  قعزعل 
ضذمان قعلعص قالماسلعقع كعرةك. حىنكع قعزعل ضىلنعث ؤة ظعصارنعث صذرذقع 
)))  روزا تذتقان ظادةم ظىحىن ضال ظذنعث ظعحعضة تةؤة بولعدذ. ظةمما ظئغعز ؤة بذرذننعث يذمشعقع ظذنعث ظعحعضة تةؤة 

ظةمةستذر.  
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بعلةن خذش بويالشقان هاؤانعث ظذنعث ضئلعغا كعرعشع باشقا ظعش ؤة ظذنعث 
تىتىننع ظعحعضة كعرضىزىشع باشقا بعر ظعشتذر. شذنعثغا ظاساسةن تاماكا ؤة 
زةهةرلعك حعكعملعككة ظوخشاش نةرسعلةرنع حعكعش ؤة ظذالرنعث تىتىنلعرعنع 

ظعحعضة كعرضىزىش روزعنع شةكسعز بذزعدذ.)))
بذرذنغا دورا قويذص ظذنع ظعحعضة تارتعشمذ روزعنع بذزذدعغان ظعشالرنعث 
ظئغعزدا  كئيعن  حايقعغاندعن  ظئغعزنع  ظالغاندا  تاهارةت  قاتارعدعندذر. 
روزا  بولسعمذ  يذتقان  بعللة  بعلةن  تىكرىك  قالدذقلعرعنع  سذنعث  قالغان 
بذزذلذص كةتمةيدذ. لئكعن ظذ ظادةمنعث سذنع تىكىرؤئتعص بولغاندعن كئيعن 
سذنع  قالغان  ظارعلعشعص  تىكرعكعضة  تاكع  ظعلضعرع  يذتذشتعن  تىكرعكعنع 
حايقعغاندعن  ظئغعزعنع  الزعم.  تىكىرؤئتعشع  قئتعم  بعر  ظىحىن  حعقعرؤئتعش 
قاتتعق  بةك  تىكىرضةندة  ظىحىن  حعقعرؤئتعش  سذنع  قالغان  ظذنعثدا  كئعين 
ظذنعثدا  كئيعن  حايقعغاندعن  ظئغعزنع  حىنكع  بولعدذ.  كةتمعسعمذ  تىكىرىص 

قالغعنع صةقةتال هأللىكتذر. ظذنعثدعن ساقلعنعش مذمكعن ظةمةس.)))
ظةضةر رذزا تذتعؤاتقان ظادةم بعر ياكع ظعككع تئمعم ظاققان تةرعنع ياكع 
كأزعدعن ظاققان ياشنع ظئغعزعغا كعرضىزضةن، تةر ياكع ياش ظذنعث تىكرىكع 
بعلةن ظارعلعشعص كةتكةن ؤة ظئغعزعدا تةرنعث ياكع ياشنعث تذزلذق تةمعنع 
تئتعمعغان بولسا، ظذنعث روزعسع بذزذلذص كةتمةيدذ. ظةمما ظذ ظادةم ظئغعزعغا 
ظئقعتقان تةر ياكع ياش كأص بولذص هةتتا ظذ ظئغعزلعرعنعث هةممة يةرلعرعدة 
ظذنعث  هالةتتة  بذ  بولسا،  يذتقان  ظذنع  ؤة  تئتعغان  تةمعنع  تذزلذق  ظذنعث 

روزعسع بذزذلذص كئتعدذ.
ظةضةر روزا تذتعؤاتقان ظادةم ظةسنةش ظىحىن بئشعنع ظاسمانغا كأتىرضةندة، 
بعر تامحة يامغذر ياكع قار ياكع ظىستىندعن ظاققان بعر تئمعم سذ حىشىص ظذنعث 
ضئلعغا كعرعص كةتكةن بولسا، ظذنعث روزعسع بذزذلذص كئتعدذ. حىنكع ظذنعث 
نةرسعلةردعن  ظذ  ظارقعلعق  قويذؤئلعش  قولعنع  ظئغعزعغا  حاغدا  ظةسنعؤاتقان 

ساقلعنعشع مذمكعن ظعدع.))) 
ظذنعث  قان  حعققان  ظارعلعقلعرعدعن  حعش  ظادةمنعث  تذتعؤاتقان  روزا 
قذرسعقعغا كعرعص كةتمعضةن بولسا، ظذنعث روزعسع بذزذلذص كةتمةيدذ. ظةمما 

)))  »رد احملتار«.

)))  »رد احملتار«.
)))  >الفتاوى اهلندية<. 
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كةتكةن  كعرعص  ظارقعلعق  ظارعلعشعش  تىكىرىككة  قذرسعقعغا  ظذنعث  قان  ظذ 
بولسا، بذ هالةتتة قان ظذنعث تىكىركعدعن كأص ياكع ظذنعث بعلةن تةث بولذص 
تىكىرىكتة قاننعث رةثضع كأرىنىصال تذرعدعغان بولسا، كِأصلعضةن ظالعمالرنعث 
ظالعمالرنعث  قعسعم  بعر  بةزع  كئتعدذ.  بذزذلذص  روزعسع  ظذنعث  قارعشعحة 
ظادةتتة ساقالنغعلع  بذ  بذزذلذص كةتمةيدذ. حىنكع  ظذنعث روزعسع  قارعشعحة 
قالغان  ظارعسعدا  حعشالرنعث  خذددع  هأكمع  ظذنعث  ظةمةس.  ظعش  بولعدعغان 
تاماقنعث قالدذقلعرعنعث ؤة ظئغعزنع حايقاص بولغاندعن كئيعن ظئغعزدا قالغان 
سذنعث نئمعنعث هأكمعضة ظوخشاشتذر، )يةنع بذ نةرسعلةرنعثمذ ظادةمنعث 
ظعحعضة كعرعص كئتعش بعلةن روزا بذزذلذص كةتمعضعنعضة ظوخشاش حعشنعث 
ظارعسعدعن حعققان قاننعثمذ ظادةمنعث ظعحعضة كعرعص كئتعش بعلةن روزعنع 
بذزماسلعقع الزعم.( دةيدذ.))) بذ، ناهايعتع ياخشع بعر قاراش بولذص بذنعثغا 
ظةضةر حعشلعرعنعث ظارعسعدعن قان حعققان روزعدار ظادةم قاننعث حعققانلعقعنع 
سةزمعضةن بولسا، دئضةن سأزنع قوشذص قويساق ناهايعتع توغرا بولعدذ. )يةنع 
روزا تذتعؤاتقان ظادةم حعشلعرعنعث ظارعسعدعن قاننعث حعققانلعقعنع سةزمعضةن 
ؤة قان ظذنعث قذرسعقعغا كعرعص كةتكةن بولسا، بذ هالةتتة ظذنعث روزعسع 
بذزذلذص كةتمةيدذ، دئسةك ناهايعتع توغرا بولعدذ.( ظةمما ظذ حعشلعرعنعث 
ظارعسعدعن قاننعث حعققانلعقعنع سةزضةن ؤاقتعدا قاننع تىكىرؤئتعش ظارقعلعق 

ظذنعث قذرساققا كعرعص كئتعشعدعن ساقالنغعلع بولعدذ. 
ظعبنع ظابعدعن: »بعز بذنعثدعن رامعزاندا حعشعنع تارتقذزذص ظذخالؤاتقان 
ؤاقتعدا بولسعمذ قان قذرسعقعغا كعرعص كةتكةن ظادةمنعث هأكمعنعث قانداق 
قان  تارتقذزذص  حعشعنع  رامعزاندا  شذثا  حعقعرؤاالاليمعز.  بولعدعغانلعقعنع 
قذرسعقعغا كعرعص كةتكةن ظادةمضة روزعنعث قازاسعنع قعلعش الزعم. ظةضةر ظذ 
قان ظذنعثدعن ساقلعنعش مذمكعن بولمايدعغان دةرعجعدة بولسا، بذ هالةتتة ظذ 
قاننعث هأكمع خذددع ظأزعحة قايتعص كئتعص )ظادةمنعث ظعحعضة كعرعص كةتكةن( 
قذسذقمذ  كةتكةن  قايتعص  ظأزعحة  )يةنع  ظوخشاشتذر،  هأكمعضة  قذسذقنعث 
روزعنع بذزمايدذ، شذنعثدةك ظذ قانمذ روزعنع بذزمايدذ(« دةيدذ.))) لئكعن 
مةن )يةنع ظاصتور ظأزعنع دئمةكحع( روزا تذتعؤاتقان ظادةمنعث حعشلعرعنعث 
ظارعسعدعن حعققان قاننعث ظةهؤالع بعلةن حعشنع تارتقذزغاننعث ظةهؤالع بعر 

)))  »رد احملتار«.

)))  »رد احملتار«.
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مةجبذر  تارتقذزذشقا  حعشنع  حىنكع  قارايمةن.  دةص  ظوخشذمايدذ،  بعرعضة  ـ 
تارتقذزسعمذ  كئيعن  ظعصتاردعن  كئحعكتىرىص  ظذنع  بولسا،  قالمعغان  بولذصال 
حعققان  بعلةن  سةؤةبع  تارتقذزغانلعقنعث  حعشعنع  ظذ  بعلةن  شذنعث  بولعدذ. 
قالعدذ.  ساقلعنعص  بذزذؤئتعشتعن  روزعسعنع  كئتعص  كعرعص  ظعحعضة  قاننعث 
ساقلعنعش  حعقعشعدعن  قاننعث  حعقعدعغان  ظارعسعدعن  حعشلعرعنعث  ظةمما 
بولغانلعقع  دةرعجعدة  حعدعغذسعز  ظاغرعقع  حعش  ظةضةر  ظةمةستذر.  مذمكعن 
سةؤةبع بعلةن حعشنع تارتقذزذشقا مةجبذر بولذص قالغان ياكع ظذخالؤاتقاندا 
بعلةن  تىكرىك  ؤة  حعققان  هالةتتة  بذ  بولسا،  كةتكةن  حىشىص  ظأزعحة  حعش 
قذسذققا  كةتكةن  قايتعص  ظأزعحة  قاننع  كةتكةن  كعرعص  قذرساققا  قةستسعز 
ظوخشاتساق ؤة بذ ساقلعنعش مذمكعن بولمايدعغان نةرسعلةرنعث قاتارعدعن، 

دةص قارعساق توغرا بولذشع مذمكعن.
كعرضىزىش  ظعحعضة  تارتعص  ماثقعنع  بذرنعدعكع  ظادةم  تذتعؤاتقان  روزا 
تىكرىكنع  قالغان  كئلعص  كالصذكلعرعغا  قعلعؤاتقاندا  ضةص  ياكع  بعلةن 
يذتذؤئتعش بعلةن، ياكع ضئلعنع قاققاندا ضئلعدعن ظئغعزعغا كةلضةن بةلغةمنع 
يذتذؤئتعش بعلةن ظذنعث روزعسع بذزذلذص كةتمةيدذ. حىنكع بذ نةرسعلةر تئخع 
ظذ ظادةمنعث تئنعدعن ظايرعلعص كةتمعضةندذر. ظةمما ظذ نةرسعلةر ظةضةر ظذ 
ظادةمنعث تئنعدعن ظايرعلعص كةتكةندعن كئيعن ظذ ظادةم ظذنع قايتا ظئغعزعغا 

ظئلعص يذتقان بولسا، بذ هالةتتة ظذنعث روزعسع بذزذلذص كئتعدذ. 
بذ يةردة شذنع بايان قعلعص ظأتىشكة توغرا كئلعدذكع، ظعمام شافعظعي )اهلل 
تاظاال ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!(: »ظةضةر روزا تذتعؤاتقان ظادةم بذرنعدعكع 
ماثقعنع ياكع ظئغعزعدعكع تىكىرىكنع تئشعغا حعقعرعشقا قادعر تذرذص ظذالرنع 
ظعحعضة يذتقان بولسا، ظذنعث روزعسع بذزذلذص كئتعدذ« دةيدذ. شذنعث ظىحىن 
بذ نةرسعلةرنع ظعحعضة يذتذشتعن ظعهتعيات قعلعش الزعم. حىنكع مةزهةصلةر 

ظارعسعدعكع ظعختعالصقا رعظاية قعلعش مذستةهةصتذر.)))
بذغداينعث  قالغان  ظارعسعدا  حعشلعرعنعث  ظادةم  تذتعؤاتقان  روزا  ظةضةر 
يذتعؤةتكةن  قالدذقلعرعنع  تاماقنعث  معقداردعكع  ظاز  دانعسعدةك  تال  بعر 
بولسا، ظذنع يذتذؤئتعش بعلةن ظذنعث روزعسع بذزذلذص كةتمةيدذ. حىنكع ظذ، 
ظذنعث  شذثا  نةرسعدذر.  كعحعك  دةرعجعدة  بولمايدعغان  مذمكعن  ساقلعنعش 

)))  »رد احملتار«.
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هأكمع تىكىرىكنعث هأكمعضة ظوخشاشتذر. ظةمما حعشنعث ظارعسعدا قالغان 
تاماقنعث قالدذقلعرعنع بذغداينعث بعر تال دانعسعدعن حوث بولغان ؤة ظذنع 
ظذ  حىنكع  كئتعدذ.  بذزذلذص  روزعسع  ظذنعث  هالةتتة  بذ  بولسا،  يذتعؤةتكةن 

دةرعجعدعكع حوثلذقتعكع نةرسعدعن ساقلعنعش مذمكعن.
حعققان قةي مةيلع ظاز بولسذن مةيلع حعق بولسذن قةي كىحلىك هالةتتة 
كئلعص روزعدار ظادةمنعث قةستعسعز ظذنعث ظئغعزعدعن حعقعص كةتكةن بولسا، 
ظذنعث روزعسع بذزذلذص كةتمةيدذ. بذنعث دةلعلع بعز يذقعرعدا بايان قعلعص 
ظذالر  بذزمايدذ.  روزعنع  ظعش  »ظىح  ظةلةيهعسساالمنعث:  صةيغةمبةر  ظأتكةن 
سأزعدذر.  دئضةن  قئلعشتذر.«  بولذص  ظئهتعالم  ؤ  قوسذش  قويذش،  شةخةك 
صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم بذ هةقتة يةنة مذنداق دئدع: »قةيع كىحلىك كئلعص 
كةتكةن روزعدارغا، ظذ روزعنعث قازاسعنع قعلعش الزعم ظةمةس. كعمكع قةينع 

ظأزع كةلتىرسة، روزعنعث قازعسعنع قعلسذن.«)))     
مةيلع ظاز بولسذن مةيلع كأص بولسذن حعققان قةينعث هةممعسع ياكع بعر 
قعسمع ظادةمنعث ظعحعضة ظأزعحة يئنعص كةتكةن بولسا، روزا بذزذلذص كةتمةيدذ. 
حىنكع ظذ قةينع روزا تذتعؤاتقان ظادةم ظأزع ظعحعضة قايتذرمعغاندذر. ظذنعث 
ظذ  ظادةم  ظذ  ظةمما  ظعدع.  يوق  قايتذرذش  تةكرار  ظعحعضة  قةينع  نعيعتعدعمذ 
قةينعث هةممعسعنع ياكع بذغدايدةك قعسمعنع قةستةن ظعحعضة قايتذرغان ؤة 
كةلضةن قةي ظئغعز توشقعحة بولغان بولسا، بذ هالةتتة ظذنعث روزعسع بذزذلذص 

كئتعدذ. حىنكع ظذ ظادةم قةينع ظأزع ظعحعضة قةستةن قايتذرغاندذر.  
مةقسةت  قعلعشتعكع  شةرت  بولعشعنع  توشقعحة  ظئغعز  قةينعث  كةلضةن 
بولذشع  هأكمعدة  نةرسعنعث  حعققان  تةندعن  هأكمعنعث  قةينعث  بولسا، 
ظذنع  ظئغعز  كةلضةندة  توشقعحة  ظئغعز  ظئغعزغا  قةي  حىنكع  ظىحىندذر. 
تذتذؤااللماي قالعدذ. )شذنعث بعلةن ظذ قةي خذددع تةننعث باشقا يةرلعرعدعن 
حعققان نةرسعضة ظوخشاش بولعدذ.( تةندعن حعققان نةرسعنعث هةممعسنع ياكع 
بةزعسعنع ظعحعضة قايتذرذش بعلةن روزا بذزذلذص كئتعدذ. ظةمما كةلضةن قةي 
ظئغعز توشقعحة بولمعسا، ظذنعث هأكمع خذددع تةندعن ظايرعلمعغان نةرسعنعث 
هأكمعضة ظوخشاش بولعدذ. شذنعث ظىحىن ظادةمنعث ظعحعضة قايتعص كعرضةن 
قةستعسعز  ظذنعث  مةيلع  بولسذن  بعلةن  قةستع  ظادةمنعث  ظذ  مةيلع  قةي 

)))  بذ هةدعسنع نةساظعي، ظةبذداؤذد، تعرمعزعي ؤة ظعبنع ماجة قاتارلعقالر رعؤايةت قعلدع. 
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بولسذن قةينعث قايتعص كعرعص كئتعشع بعلةن ظذ ظادةمنعث روزعسع بذزذلذص 
كةتمةيدذ.)))

يذقعرعدا ظأتكةن هةدعس ؤة بايانالر ظةضةر روزا تذتعؤاتقان ظادةم قةستةن قةي 
قعلغان ؤة قةي ظئغعز توشقعحة بولغان بولسا، مةيلع ظذ قةي ظذنعث ظعحعضة 
ظأزعحة يئنعص كةتسذن مةيلع ظذنع ظذ ظادةم ظأزع ياندذرسذن ظذنعث روزعسعنعث 
بذزذلذص كئتعدعغانلعقعنع كأرسىتىص بئرعدذ. ظةضةر روزا تذتعؤاتقان ظادةم بعر 
يةردة ظولتذرذص ظاز ـ ظازدعن بعر نةححة قئتعم قةي قعلغان، ظذ قةيلةر ظةضةر 
ظذنعث  هالةتتة  بذ  بولسا،  كئلعدعغان  توشقعدةك  ظئغعز  توصالنسا  يةرضة  بعر 
كئتعدعغان  بذزذلذص  روزا  ظارقعلعق  قعلعش  قةي  كئتعدذ.  بذزذلذص  روزعسع 
يذقعرعدا بايان قعلعص ظأتىلضةن هالةتلةرنعث هةممعسعدة، ظةضةر كةلضةن قةي 
تاماق ياكع سذ ياكع ظاححعق سئرعق سذ ياكع قان بولسا، ظةهؤال شذنداق 
هالةتلةرنعث  يذقعرعدعكع  بولسا،  بةلغةم  ظةضةر  قةي  كةلضةن  ظةمما  بولعدذ. 

هئحقايسعسعدا روزا بذزذلذص كةتمةيدذ.)))
ظادةمنعث ظعحعضة كعرعص ظذ يةردة تذرذص قالمايدعغان نةرسعلةر روزعنع 
بذزمايدذ. ظةمما ظادةمنعث ظعحعضة كعرضةن نةرسعلةر ظذ يةردة تذرذص قالعدعغان 
ياكع  كعرضىزضةن  ظأزع  ظعحعضة  نةرسعلةرنع  ظذ  ظادةم  ظذ  بولغان،  نةرسعلةر 
هالةتتة  بذ  بولسا،  بولغان  نةرسعلةر  قعلعدعغان  صايدا  تئنعضة  ظذنعث  ظذالر 

ظذنعث روزعسع بذزذلذص كئتعدذ.
قالمايدعغانلعقع  تذرذص  يةردة  ظذ  نةرسعنعث  كعرضةن  ظعحعضة  ظادةمنعث 

تأؤةندعكع ظعككع خعل ظعشنعث بعرع بعلةن بعلعنعدذ: 
قئلعص  تئشعدا  قعسمع  بعر  نةرسعنعث  كعرضةن  ظعحعضة  ظادةمنعث  ـ   (

قالعدذ. 
) ـ ظادةمنعث ظعحعضة كعرضةن نةرسة ظادةمنعث ظعحعضة كعرعصال ظذ يةردة 
قايتعص  كةتمةي  ظاحراص  صارحة  كعحعككعنعمذ  ظذنعثدعن  ؤة  قالماي  تذرذص 

حعقعدذ.
بذنعثدعن تأؤةندعكع هأكىملةر ظئلعنعدذ:

)))  »اهلداية« ؤة »رد احملتار«.
)))  »الدر املختار« ؤة »رد احملتار«. 
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قذرذق  ظألحةيدعغان  دةرعجعسعنع  قعززعقلعق  ظادةم  تذتعؤاتقان  روزا 
ضعرادذسنع ظارقا تةرةت يولعغا تعققان بولسا، ظذنعث روزعسع بذزذلذص كةتمةيدذ. 
حىنكع ضعرادذسنعث بعر تةرعصع ظذنعث تئشعدا قالعدذ. شذنعثدةك يةنة روزا 
روزا  ياكع  تعققان  يولعغا  تةرةت  ظارقا  بارمعقعنع  قذرذق  ظةر  بعر  تذتعؤاتقان 
تذتعؤاتقان بعر ظايال قذرذق بارمعقعنع جعنسعي ظةزاسعغا تعققان بولسا، روزا 
ظةضةر  قالعدذ.(  تئشعدا  قعسمع  بعر  بارماقنعث  )حىنكع  كةتمةيدذ.  بذزذلذص 
حىنكع  كئتعدذ.  بذزذلذص  روزا  بولسا،  بولغان  هأل  بارماق  ياكع  ضعرادذس 

ظادةمنعث ظعحعدة ظذالردعكع هألنعث ظةسعرع قالعدذ. 
بولسا،  يذغان  ظذنع  ؤة  قالغان  حعقعص  سذثع  ظادةمنعث  تذتعؤاتقان  روزا 
ظةضةر ظذ ظادةم ظذ يةر قورذشتعن ظعلضعرع ظورنعدعن قوصذص كةتكةن بولسا، 
ظذنعث روزعسع بذزذلذص كئتعدذ. حىنكع ظذ يةردعكع سذ ظذنعث ظعحعضة كعرعص 
كئتعدذ. ظةضةر ظذ ظادةم ظذ يةرنع قذرذتذص ظاندعن ظورنعدعن تذرغان بولسا، 
روزعسع بذزذلذص كةتمةيدذ. حىنكع ظذ يةر قذرذص سذ تىضىضةنلعكع ظىحىن ظذ 

يةردة ظذنعث ظعحعضة كعرعص كةتكىدةك سذ قالمعغان بولعدذ.)))
بعر ظايال ظالدع تةرةت يولعغا ظعشلعتعدعغان صاختعنعث بعر صارحعسعنع 
ظئلعص ظذنعث هةممعسعنع جعنسعي ظةزاسعنعث ظعحعضة كعرضىزىؤةتكةن بولسا، 
ظذنعث روزعسع بذزذلذص كئتعدذ. ظةضةر ظذ ظايال ظذ صارحة صاختعنعث يئرعمعنع 
ظذ يةرضة كعرضىزىؤةتكةن ؤة يئرعمعنع كعرضىزىؤةتمعضةن بولسا، ظذنعث روزعسع 

بذزذلذص كةتمةيدذ. 
دذختذر دذختذرلذقتا قوللعنعدعغان بعرةر قذرذق سايماننع روزا تذتعؤاتقان 
ظادةمنعث ظعحعضة تئقعص ظاندعن تارتعص ظالغان بولسا، ظذ ظادةمنعث روزعسع 

بذزذلذص كةتمةيدذ. 
يذقعرعدا بايان قعلعنغان هةممة هالةتلةردة، ظةضةر روزا تذتعؤاتقان ظادةمنعث 
ظعحعضة كعرضةن نةرسة ظذنعث ظعحعدة تذرذص قالمعغان بولسا، ظةهؤال شذنداق 
بولعدذ. ظةمما روزا تذتعؤاتقان ظادةمنعث ظعحعضة كعرضةن نةرسة، ظذنعث ظعحعدة 
قعلعنعدذ:  هأكىم  قاراص  هالعتعضة  ظذنعث  بولسا،  نةرسة  قالعدعغان  تذرذص 
ظةضةر ظذ نةرسعنع روزا تذتعؤاتقان ظادةمنعث ظأزع كعرضىزمعضةن ياكع ظذ روزا 
تذتعؤاتقان ظادةمنعث تئنعضة صايدعسع يوق نةرسة بولغان بولسا، بذ هالةتتة 

)))  »رد احملتار«.
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ظأزع  نةرسعنع  ظذ  ظادةم  ظذ  ظةضةر  كةتمةيدذ.  بذزذلذص  روزعسع  ظادةمنعث  ظذ 
كعرضىزضةن ياكع ظذ نةرسة ظذنعث تعنعضة صايدعلعق نةرسة بولغان بولسا، بذ 
هالةتتة ظذ ظادةمنعث روزعسع بذزذلذص كئتعدذ. مةسعلةن: بعر ظادةمضة نةيزة 
ظذنعث  ظذححع  ظوقيانعث  ياكع  نةيزعنعث  ؤة  ظئتعلغان  ظوقيا  ياكع  تئقعلغان 

ظعحعدة قالغان بولسا، ظذنعث روزعسع بذزذلذص كةتمةيدذ.))) 
ظذنعث  ظوق  ؤة  ظئتعلغان  ظوق  ظادةمضة  تذتعؤاتقان  روزا  يةنة  شذنعثدةك 
قذرسعقعدا قالغان بولسا، ظذنعث روزعسع بذزذلذص كةتمةيدذ. حىنكع ظذ ظادةم 
ظذ نةرسعلةرنع ظعحعضة ظأزع كعرضىزمعدع، هةمدة ظذالر ظذ ظادةمنعث تئنعضة 

صايدعلعق نةرسعلةرمذ ظةمةس.
ظةضةر روزا تذتعؤاتقان ظادةم تاكع حوثقذرلعقع ظادةمنعث ظعحعضة يئتعدعغان 
مئثعسعغا  حوثقذرلعقع  تاكع  تةرعصعدعن  بئشع  ياكع  يارعالنغان  دةرعجعدة 
يئتعدعغان دةرعجعدة يارعالنغان ؤة ظذ يارعغا تاش ظئتعلغان بولسا، ظذ ظادةمنعث 
روزعسع بذزذلذص كةتمةيدذ. حىنكع ظذ ظادةم يارعسعغا تاشنع ظأزع ظاتمعدع، 

هةم ظذ تاش ظذنعث تئنع ظىحىن صايدعلعقمذ ظةمةس.
ظةضةر ظذ ظادةم يارعسعغا دورا قويغان ؤة دورا ظذنعث ظعحعضة يئتعص بارغان 
بولسا، ظذنعث روزعسع بذزذلذص كئتعدذ. حىنكع بعرعنحعدعن ظذ ظادةم دورعنع 

ظأزع قويدع. ظعككعنحعدعن دورا ظذنعث تئنع ظىحىن صايدعلعقتذر.
ضةرحة روزا تذتعؤاتقان ظادةمنعث ظعحعضة كعرضةن نةرسة، ظذنعث تئنعضة 
ظذ  ؤة  كعرضىزضةن  ظأزع  نةرسعنع  ظذ  ظادةم  ظذ  لئكعن  بولمعسعمذ،  صايدعلعق 
بذزذلذص  روزعسع  ظذنعث  هالةتتعمذ  بذ  بولسا،  قالغان  ظعحعدة  ظذنعث  نةرسة 
ظوق  ؤة  ظاتقان  ظوق  ظأزع  ظأزعضة  ظادةم  تذتعؤاتقان  روزا  مةسعلةن:  كئتعدذ. 

ظذنعث ظعحعدة قالغان بولسا، ظذنعث روزعسع بذزذلذص كئتعدذ.
ظةر كعشعنعث ياكع ظايالنعث ظارقا تةرةت يولع ظارقعلعق ياكع ظايالنعث ظالدع 
تةرةت يولع ظارقعلعق ظادةمنعث ظعحعضة كعرضىزىلعدعغان دورعالر مةيلع ظذالرنع 
روزا تذتعؤاتقان ظادةم ظعحعضة ظأزع كعرضىزسىن مةيلع باشقعالر كعرضىزسىن 

روزعنع بذزعدذ. حىنكع بذ دورعالر ظعنساننعث تئنعضة صايدعلعقتذر.
ظةضةر روزا تذتعؤاتقان بعر ظةرنعث ظالدع تةرةت يولعنعث ظذححعغا سذ ياكع 

)))  »رد احملتار«.

644645

روزىنى بۇزىدىغان ۋە بۇزمايدىغان ئىشالرنىڭ بايانىروزىنى بۇزىدىغان ۋە بۇزمايدىغان ئىشالرنىڭ بايانى



644645

ظةرنعث  حىنكع  كةتمةيدذ.  بذزذلذص  روزعسع  ظذنعث  بولسا،  تئمعتعلغان  دورا 
ظأتىشىش  سىيدىك  ظارعلعقعدعكع  ظعحعنعث  ظذنعث  بعلةن  يولع  تةرةت  ظالدع 
ظئغعزع بولسا، صةقةت سىيدىك كةلضةندعال ظئحعلعدذ. قالغان ؤاقعتتا ظئتعلعص 
تذرعدذ. شذنعث ظىحىن فعقهعشذناسالر: »ظةرنعث ظالدع تةرةت يذلعنعث هأكمع 
تةرةت  ظالدع  ظةرنعث  )يةنع  ظةمةستذر  ظوخشاش  هأكمعضة  ظعحعنعث  ظذنعث 
يولعغا كعرضةن نةرسة ظذنعث ظعحعضة كعرضةن نةرسعنعث هأكمعضة ظوخشاش 
ظةمةس(« دةيدذ. ظةمما روزا تذتعؤاتقان بعر ظايال ظالدع تةرةت يذلع ظارقعلعق 

ظعحعضة بعر نةرسة كعرضىزضةن بولسا، ظذنعث روزعسع بذزذلذص كئتعدذ. 
ياكع  يانصاشقا  قارعغاندا  هأكىملةرضة  ظأتىلضةن  قعلعص  بايان  يذقعرعدا 
تذمذرالرغا ظورذلغان ظذكذل ظارقعلعق ظادةمنعث ظعحعضة كعرضةن نةرسعلةرنعثمذ 
ظعحعضة  ظادةمنعث  ظارقعلعق  ظذكذل  حىنكع  حعقعدذ.  بذزذدعغانلعقع  روزعنع 
كعرضىزىلضةن دورعالر دذختذرالرنعث دئضعنعدةك ظادةمنعث بةدعنعدة قالعدذ ؤة 
ظاز بعر ؤاقعتنعث ظعحعدة ظادةمنعث تئنعضة تارايدذ. ظذنعث ظادةمنعث تئنعضة 
هةم صايدعسع باردذر. بذ مةسعلعضة، فعقهعشذناسالر يارا ظارقعلعق ظادةمنعث 
ظعحعضة ماثغذزذلغان دورعنعث روزعنع بذزذشع ظىحىن ظذ يارعنعث حوثقذرلعقع 
تاكع ظادةمنعث ظعحعضة يئتعدعغان دةرعجعدة ياكع ظةضةر ظذ يارا مئثع تةرةصتة 
بولسا، مئثعغا يئتعدعغان دةرعجعدة بولعشعنع شةرت قعلعدذ )يةنع بذ شةرتكة 
روزعنع  دورعالر  ماثغذزذلغان  تئنعضة  ظادةمنعث  ظارقعلعق  ظذكذل  ظاساسةن 
جاؤاب  بذ  ظئتعرازغا  بذ  بعلدىرىلسة،  ظئتعراز  دةص  الزعم(  سذندذرماسلعقع 

بئرعلعدذ:
فعقهعشذناسالرنعث ظذ شةرتنع قويذشعدعكع مةقسعتع بولسا، يارعغا قويذلغان 
دورعنعث ظادةمنعث ظعحعضة يةتكةنلعكعنع ؤة ظذ يةردة تذرذص قالغانلعقعنع ظئنعق 
بعلعش ظىحىندذر. حىنكع فعقهعشذناسالر ظذ شةرتنع قويغان ؤاقعتتا هازعرقع 
ماثغذزذص  ظعحعضة  ظادةمنعث  دورعنع  ظوخشاش  ظذكذلغا  بولغان  بار  زاماندا 
ظازراق بعر ؤاقعتنعث ظعحعدة دورعنع ظادةمنعث هةممة ظةزايعغا يةتكىزىدعغان 
سايمانالر يوق ظعدع. )شذنعث ظىحىن ظذالر ظذ شةرتنع قويغان.( ظذنداق بولغان 
ظعكةن بذ يةردة ظئتعبارغا ظئلعنعدعغعنع، ظالعم ظعبنع ظابعدعننعث دئضعنعضة 
شذثا  يةتمةسلعكعدذر.  ياكع  يئتعش  ظعحعضة  ظادةمنعث  دورعنعث  ظوخشاش 
ظةضةر حوثقذرلعقع ظادةمنعث ظعحعضة يئتعدعغان دةرعجعدة يارعالنغان يارعنعث 
ظىستىضة قذرذق دورا حئصعلغان ؤة ظذ دورعنعث ظادةمنعث ظعحعضة يةتكةنلعكع 
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مةلذم بولغان بولسا، ظذ ظادةمنعث روزعسع بذزذلذص كئتعدذ. ظةضةر ظذ يارعغا 
سذيذق دورا قويذلغان بولذص ظذ دورعنعث ظذ ظادةمنعث ظعحعضة يةتمعضةنلعكع 

مةلذم بولسا، ظذ ظادةمنعث روزعسع بذزذلذص كةتمةيدذ.)))
روزعنعث بذزذلذص كئتعشع ياكع بذزذلذص كةتمةسلعكع دورعنعث ظادةمنعث 
ظعحعضة يئتعش ياكع يةتمةسلعكعضة مذناسعؤةتلعك بولعدعغان بولسا، زامانعمعزدا 
دذختذرلذق ساهاسعدة قوللذنعدعغان سايمانال، ظذ سايمانالر ظارقعلعق ظادةمضة 
كأرسىتىص  يئتعدعغانلعقعنع  حذقذم  ظعحعضة  ظادةمنعث  دورعالرنعث  ظذرذلغان 
بئرعدذ. ظذنداق ظعكةن دورعالرنع ظذكذل بعلةن ماثغذزذش روزعنع بذزعدذ، دةص 
هأل  تئقعلغان  يولعغا  تةرةت  ظارقا  الزعم.  بولذشع  قاراش  توغرا  ظةث  قاراش 
زامانعؤعي  يةردة  دئيعلضةن  بذزعدذ،  روزعنع  هأل(  )كعحعككعنة  بارماقتعكع 
قعلعدعغان  صايدا  بةدةنضة  معقداردا  كأص  ظارقعلعق  ظىسكىنلعرع  دذختذرلذق 
ظذكذلالرنع بةدةنضة ماثغذزذش ياكع بةدةنضة قان سئلعش روزعنع بذزمايدذ، 

دةص قاراش ظةقعلضة سعغمايدذ.
شذنعثدةك يةنة ظذ دورعالرنعث بةدةن سعرتعدعن ظذنعث ظعحعضة ظأزع كعرعص 
كئلعش بعلةن ظذنع ظذكذل ظورذش ظارقعلعق كعرضىزىشنعث ظارعلعقعدعكع صةرقنع 
يئتعدعغان  ظعحعضة  ظادةمنعث  )حوثقذرلعقع  مةسعلةن:  الزعم.  ظايرعشعمعز 
دورا  ظىستىضة  يارعنعث  يارعالنغان  كعحعككعنة  ظةمةس(  يارعالنغان  دةرعجعدة 
هةممة  بةدةننعث  ظارقعلعق  قان  تارتعص  ظأزعضة  دورعنع  ظذ  يارا  حئصعلغان، 
شةك  يةتكةنلعكعدة  ظعحعضة  ظادةمنعث  دورعنعث  ظذ  بولسا،  تاراتقان  يعرعضة 
يوقتذر. لئكعن ظذ دورعمذ خذددع ظعنسان تعرعسعنع ياغلعغان سذيذق ماددعالر 
ظأزلعكعدعن  ظعحعضة  بةدعنعنعث  ظعنساننعث  ظارقعلعق  تىشىكلعرع  تعرعنعث 
ظأتكىنعمعزدةك  قعلعص  بايان  يذقعرعدا  بعز  تارايدذ.  ظوخشاش  تارعغعنعغا 

بةدةننعث ظعحعضة ظأزع تارعغان نةرسعلةر روزعنع بذزمايدذ.
سذ  ياكع  يذيذنعؤاتقاندا  ظادةم  روزعدار  ظالعمالرنعث  يةنة  يذقعرعدا  بعز 
قذالققا  بعلةن  هأكمع  سذنعث  كةتكةن  كعرعص  ظأزعحة  قذالققا  ظىزعؤاتقاندا 
تئمعتعش ظارقعلعق كعرضةن سذنعث هأكمعنع ظايرعص: »ظةضةر يذيذنعؤاتقاندا 
ياكع سذ ظىزعؤاتقاندا قذالققا سذ ظأزلعضعدعن كعرعص كةتسة روزا بذزذلمايدذ، 
ظةضةر قذالققا سذ تئمعتعش ظارقعلعق كعرضةن بولسا روزا بذزذلذص كئتعدذ« 

)))  »رد احملتار«.

646647

روزىنى بۇزىدىغان ۋە بۇزمايدىغان ئىشالرنىڭ بايانىروزىنى بۇزىدىغان ۋە بۇزمايدىغان ئىشالرنىڭ بايانى



646647

دئضةنلعكعنع بايان قعلغانعدذق. 
تىشىكلةر  بةدعنعدعكع  ظادةمنعث  ظاصتور(  )يةنع  مةن  ظىحىن  شذنعث 
ظارقعلعق ياكع )حوثقذرلعقع ظادةمنعث ظعحعضة يئتعدعغان دةرعجعدة يارعالنغان 
ظةمةس( كعحعككعنة يارعالنغان يارا ظارقعلعق ظادةمنعث ظعحعضة ظأزلعضعدعن 
ظوردذنغانغا  )ظذكذل  ظعنسان  ظةمما  بذزمايدذ.  روزعنع  نةرسعلةر  كعرضةن 
ظوخشاش( ظعحعضة ظأزع كعرضىزضةن نةرسعلةر روزعنع بذزعدذ، دةص قارايمةن. 
كئيعن  ظعصتاردعن  بولسا،  ظوردذرماقحع  ظذكذل  ظادةم  تذتعؤاتقان  روزا  شذثا 
ظذ  قالسا،  بولذص  مةجبذر  ظوردذرذشقا  كىندىزدة  ظةضةر  الزعم.  ظوردذرعشع 
ظادةم شةرعظةتنعث هأكمع بويعحة ظعالجعسعزلعقتعن روزعنع بذزذشقا رذخسةت 
قعلعنغان كئسةل ظادةم هئسابلعنعدذ. شذثا ظذ ظادةم ظذكذلنع سالدذرذص كئيعن 
قارعشعم.  مئنعث  بذ  مانا  بولعدذ.  قعلعؤةتسة  قازاسعنع  كىن  بعر  روزعنعث 
ظالعمالرنعث  كأصلعضةن  قارعشعمغا  بذ  مئنعث  ظذقذرمةنلةرضة:  يةردة  بذ  مةن 
قئتعلمايدعغانلعقعنع ظةسكةرتعص ظأتىشنع توغرا كأرعمةن. ظذ ظالعمالر ظذكذل 
روزعنع بذزمايدذ، دةص قارايدذ. ظذالرنعث بذ قارعشعغا خالعغان ظادةم ظةمةل 
ظعهتعيات  ؤة  قعلعش  ظعهتعيات  ظعشلعرعدا  ظعبادةت  لئكعن  بولعدذ.  قعلسعمذ 

تةرعصعنع تذتذش الزعم. اهلل تاظاال توغرعسعنع بعلضىحعدذر.
يعالننعث حئقعؤئلعشع بعلةن روزعدارنعث روزعسع بذزذلذص كةتمةيدذ. حىنكع 
يعالننعث حئقعؤئلعشع ظذ ظادةمنعث ؤاستعسع بعلةن بولمعغاندذر. هةم يعالننعث 

حئقعؤئلعشع ظادةمنعث بةدعنعضعمذ صايدعلعق ظةمةستذر. 
كةتكةن  كعرعص  بعلةن  سةؤةنلعك  ظعحعضة  ظادةمنعث  تذتقان  روزا 
نةرسعلةرمذ روزعنع بذزعدذ. روزعسع بذنداق بذزذلذص كةتكةن ظادةمضة صةقةت 
روزعنعث قازاسعال كئلعدذ، كةففارةت كةلمةيدذ. مةسعلةن: بعر روزعدار ظادةم 
تاهارةت ظئلعؤاتقاندا ظئغعزعنع حايقعؤئتعص ياكع بذرنعغا سذ ظئلعؤئتعص 
ظذ  بولسا،  كةتكةن  كعرعص  ظعحعضة  كئتعص  ظأتىص  سذ  بعلةن  سةؤةنلعك 
ظادةمضة روزعنعث بعر كىن قازاسعنع قعلعش الزعم بولعدذ. ظعمام شافعظعي 
)اهلل تاظاال ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!(: »روزا تذتقان ظادةمنعث ظعحعضة 
دئدع.  بذزمايدذ«  روزعنع  نةرسعلةرمذ  كةتكةن  كعرعص  بعلةن  سةؤةنلعك 
بذنعث دةلعلع بولسا، ظعحعضة سةؤةنلعك بعلةن بعر نةرسة كعرعص كةتكةن 
يةص  نةرسة  بعر  قئلعص  ظذنتذص  ظعكةنلعكعنع  روزعدار  ظأزعنعث  ظادةمنع 
سالغان ظادةمضة قعياس قعلعشتذر. )يةنع ظأزعنعث روزعدار ظعكةنلعكعنع 
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بذزذلذص  روزعسع  ظادةمنعث  سالغان  يةص  نةرسة  بعر  قئلعص  ظذنتذص 
كةتمةيدذ. شذنعثغا ظوخشاش سةؤةنلعك بعلةن ظعحعضة بعر نةرسة ظأتىص 
كئتعص قالغان ظادةمنعثمذ روزعسع بذزذلذص كةتمةيدذ(. ظعمام شافعظعينعث 
»ظىممعتعمدعن  ظةلةيهعسساالمنعث:  صةيغةمبةر  بولسا،  دةلعلع  بعر  يةنة 
سالغان  ظأتكىزىص  قئلعص  مةجبذرلعنعص  ؤة  قئلعص  ظذنتذص  سةؤةنلعك، 
لئكعن  هةدعسعدذر.  دئضةن  كةتتع«)))  كىتىرىلىص  ضذناهلعرع  ظعشالرنعث 
ظذنتذص  ظعكةنلعكعنع  روزعدار  »ظأزعنعث  مةزهةصعدعكعلةر:  هةنةفعي 
قئلعص بعر نةرسة يةص سالغان ظادةمنعث روزعسعنعث بذزذلذص كةتمةسلعكع 
قعياسقا زعت بعر ظعشتذر )يةنع قعياس بويعحة ظئيتقاندا ظأزعنعث روزعدار 
روزعسع  ظادةمنعث  سالغان  يةص  نةرسة  بعر  قئلعص  ظذنتذص  ظعكةنلعكعنع 
بذزذلذص كئتعش الزعم ظعدع.( شذثا قعياسقا زعت كةلضةن بعر هأكىمضة 
باشقا بعر هأكىمنع قعياس قعلعش بولمايدذ« دةيدذ ؤة ظعمام شافعظعينعث 
يىز  كأص  بولغاندا  روزعدار  ظادةم  قعلعدذ.)))  رةد  قعياسعنع  ظذ  تايانغان 
سةؤةنلعكنعث  بةرمةيدعغان  يىز  كأص  بعلةن  قئلعش  ظذنتذص  بئرعدعغان 

ظارعسعدا صةرق بار.
قعلعص كةلتىرضةن  دةلعل  ظعمام شافعظينعث  هةنةفعي مةزهةصعدعكعلةر 
)شذنداق  نةرسعدعن  كئتعدعغان  كأتىرىلىص  هةدعستة  »ظذ  هةدعسعضة: 
هالةتتة ظأتكىزىص سالغان ظعشالرنعث( دذنيادعكع هأكمع ظةمةس ظاخعرةتتة 

سورذلعدعغان ضذناهلعرع كأزدة تذتذلعدذ« دةص جاؤاب بةردع.))) 
روزعنعث  يةنة  بولغعنعدةك  قئلعشتا  يةص  بعرنةرسعلةرنع  سةؤةنلعك 
تئخع  ظادةم  بعر  رامعزاندا  مةسعلةن:  بولعدذ.  ظألحةشتعمذ  ؤاقتعنع 
مذناسعؤةت  جعنسعي  بعلةن  ظايالع  بعلةن  ضذمان  دئضةن  ظاتمعدع،  تاث 
تاثنعث  ظادةمضة  ظذ  كئيعن  يةؤةتقان،  سوهذرلذق  ياكع  ظأتكىزىؤاتقان 
بعلضةن  ظاتقانلعقعنع  تاثنعث  ظادةم  ظذ  بولسا،  بولغان  مةلذم  ظاتقانلعقع 
يئيعشتعن  سوهذرلذق  ياكع  ظأتكىزىشتعن  مذناسؤةت  جعنسعي  هامانال 
توختذغان بولسعمذ ظذنعث روزعسع توغرا بولمعغان بولعدذ)4). شذنعث ظىحىن 

)))  بذ هةدعسنع تةبرانعي رعؤايةت قعلدع. 
)))  هأكىم حعقعرعشتا ظاساسلعنعدعغان بعر قاظعدة: قعياسقا زعت كةلضةن بعر نةرسعضة باشقا نةرسة قعياس قعلعنمايدذ. بذ 

هةنةفعي مةزهةصعدعكعلةرنعث قاظعدعسع بولذشع مذمكعن. ت. 
)))  »اهلداية« ؤة »فتح القدير«.

روزعدارلعقعنع  ظأزعنعث  يذقعرعدا:  بةت  نةححة  بعر  ظاصتور  حىنكع،  مذمكعن.  بولذشع  كةتكةن  خاتا  يةردة  بذ  ظاصتور    (((

648649

روزىنى بۇزىدىغان ۋە بۇزمايدىغان ئىشالرنىڭ بايانىروزىنى بۇزىدىغان ۋە بۇزمايدىغان ئىشالرنىڭ بايانى



648649

ظذ ظادةمضة بعر كىن قازا روزا تذتذش الزعم. ظذ ظادةمنعث نعيعتعدة قةستةن 
روزعنع بذزذؤئتعش بولمعغانلعقع ظىحىن ظذنعثغا كةففارةت كةلمةيدذ.

ظعصتار  قئلعص  شةكلعنعص  كةتكةنلعكعدعن  كعرعص  كىننعث  ظادةم  بعر 
ظعلضعرع  كئتعشتعن  كعرعص  كىن  ظعصتارنع  ظأزعنعث  كئيعن  قعلغاندعن 
قعلغانلعقع ظاشكارا بولغان بولسا، ظذنعثغا هةم قازا هةم كةففارةت كئلعدذ. 
كعرعص  كىننعث  ظىحىن  بولغانلعقع  حاغ  تةؤة  كىندىزضة  حاغ  بذ  حىنكع 
شةكلعكتذر.  كةتكةنلعكع  كعرعص  ظذنعث  ظةمما  ظئنعقتذر.  كةتمعضةنلعكع 
بولذص  صةيدا  هةققعدة  ظذنعث  نةرسة  بعر  بولغان  ظئنعق  بارلعقع  ظةسلعدة 
قالغان شةكلعك بعلةن يوق بولذص كةتمةيدذ. )شذنعث ظىحىن ظذ هالةتتة 
سالغاندةك  قعلعص  ظعصتار  كىندىزدة  خذددع  ظادةم  سالغان  قعلعص  ظعصتار 

بولعدذ، ظذنعثغا هةم قازا هةم كاففارةت كئلعدذ.( 
ظةمما بعر ظادةم كىننعث كعرعص كةتكةنلعكعنع كىحلىك ضذمان قعلعص 
ظعصتار قعلغاندعن كئيعن ظأزعنعث ظعصتارنع كىن كعرعص كئتعشتعن ظعلضعرع 
قعلغانلعقع ظاشكارا بولغان بولسا، ظذنعثغا صةقةت قازاال كئلعدذ، حىنكع 
كىحلىك ضذمان ظئنعق بولغان ظعشةنحعضة ظوخشاشتذر))) )يةنع كىننعث 
كئيعن  قعلغاندعن  ظعصتار  قعلعص  ظعشةنح  ظئنعق  كةتكةنلعكعضة  كعرعص 
ظعصتارنعث كىن كعرعص كئتعشتعن ظعلضعرع قعلعنغانلعقع ظاشكارا بولغان 
كعرعص  كىننعث  شذنعثدةك  كئلةتتع.  قازاال  صةقةت  هالةتتة  بذ  بولسا، 
ظادةمضعمذ  سالغان  قعلعص  ظعصتار  قعلعص  ضذمان  كىحلىك  كةتكةنلعكعنع 

صةقةت قازاال كئلعدذ.( 
ظأزلعرعنعث  روزعدارالر  هالةتلةردة  ظأتىلضةن  قعلعص  بايان  يذقعرعدا 
شذنداق قعلعص سالغانلعقلعرعنع بعلمةي روزعلعرعنع تذتذرؤةرضةن  بولسا، 
ظذالرغا  ظىحىن  شذنعث  هئسابلعنعدذ.  بولغان  توغرا  روزعلعرع  ظذالرنعث 

قازامذ كةلمةيدذ.)))
ظذنتذص قئلعص جعنسع مذناسعؤةت ظأتكىزضةن ظادةم روزعدارلعقعنع ظئسعضة ظالغان هامان جعنسع مذناسعؤةت ظأتكىزىشتعن 
ؤاقتعدعمذ  قالغان  ظئتعص  تاث  حاغدا  ظأتكىزىؤاتقان  مذناسعؤةت  جعنسع  ظئيعدا  رامعزان  يةنة  شذنعثدةك  الزعم.  توختذشع 
جعنسع مذناسعؤةت ظأتكىزىشتعن توختذشع الزعم. شذ هالةتلةردة جعنسع مذناسعؤةت ظأتكىزىشتعن توختاص بولغاندعن كئيعن 

مةنعي )ظايالنعث ظعحعضة ظةمةس( تئشعغا تأكىلسعمذ روزا بذزذلذص كةتمةيدذ، دةص بايان قعلعص ظأتكةن ظعدع. ت.
)))  »رد احملتار«.

)))  »الدر املختار مةظةل هاشعية«.  
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كةففارةت ؤة ظذنع بئرعشنعث قاحان ؤاجعص بولعدعغانلعقع 
توغرعسعدا

>كةففارةت< دئضةن سأزنعث ظذقذمع

>كةففارةت< دئضةن سأز مةنا جةهةتتعن ضذناهنع يذيذش ؤة يئصعش دئضةن 
مةناالرنع بئرعدذ. حىنكع كةففارةت تةؤبعنعث تولذقلعمعلعرعدعندذر.

>كةففارةت< دئضةن سأز ظعستعاله جةهةتتعن قذل ظازات قعلعش ياكع مةلذم 
بعر مذددةت روزا تذتذش، ياكع صئقعرالرغا مةلذم بعر معقداردا تاماق بئرعشتعن 
ظعبارةت ظىح ظعشنعث بعرعنع شذ ظعشنع قعلعشقا نعيةت قعلعش بعلةن بعرضة 

قعلعشنع كأرسىتعدذ.
كةففارةت بولسا، ؤاجعص بولذش جةهةتتعن بعر جازا، ظادا قعلعش جةهةتتعن 
بعر ظعبادةت هئسابلعنعدذ. كةففارةت تةؤبعنعث تولذقلعمعلعرعدعن بولغانلعقع 
ظىحىن ظذنع تئز ظادا قعلعش ؤاجعصتذر. حىنكع، )ظأتكىزىص سالغان خاتالعقالرغا( 

تئز تةؤبة قعلعش الزعمدذر.))) 

كةففارةت بئرعشنعث ؤاجعص ظعكةنلعكعنعث دةلعل ـ صاكعتلعرع

بولسا،  صاكعتلعرع  ـ  دةلعل  ظعكةنلعكعنعث  ؤاجعص  بئرعشنعث  كةففارةت 
تأؤةندعكع هةدعستذر: 

بعز  دئدع:  مذنداق  بولسذن!(  رازع  ظذنعثدعن  تاظاال  )اهلل  ظةبذهذرةيرة 
صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث قئشعدا ظولتذراتتذق. بعر ظادةم كئلعص: ظع اهلل 
نعث صةيغةمبعرع! مةن هاالك بولدذم، دئدع. صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم: »ساثا 
نئمة بولدع؟« دئدع. ظذ ظادةم: مةن روزا تذتذص تذرذقلذق ظايالعم بعلةن جعنسعي 
مذناسعؤةت ظأتكىزىص سالدعم، دئدع. صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم: »بعر قذل 
ظازات قعالالمسةن؟« دئدع. ظذ ظادةم: ياق، دئدع. صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم: 
»ظارقعمذ ـ ظارقا ظعككع ظاي روزا تذتاالمسةن؟« دئدع. ظذ ظادةم: ياق، دئدع. 
دئدع.  بئرةلةمسةن؟«  تاماق  معسكعنضة   60« ظةلةيهعسساالم:  صةيغةمبةر 

)))  »رد احملتار«.
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مذددةت  بعر  ظةلةيهعسساالم  صةيغةمبةر  بعلةن  شذنعث  دئدع.  ياق،  ظادةم:  ظذ 
صةيغةمبةر  دةص  سةدعقة،  تذرعؤاتاتتذق  هالةتتة  شذ  هةممعمعز  تذردع.  جعم 
ظةلةيهعسساالمنعث قئشعغا يذغان بعر قاحعدا خورما كةلتىرىلدع. صةيغةمبةر 
ظةلةيهعسساالم: »هئلعقع سوظال سورعغان ظادةم نةدة؟« دئدع. ظذ ظادةم: مةن 
ظئلعص  خورمعالرنع  بذ  »مانا  ظةلةيهعسساالم:  صةيغةمبةر  دئدع.  يةردة(  )بذ 
بئرعص سةدعقة قعلغعن« دئدع. ظذ ظادةم: ظع اهلل نعث صةيغةمبعرع! )مةن بذ 
خورمعالرنع( مةندعنمذ صئقعر ظادةمضة سةدعقة قعالمدعمةن. اهلل نعث نامع بعلةن 
قةسةم قعلعمةنكع، مةن مةدعنعنعث ظعحعدة مةندعن صئقعرراق بعرةر ظاظعلعنعث 
هةتتا  ظةلةيهعسساالم  صةيغةمبةر  بعلةن  شذنعث  دئدع.  بعلمةيمةن،  بارلعقعنع 
ظئغعز حعشلعرع كأرىنىص قالغعحة كىلىص كةتتع، ظاندعن: »)ظذنداق بولسا( 

سةن بذ خورمعالرنع بالعؤاقعلعرعثغا بةرضعن« دئدع.))) 

كةففارةت بئرعش ؤاجعص بولعدعغان ظادةملةر

كئيعن  بولغاندعن  باشالص  تذتذشنع  روزا  قعلعص  نعيةت  قوصذص  كئحعدة 
ياكع  هةيزضة  سةؤةب،  بعرةر  بولعدعغان  بذزذشقا  روزعنع  ظوخشاش  كئسةلضة 
نعفاسقا ظوخشاش روزعغا زعت كئلعدعغان بعرةر ظعش يىز بةرمعضةن تذرذقلذق 
بعلةن  ظعختعيارع  ظأز  ظةمةس  هالةتتة  قالغان  بولذص  مةجبذر  ؤة  زورالنغان 
روزعسعنع  كىننعث  بعرةر  روزعسعدعن  كىنلعرعنعث  ظئيعنعث  رامعزان  قةستةن 

بذزعؤاتقان هةر قانداق ظادةمضة كةففارةت بئرعش الزعمدذر.
يذقعرعدا بايان قعلعص ظأتىلضةن ظذ سأزدعن كةففارةتنعث ؤاجعص بولذشع 
ظىحىن بعر نةححة خعل شةرتنعث بارلعقعنع كأرىؤاالاليمعز. حىنكع كةففارةت 
)بعز يذقعرعدا دةص ظأتكىنعمعزدةك( رامعزان ظئيعنعث روزعسعنع بذزغانلعقع 
رامعزان  جازا،  بذ  ظىحىن  شذنعث  جازادذر.  ظئغعر  ظةث  بئرعلعدعغان  ظىحىن 
ظئيعنعث روزعسعغا قعلعنغان جعنايةت ظةث يذقعرع صةللعضة يةتكةندة بئرعلعدذ. 
يةنة كئلعص )روزعنع بذزذشتا( شىبهعلعك بولذص قالغان ظعشالردا )يةنع روزعنع 
بذزذدعغانلعقع ياكع بذزمايدعغانلعقع هةققعدة ظالعمالر ظارعسعدا ظعختعالص بار 
ظعشالردا( كةففارةت بئرعش الزعم ظةمةس. شذنعث ظىحىن كةففارةت بئرعشنعث 

ؤاجعص بولذشع ظىحىن تأؤةندعكع شةرتلةرنعث تئصعلعشع الزعم:
)))  بذ هةدعسنع ظعمام بذخارع، مذسلعم، ظةبذداؤذد، ظعبنع ماجة، نةساظعي ؤة تعرمعزعي قاتارلعقالر رعؤايةت قعلدع. لئكعن، 

هةدعسنعث تعكعسع ظعمام بذخارعنعثدذر. 
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) ـ روزا، كئحعدة قوصذص روزا تذتذشقا نعيةت قعلعص بولذنغاندعن كئيعن 
بذزذلغان بولذشع الزعم. شذنعث ظىحىن كىن ظعضعلضعلع بعرةر ساظةت قئلعشتعن 
بذرذن روزا تذتذشقا نعيةت قعلعص روزا تذتقان ظادةم روزعسعنع بذزعؤاتقان بولسا، 
ظذنعثغا صةقةت روزعنعث قازاسعال كئلعدذ، كةففارةت كةلمةيدذ. حىنكع ظذ ظادةم 
حىنكع  هئسالبالنمايدذ.  تذتقان  روزا  بويعحة  كأزقارعشع  شافعظعينعث  ظعمام 
ظعمام شافعظعي )اهلل تاظاال ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!(: روزعنعث توغرا بولذشع 
ظىحىن نعيةتنعث كئحعدة تاث ظئتعشتعن ظعلضعرع قعلعنعشعنع شةرت« دةص 

قارايدذ.
)ـ  روزعنع قةستةن بذزذشتعن ظعلضعرع سةؤةنلعك بعلةن روزعنع بذزذدعغان 
ظادةم  تذتعؤاتقان  روزا  مةسعلةن:  الزعم.  سالماسلعق  قعلعص  ظعشنع  بعرةر 
مذناسعؤةت  جعنسعي  ياكع  ظئحعص  ياكع  يةص  نةرسة  بعرةر  بعلةن  سةؤةنلعك 
ظالغاندعن  ظئسعضة  تذتعؤاتقانلعقعنع  روزا  ظأزعنعث  ظاندعن  قئلعص  ظأتكىزىص 
مذناسعؤةت  جعنسعي  ياكع  ظئحعص  ياكع  يةص  نةرسة  بعرةر  قةستةن  كئيعن 
قازاسعنع  روزعنعث  صةقةت  ظادةمضة  ظذ  بولسا،  بذزغان  روزعسعنع  ظأتكىزىص 
سالغان  ظأتكىزىص  بعلةن  سةؤةنلعك  مةيلع  ظادةم  ظذ  بولعدذ.  الزعم  قعلعشال 
ظعشالر بعلةن روزعنعث بذزذلذص كةتمةيدعغانلعقعنع بعلسذن مةيلع بعلمعسذن 
ظذ ظادةمضة كةففارةت بئرعش الزعم ظةمةس. حىنكع ظعمام مالعك )اهلل تاظاال 
ياكع  يةص  نةرسة  بعرةر  بعلةن  »سةؤةنلعك  قعلسذن!(:  رةهمةت  ظذنعثغا 
ظئحعص ياكع جعنسعي مذناسعؤةت ظأتكىزىص قالغان ظادةمنعث روزعسع بذزذلذص 

كئتعدذ« دةص قارايدذ.  
)ـ  روزعنع بذزذش، ظذنع بذزذشقا مةجبذرالنغان هالةتتة بولماسلعقع الزعم. 
الزعم  بئرعش  كةففارةت  ظىحىن  روزا  بذزذلغان  هالةتتة  مةجبذرالنغان  حىنكع 
بولمايدذ. شذنعث ظىحىن مةسعلةن: روزعدار ظادةم )ظايالع تةرعصعدعن بولغان 
ؤة  قالغان  مةجبذرلعنعص  ظأتكىزىشكة  مذناسعؤةت  جعنعسعي  تةقدعردعمذ( 
جعنسعي مذناسعؤةت ظأتكىزضةن بولسا، ظذ ظادةمضة صةقةت روزعنعث قازاسعنع 
ظةمما  بولمايدذ.  الزعم  بئرعش  كةففارةت  ظذنعثغا  كئلعدذ.  الزعم  قعلعشقا 
ظئرعنع جعنسعي مذناسعؤةت ظأتكىزىشكة مةجبذرلعغان ظايالغا هةم قازا هةم 
ؤاقتعدا  مةجبذرالنغان  ظأتكىزىشكة  مذناسعؤةت  جعنسعي  كئلعدذ.  كةففارةت 
ظعختعيارع  ظأز  مذناسعؤةتنع  جعنسعي  كئلعشع  هةركةتكة  ظةزانعث  جعنسعي 
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بعلةن ظأتكىزضةنلعكنعث ظاالمعتع ظةمةستذر))).)))        
مةسعلةن: يةنة ظذخالؤاتقان روزعدار بعر ظادةمنعث ضئلعغا )سذدةك( بعر 
ظذ  بولسا،  كةتكةن  كعرعص  ظعحعضة  ظادةمنعث  ظذ  نةرسة  ظذ  قويذلذص  نةرسة 
ظادةمنعث روزعسع بذزذلذص كةتكةن هئسابلعنعدذ ؤة ظذنعثغا صةقةت روزعنعث 
قازاسعنع قعلعش الزعم كئلعدذ. شذنعثدةك بعر ظادةم كئلعص ظذخالؤاتقان روزعدار 
ظايالع بعلةن جعنسعي مذناسعؤةت ظأتكىزضةن بولسا، ظذ ظايالغا صةقةت روزعنعث 
كةففارةت  هةم  قازا  هةم  ظادةمضة  ظذ  ظةمما  بولعدذ.  الزعم  قعلعش  قازاسعنع 

كئلعدذ.
4 ـ ظةضةر روزعنع بذزذؤئتعش جعنسعي مذناسعؤةت ظأتكىزىشنعث سةؤةبع 
ظأتكىزىلضةن  شةكعلدة  بعر  كامعل  مذناسعؤةت  جعنسعي  ؤة  بولغان  بعلةن 
ياكع  ظايال  ظألىك  ظىحىن  شذنعث  بولعدذ.  ؤاجعص  بئرعش  كةففارةت  بولسا، 
جعنسعي مذناسعؤةت ظأتكىزىش يئشعغا توشمعغان كعحعك قعز ياكع هايؤان 
سأيىش  تذتذش،  ظايالنع  ياكع  بعلةن  ظأتكىزىش  مذناسعؤةت  جعنسعي  بعلةن 
بعلةن  قعلعش  باشالنغذحلعرعنع  ظاالقعنعث  جعنسعي  ظوخشاش  قذحاقالشقا  ؤة 
ظعشالرنعث  مذشذ  ظةضةر  يذقعرعدا  بعز  بولمايدذ.  الزعم  بئرعش  كةففارةت 
بعرةرسعنع قعلعش بعلةن ظأزعدعن مةنعي كةلضةن ظادةمنعث روزعسع بذزذلذص 
كئتعدذ، دةص بايان قعلعص ظأتتذق. شذثا مذشذ ظعشالرنعث بعرةرسعنع قعلعص 
الزعم  قعلعش  قازاسعنع  روزعنعث  صةقةت  ظادةمضة  كةلضةن  مةنعي  ظأزعدعن 
كئلعدذ. ظةمما ظذنعثغا كةففارةت بئرعش الزعم ظةمةس. حىنكع بذ هالةتلةردة 
روزعغا قعلعنغان جعنايةت كامعل بعر شةكعلدة يىزبةرمعضةندذر. ظةمما روزعدار 
ظادةم جعنسعي مذناسعؤةت ظأتكىزىش يئشعغا توشقان بعر قعز بعلةن جعنسعي 
مذناسعؤةت ظأتكىزضةن ؤة ظذ قعزنعث جعنسعي ظةزاسعدعن ياكع ظارقا تةرةت 
يولعدعن ظذ ظةرنعث جعنسعي ظةزاسعنعث خةتنعضارع ظأتىص كةتكةنضة ظوخشاش 
ظعش بولذص روزعغا قعلعنغان جعنايةت كامعل بعر شةكعلدة يىزبةرضةن بولسا، 
بذ هالةتتة ظذ ظادةمنعث روزعسع بذزذلذص كئتعدذ.  ظذنعثدعن مةيلع مةنعي 
كةلسذن مةيلع مةنعي كةلمعسذن ظذنعثغا كةففارةت بئرعش الزعمدذر. حىنكع بذ 
ظةزانعث  جعنسعي  ؤاقتعدا  مةجبذرالنغان  ظأتكىزىشكة  مذناسعؤةت  »جعنسعي  ظالعمالر:  بةزع  مةزهةصعدعكع  هةنةفعي    (((
جعنسعي  ظىحىن  شذنعث  ظاالمعتعدذر،  ظأتكىزضةنلعكنعث  بعلةن  ظعختعيارع  ظأز  مذناسعؤةتنع  جعنسعي  كئلعشع  هةركةتكة 
مذناسعؤةت ظأتكىزىشكة مةجبذرالنغان ؤاقتعدا جعنسعي ظةزا هةركةتكة كئلعص جعنسعي مذناسعؤةت ظأتكىزضةن ظادةمضة هةم 

قازا هةم كةففارةت كئلعدذ« دةيدذ. يذقعرعدا بايان قعلعنغان ظذ سأز بذ خعلدعكع ظالعمالرغا بئرعلضةن رةددعيةدذر. ت.   
)))  »مراقي الفالح و حاشية الطحطاوي«. 
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هالةتتة روزعغا قعلعنغان جعنايةت كامعل بعر شةكعلدة يىزبةرضةندذر. شذنعث 
حىنكع  ظةمةس.  شةرت  كئلعشع  مةنعينعث  ظادةمدعن  ظذ  هالةتتة  بذ  ظىحىن 
تةلعؤعنع  بولغان  مذناسعؤةتكة  جعنسعي  ظأزعنعث  بعلةنمذ  يول  بذ  ظادةم  ظذ 
قاندذرعدذ ؤة ظذنعث جعنسعي ظاالقعغا بولغان تةلعؤع مةنعي كةلمعسعمذ ظادا 
مةنعي  قعلعص  زعنا  جازانعمذ  بئرعلعدعغان  ظىحىن  قعلغانلعق  زعنا  بولعدذ. 
كةلمعسعمذ بئرعش الزعم بولعدذ. زعنا ظىحىن بئرعلعدعغان جازا بولسا، ظأزعدة 
هئحقانداق بعر ظعبادةت سىصىتع تئصعلمايدعغان بعر جازادذر. ظةمما كةففارةت 
ظىحىن  تئصعلعدعغان )بعر جازادذر.( شذنعث  ظعبادةت سىصىتع  ظأزعدة  بولسا، 
)روزعغا قعلعنغان جعنايةت كامعل بعر شةكعلدة يىزبةرضةن هالةتتة( مةنعي 

كةلمعسعمذ كةففارةت بئرعش الزعمدذر.)))
5 ـ ظةضةر روزعنع بذزذؤئتعش بعرةر نةرسة يئيعش ياكع ظئحعش سةؤةبع 
داؤالعنعش  بعلةن بولغان بولسا، كةففارةت بئرعش ظادةتتة ظذزذقلذنذش ياكع 
ياكع لةززةتلعنعش ظىحىن يئيعلعدعغان ياكع ظئحعلعدعغان نةرسعلةرنع يئيعش 
ياكع ظعحعش سةؤةبع بعلةن ؤاجعص بولعدذ. شذنعث ظىحىن ظألىك هايؤاننعث 
بولعدذ.  الزعم  بئرعش  كةففارةت  بعلةن  يئيعش  ضأشنع  خام  بولسعمذ  ضأشع 
حىنكع خام ضأشنع يئضةن ظادةم ظذ ضأشنع يئيعش ظارقعلعق ظذزذقلعنعشنع ؤة 
تئنعنع ساقالص قئلعشنع مةقسةت قعلعدذ. شذنعثدةك يةنة دىمبة يئغعنع ياكع 
قذرذتذلغان ضأشنع ياكع بذغداي ـ قذناققا ظوخشاش ظاشلعقالرنع يئيعش ياكع 
ظئغعزعغا كعرضةن يامغذر ياكع قار ياكع مألدىرنع يذتذش بعلةنمذ كةففارةت 
بئرعش الزعم بولعدذ. شذنعثدةك يةنة ياخشع كأرضةن ظادعمعنعث))) تىكرعكعنع 
يذتذش بعلةنمذ كةففارةت بئرعش ؤاجعصتذر. حىنكع ظذ ظادةم ياخشع كأرضةن 
كأرمعضةن  ياخشع  ظةمما  لةززةتلعنعدذ.  بعلةن  يذتذش  تىكرعكعنع  ظادعمعنعث 
ظادعمعنعث تىكرعكعنع يذتقان ظادةمضة كةففارةت بئرعش ظةمةس صةقةت روزعنعث 

قازاسعنع تذتذش الزعم بولعدذ.
بعلةن  يئيعش  نةرسعلةرنع  يعرضعنعدعغان  يئيعشتعن  ظادةتتة  كعشعلةر 
مةسعلةن:  بولمايدذ.  الزعم  كةففارةت  لئكعن  كةتسعمذ،  بذزذلذص  روزا  ضةرحة 
بعر ظادةم شئغعل تاشنع يوتقان ياكع خام ضىرىحنع ياكع ياغ ؤة ياكع شعكةر 

)))  »اهلداية« ؤة »رد احملتار«.
)))  ياخشع كأرىلضةن ظذ ظادةم ظايالغعال خاس ظةمةس. بعر ظادةم ظالعمنع ياكع سذصع بعر ظادةمنع ياخشع كأرعشع مذمكعن. 
ظادةمضة  ظذ  يذتسا،  تىكرعكعنع  ظذنعث  بولسذن  ظالعم  مةيلع  بولسذن  ظايال  مةيلع  ظادعمع  كأرضةن  ياخشع  ظادةمنعث  بعر 

كةففارةت بئرعش الزعم بولعدذ. ت.
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ظئلعشتذرذلماي يذغذرذلغان خئمعرنع يئضةن بولسا، )بذ هالةتتة ظذ ظادةمنعث 
روزعسع بذزذلذص كئتعدذ. لئكعن ظذنعثغا كةففارةت بئرعش الزعم بولمايدذ.( 
ظةضةر ظذ ظادةم ياغ ؤة ياكع شعكةر ظئلعشتذرذلذص يذغذرذلغان خئمعرنع يئضةن 

بولسا، ظذنعثغا كةففارةت بئرعش ؤاجعص بولعدذ. 
قئتعمدعال  بعر  تذزنع  مذنحة  بعر  ظادةم  تذتعؤاتقان  روزا  يةنة  شذنعثدةك 
ظذ  ظةمما  بولمايدذ.  ؤاجعص  بئرعش  كةففارةت  ظادةمضة  ظذ  بولسا،  يئضةن 
معقداردعكع تذزنع ظاز ـ ظازدعن يئضةن بولسا، ظذنعثغا كةففارةت بئرعش الزعم 
بولعدذ. ظادةتتة يئيعلمةيدعغان توصعنع يئيعش بعلةنمذ كةففارةت بئرعش الزعم 
بولمايدذ. ظةمما ظادةتتة يئيعلعدعغان توصعنع يئيعش بعلةن كةففارةت بئرعش 
الزعم بولعدذ. بعر ظادةم توث ياثاققا ظوخشاش صعشعشتعن ظعلضعرع يعضعلع 
بولمايدعغان مئؤعنع يئضةن ياكع تأمىرنع ياكع قذغذشذمنع، ياكع ظالتذننع 
بئرعش  كةففارةت  ظذنعثغا  ؤة  كئتعدذ  بذزذلذص  روزعنع  ظذنعث  بولسا،  يوتقان 

ظةمةس صةقةت روزعنعث قازاسعنع تذتذش الزعم بولعدذ.)))
ضذمانعحة  ظأز  سئلعص  قعلعص  ظعشنع  بعرةر  ظادةم  تذتعؤاتقان  روزا  ـ   6
ضذمان  ظذ  ؤة  بذزغان  روزعسعنع  كئيعن  قاراص  دةص  بذزعدذ،  روزعنع  ظعش  بذ 
ظورذنسعز حعقعص قالغان بولسا، ظذ ظادةمضة هةم قازا هةم كةففارةت كئلعدذ. 
مةسعلةن: روزا تذتعؤاتقان ظادةم شةخةك قويدذرغان ياكع ظايالعنع شةهؤةت بعلةن 
تذتقان ياكع سأيضةن، ياكع هةر ظعككع تةرةص كعيعمسعز تذرذص قذحاقالشقان، 
بعراق ظذنعثدعن مةنعي كةلمعضةن بولسا، ظذ ظادةم مئنعث قعلغان بذ ظعشعم 
روزامنع بذزعؤةتتع، دةص ضذمان قعلعص )روزام بذزذلذص كئتعص بولغان ظعكةن 
قازاسع  روزعنعث  هةم  ظادةمضة  ظذ  بولسا،  يئضةن  تاماق  دةص(  يةي،  تاماق 
ظعدع.  ضذمان  بعر  ظورذنسعز  ضذمانع  ظذنعث  حىنكع  كئلعدذ.  كةففارةت  هةم 
ظةمما بةرضةن صةتعؤاسع كعشعلةر ظارعسعدا قوبذل قعلعنعدعغان بعر ظالعم ظذ 
ظادةمضة يذقعرعدا بايان قعلعنغان ظعشالرنعث بعرةرسعنع قعلغان سةؤةبع بعلةن 
ظادةم  ظذ  ظاندعن  بةرضةن،  صةتعؤا  كةتكةنلعكعضة  بذزذلذص  روزعسعنعث  ظذنعث 
ظارقعلعق  يئيعش  نةرسة  بعر  ظاساسلعنعص  صةتعؤاسعغا  بةرضةن  ظالعمنعث  ظذ 
روزعسعنع بذزغان بولسا، ظذ ظادةمضة صةقةت روزعنعث قازاسعنع قعلعش الزعم 
كئلعدذ ؤة كةففارةت بئرعش ؤاجعص بولمايدذ. حىنكع ظذ ظادةم، روزعسعنع بعر 
ظالعمنعث بةرضةن صةتعؤاسعغا تايعنعص بذزغانلعقع ظىحىن ظذنعثغا كةففارةت 

)))  »اهلدية العالئية«. 
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ظالعم  قعلعنعدعغان  قوبذل  صةتعؤالعرع  ظىحىن  خةلق  ظاؤام  حىنكع  كةلمةيدذ. 
نئمة، دةص صةتعؤا بةرسة، شذ صةتعؤا ظئتعبارغا ظئلعنعدذ.))) 

ظادةم بعر ظادةمنعث غةيؤعتعنع))) قعلغان ؤة روزعسعنعث  روزا تذتعؤاتقان 
بذزذلذص كةتكةنلعكعنع ضذمان قعلغان، ياكع ظذنعثغا ظالعم بعر كعشع ظذنعث 
روزعسعنعث بذزذلذص كةتكةنلعكعضة صةتعؤا بةرضةن، ظاندعن ظذ ظادةم روزعسعنع 
قةستةن بذزعؤةتكةن بولسا، ظذ ظادةمنعث هةم روزعنعث قازاسعنع تذتذش هةم 
كةففارةت بئرعش الزعم بولعدذ. حىنكع ظذنعث ضذمانع ظورذنسعز بعر ضذماندذر. 
ظذ ظالعمنعث بةرضةن صةتعؤاسعمذ ظئتعبارغا ظئلعنمايدذ. حىنكع ظازراق ظعلمع 
بار ظالعم كعشع غةيؤةتنعث روزعنع بذزذدعغان نةرسة ظةمةسلعكعنع بعلعدذ. 

هةم غةيؤةتنعث روزعنع بذزذشعمذ قعياسقا زعت بعر ظعشتذر.)))

ظةضةر غةيؤةت قعلغان ظادةم غةيؤةت قعلعص بولغاندعن كئيعن نةصلة روزا 
دئضةن  هةققعدة  ظايال  ظعككع  قعلغان  غةيؤعتعنع  كعشعلةرنعث  تذتعؤئتعص 
صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث: »هةقعقةتةن بذ ظعككع ظايال اهلل تاظاال هاالل 
نةرسعلةر  قعلغان  هارام  تاظاال  اهلل  ؤة  تذتتع  روزا  بعلةن  نةرسعلةر  قعلغان 
ظولتذرذشذص  قاراص  بعرعضة  ـ  بعر  ظعككعسع  ظذ  بذزدع.  روزعلعرعنع  بعلةن 
كعشعلةرنعث ضأشلعرعنع يئيعشكة)4) )يةنع غةيؤةت قعلعشقا( باشلعدع«)5) 
دئضةن هةدعسعنع ظاثالص مئنعث روزام بذزذلذص كئتعصتذ، دةص ظويالص روزعسعنع 
مةنا  قانداق  هةدعستعن  ظذ  ظادةم  ظذ  مةيلع  ظادةمضة  ظذ  بولسا،  بذزعؤةتكةن 
مةقسةت قعلعنعدعغانلعقعنع بعلسذن ياكع بعلمعسذن روزعنعث قازاسعنع تذتذش 

ؤة كةففارةت بئرعش الزعم كئلعدذ.  

ظةمما شةخةك قويدذرغان بعر ظادةم صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث: »شةخةك 
)))  »رد احملتار«.

)))  بعر ظادةمنعث ظالدعدا دئيعشكة بولمايدعغان سأزلةرنع ظذ ظادةمنعث يوق يئرعدة دئيعش، غةيؤةت بولعدذ. غةيؤةت قعلعش 
ظعسالمدا هارام قعلعنغان بعر ظعشتذر. 

)))  »رد احملتار«.
بذ  بعر ظوخشذتعشتذر.  ظةهؤالعغا  ظادةمنعث  يةؤةتقان  ظةهؤالعنع كعشعلةرنعث ضوشلعرعنع  قعلغذحعالرنعث  بذ غةيؤةت    (((
قئرعندعشعثالرنعث  ظألضةن  بعرعثالر  سعلةرنعث  قعلماثالر،  غةيؤعتعنع  »بعر-بعرعثالرنعث  دئدع:  مذنداق  تاظاال  اهلل  هةقتة 

ضأشعنع يئيعشنع ياقتذرامسعلةر؟ ظذنع ياقتذرمايسعلةر« سىرة هأجعرات )) ـ ظايةتنعث بعر قعسمع.   
)))  >تةرغعب ؤة تةرهعب> دئضةن كعتابتا كئلعشعحة بذ هةدعسنع ظعمام ظةهمةد، ظعبنع ظةبذددذنيا ؤة ظةبذيةظال قاتارلعقالر 
يةنة  هةقتة  بذ  دئيعشعحة  كعتابعدا  دئضةن  القدير<  ظةلهذمام >فتح  ظعبنع  كامال  قعلدع.  رعؤايةت  ظادةمدعن  بعر  تذنذلمعغان 

بذنعثدعن باشقا نذرغذنلعغان هةدعسلةر كةلضةن بذ هةدعسلةرنعث هةممعسعنعث ظةسلع يوقتذر. 
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قويغذحعنعث ؤة قويدذرغذحعنعث روزعسع بذزذلذص كةتتع«))) دئضةن هةدعسعنع 
ظاثلعغاندعن كئيعن )ظةمدع مئنعث روزام بذزذلذص كئتعصتذ، دةص بعر نةرسة 
يئيعش ظارقعلعق( روزعسعنع بذزغان، ظذ ظادةم ظذ، هأكمع ظةمةلدعن قالدذرذلغان 
يذقعرعدعكع سأزع  ظةلةيهعسساالمنعث  صةيغةمبةر  ياكع  ظعكةنلعكعنع  هةدعس 
ظارقعلعق ظذ ظعككع ظايال غةيؤةت قعلعؤاتقانلعقع ظىحىن ظعككعثالرنعث تذتقان 
روزعسعنعث ساؤابع ظأحىرىلىص كةتتع، دئمةكحع بولغانلعقعنع بعلمعضةن بولسا، 

بذ هالةتتة ظذ ظادةمضة صةقةت روزعنعث قازاسعنع قعلعش الزعم بولعدذ.
غةيؤةت قعلغان ظادةمنعث روزعسعنعث بذزذلذص كئتعدعغانلعقع هةققعدعكع 
بذزذلذص  روزعسعنعث  ظادةمنعث  قويدذرغان  شةخةك  بعلةن  هةدعس  كةلضةن 
بولسا،  صةرق  ظارعلعقعدعكع  هةدعسنعث  كةلضةن  هةققعدعكع  كئتعدعغانلعقع 
بذزذلذص  هةقعقةتةن  )روزعنعث  هةدعستعن  كةلضةن  هةققعدة  غةيؤةت  ظالعمالر 
كئتعدعغانلعق مةناس ظةمةس( ظذنعث ساؤابع ظأحىرىلىص كئتعدذ، دئضةن مةنا 
كأزدة تذتذلعدعغانلعقعدا بعرلعككة كةلضةندذر. يةنة كئلعص غةيؤةتنعث روزعنع 
بذزذشع قعياسقا زعت بعر ظعشتذر.))) ظةمما ظالعمالر شةخةك هةققعدة كةلضةن 

هةدعستعن ظذ مةنا كأزدة تذتذلعدعغانلعقعدا بعرلعككة كئلةلمعضةندذر))).    
ظعشلعنعدعغان  روزعغا  ظأتكةن  قعلعص  بايان  يذقعرعدا  بعز  ظةسكةرتعش: 
قعلعص  ظوخشاش(  قويدذرغانغا  شةخةك  )مةسعلةن:  ظعحعدة  جعنايةتلةرنعث 
سالغانلعقع ظىحىن صةقةت روزعنعث قازاسعنع قعلعش الزعم بولعدعغان، لئكعن 
)))  بذ هةدعسنع ظةبذداؤذد، نةساظعي ؤة ظعبنع ماجة قاتارلعقالر سةؤباندعن رعؤايةت قعلدع. بةزع ظالعمالر: »بذ هأكمع 
ظةمةلدعن قالدذرذلغان هةدعستذر« دئدع. يةنة بعر قعسعم ظالعمالر: »صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم ظذ ظعككعسعنعث قئشعدعن 
ظأتكةندة ظذ ظعككعسع شةخةك قويذؤاتقاح غةيؤةت قعلعؤاتقان ظعدع. صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم بذ سأزع ظارقعلعق ظعككعثالر 
غةيؤةت قعلغانلعقعثالر سةؤةبعدعن تذتقان روزاثالرنعث ساؤابع ظأحىرىلىص كةتتع، دئمةكحع بولغان ظعدع« دئدع. بذ هةقتة 
ظةلبةززار سةؤباندعن »شةخةك قويغذحعنعث ؤة قويدذرغذحعنعث روزعسع بذزذلذص كةتتع« دئضةن هةدعسنع رعؤايةت قعلعص 
بولذص مذنداق دئدع: صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم: »شةخةك قويغذحعنعث ؤة قويدذرغذحعنعث روزعسع بذزذلذص كةتتع« دئدع. 
رازع  ظذنعثدعن  تاظاال  )اهلل  مةسظذد  ظعبنع  هةقتة  بذ  ظةلظذقةيلعيمذ  يةنة  ظعدع.  قعلعؤاتقان  غةيؤةت  ظعككعسع  ظذ  حىنكع 

بولسذن!( نعث شذنداق دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلدع. >فتح القدير< دئضةن كعتابقا قارالسذن.  
)))  »اهلداية مع الفتح« ؤة »فتح القدير«.

)))  غةيؤةت هةققعدة كةلضةن هةدعستعن روزعنعث هةقعقةتةن بذزذلذص كئتعدعغانلعقع ظةمةس ظذنعث ساؤابعنعث ظأحىرىلىص 
كئتعدعغانلعقع كأزدة تذتذلعدعغانلعقع ظىحىن غةيؤةت قعلعص: ظةمدع مئنعث روزام بذزذلذص كةتتع، دةص بعر نةرسة يئيعش 
ظارقعلعق روزعسعنع بذزذؤاتقان ظادةمضة هةم روزعنعث قازاسع هةم كةففارةت بئرعش الزعم كئلعدذ. ظةمما شةخةك هةققعدة 
بعرلعككة  ظالعمالر  تذتذلعدعغانلعقعدا  كأزدة  مةنانعث  دئضةن  كئتعدذ،  ظأحىرىلىص  ساؤابع  روزعنعث  هةدعستعن  كةلضةن 
كئلةلمعضةنلعكع ؤة ظذ هةدعستعن روزعنعث هةقعقةتةن بذزذلذص كئتعدعغانلعق مةنانعث كأزدة تذتذلذش ظعهتعمالع بولغانلعقع 
ظىحىن شةخةك قويدذرغان بعر ظادةم شةهةك قويدذرذص بولغاندعن كئيعن: ظةمدع مئنعث روزام بذزذلذص كئتعصتذ، دةص بعر 
الزعم  قعلعشال  قازاسعنع  روزعنعث  صةقةت  ظةمةس  كةففارةت  ظادةمضة  ظذ  بولسا،  بذزغان  روزعسعنع  ظارقعلعق  يئيعش  نةرسة 
بولعدذ. شةخةك هةققعدة كةلضةن هةدعستعن روزعنعث هةقعقةتةن بذزذلذص كئتعدعغانلعق مةنانعث كأزدة تذتذلذش ظعهتعمالع 
بارلعقعنعث بعر دةلعلع بولسا، ظعمام ظةهمةدنعث شةخةك قويدذرذش روزعنع بذزعدذ، دئضةن قاراشنع ظوتتذرغا قويذشعدذر. ت.   
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ظادةمدعن  تذتعؤاتقان  روزا  جعنايةتلةر  بولمايدعغان  الزعم  بئرعش  كةففارةت 
ظةهؤال  بولسا،  قالغان  بولذص  سادعر  قئتعم  بعرةر  صةقةت  بعلمةس  ـ  بعلعص 
ظادةم ظذ جعنايةتنع روزعغا جعنايةت  روزا تذتعؤاتقان  بولعدذ. ظةمما  شذنداق 
ظأتكىزىش مةقسعتعدة بعر نةححة قئتعم سادعر قعلغان بولسا، ظذ ظادةم شذ 
بولعدذ.  الزعم  بئرعش  كةففارةت  ظذنعثغا  ظىحىن  توسذلعشع  قعلمعشعدعن 
صةتعؤالعرعغا  بذ  ظذالرنعث  بولذص  بةرضةن  صةتعؤا  شذنداق  هةقتة  بذ  ظالعمالر 

ظةمةل قعلعنعص كئلعنمةكتة.)))

كةففارةتنعث معقدارع

مةيلع  ظىحىن  كةففارةت  ظادةم  بولغان  الزعم  بئرعش  كةففارةت  ظىستىضة   
ظةر بولسذن مةيلع ظايال بولسذن مةيلع كئحعك بولسذن مةيلع حوث بولسذن، 
مذسذلمان بولمعسعمذ بعر قولنع ظازات قعلسعال كةففارةت ظادا بولغان بولعدذ. 
هئيت  قذربان  ؤة  هئيت  روزا  ظعحعدة  قعاللمعسا،  ظازات  قول  ظادةم  ظذ  ظةضةر 
كىنلعرع يوق ظايالردا ظىزىلدىرمةي ظارقعمذ ـ ظارقا ظعككع ظاي روزا تذتعدذ. 
ظةضةر روزا تذتذشنع )ظاينع هئجرعية ظئيع بويعحة هئسابالص( بعر هئجرعية 
ظئيعنعث بئشعدا باشلعغان بولسا، روزعنع تذتذشنع تاكع ظعككعنحع ظاي حعقعص 
كئتعص بولغعحة داؤام قعلعدذ. ظةضةر ظذ ظعككع ظاي كىن هئسابعدا 58 كىن 
بولسعمذ ظذ ظادةمنعث تذتقان روزعسع توغرا بولغان بولعدذ. ظةضةر روزا تذتذشنع 
ظاينعث بئشعدعن باشلعمعغان بولسا، تولذق 60 كىن روزا تذتعدذ. ظةضةر مذشذ 
مذددةت ظعحعدة مةيلع بعرةر سةؤةب بعلةن بولسذن مةيلع سةؤةبسعز بولسذن 
بعرةر كىن روزا تذتمعغان بولسا، روزعنع بئشعدعن باشالص قايتا تذتعدذ. ظةمما 
ظايال كعشع بذ مذددةت ظعحعدة هةيز كئلعص قالغانلعق سةؤةبع بعلةن روزا 
داؤامالشتذرعشع  تذتذشنع  روزا  هامان  توختعغان  هةيزع  بولسا،  تذتالمعغان 
الزعم. ظةضةر هةيزع توختعغان هامانال روزا تذتذشنع داؤامالشتذرمعغان بولسا، 

روزعنع بئشعدعن باشالص قايتا تذتعدذ.))) 
روزا  كىن   60 بعلةن  سةؤةبع  قالغانلعقنعث  ياشعنعص  بةك  ياكع  كئسةل 
تذتذشقا قادعر بواللمعغان ظادةم 60 معسكعنضة تويغذدةك قعلعص ظعككع ؤاخ 

)))  >الدر املختار<. 
)))  >حاشية الطحاوي على مراقي الفالح<. 

658659

كەففارەتنىڭ مىقدارىكەففارەتنىڭ مىقدارى



658659

تاماق بئرعدذ، ياكع هةر بعر ؤاخ تاماقنعث ظورنعغا ظعككع كعلو 50) ضعرام 
بذغداي ياكع شذ بذغداينعث صذلعنع بئرعدذ. 

ظةضةر بعر ظادةم جعنسعي مذناسعؤةت ظأتكىزىشتعن باشقا بعر ظعش بعلةن 
كىن  نةححة  بعر  روزعسعنع  رامعزان  بعلةن(  يئيعش  نةرسة  بعر  )مةسعلةن: 
بذزعؤاتقان ؤة ظذ كىنلةر ظعككع يعل ظعحعدعكع رامعزان ظايلعرعدعن بولغان 
بولسعمذ ظعلضعرع بعر قئتعم كةففارةت بةرمعضةن بولسا، ظذ كىنلةرنعث هةممعسع 
ظىحىن بعر قئتعمال كةففارةت بةرسة بولعدذ))). ظةضةر ظعككع كىنلىك  روزعنع 
بذزذؤئتعش جعنسعي مذناسعؤةت ظأتكىزىش ظارقعلعق بولغان بولسا، هةر بعر 
كىن ظىحىن بعر قئتعم كةففارةت بئرعش الزعم. حىنكع روزا تذتذؤئتعص جعنسعي 
مذناسعؤةت ظأتكىزىش روزعغا قارعتا قعلعنغان ظةث ظئغعر جعنايةتتذر. شذنعث 
ظعمام  بئرعش الزعم. شذثا  كةففارةت  قئتعم  بعر  ظىحىن  كىن  بعر  هةر  ظىحىن 
شافعظعي )اهلل تاظاال ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!(: »كةففارةت بئرعش روزعنع 
مذناسعؤةت  جعنسعي  صةقةت  ظةمةس  ظارقعلعق  ظعحعش  ؤة  يئيعش  نةرسة  بعر 

ظأتكىزىش ظارقعلعقال بذزعؤاتقان ظادةمضة الزعم بولعدذ« دةيدذ.)))
روزعنع بذزعؤاتقان كىننعث ظأزعدة روزعنع بذزعؤاتقان ظادةمدعن هةيز ياكع 
كئسةل  قعلعدعغان  دذرذس  تذتماسلعقنع  روزا  ظادةم  ظذ  ياكع  كةلضةن  نعفاس 
بولذص قالغان بولسا، ظذ ظادةمنعث كةففارةت بئرعشع الزعم بولمايدذ))). ظةضةر 
ظذ ظادةم ظأزعنع ظأزع كئسةل قعلغان بولسا، بذ هالةتتة ظذنعثدعن كةففارةت 
مةجبذرالنغان  سةصةرنع  ظةضةر  كةففارةت  يةنة  شذنعثدةك  كةتمةيدذ.  حىشىص 
حىنكع  كةتمةيدذ.  حىشىص  بعلةن  قعلعش  سةصةر  بولسعمذ  قعلغان  هالةتتة 

سةصةرضة حعقعش ظأزرعسع اهلل تاظاال تةرعصعدعن بولمعغاندذر)4).
رامعزان  قئتعملعق  بعر  بولسون مةيلع  ظئيعدعن  رامعزان  قئتعملعق  ظعككع  ظىستعدة مةيلع  ظادةمنعث  بعر  )))  مةسعلةن: 
ظئيعدعن بولسذن بعر نةرسة يئيعش ظارقعلعق بذزعؤاتقان ظعككع كىنلىك روزا بولغان، ظذ ظادةم ظعلضعرع بعر قئتعم كةففارةت 
بةرمعضةن بولسا، بذزعؤاتقان ظذ ظعككع كىنلىك روزعغا بعر قئتعمال كةففارةت بةرسة بولعدذ. ظةضةر بعر كىن روزعنع بذزعؤاتقان 
كىن  بذزعؤاتقان  قئتعم  ظعككعنحع  بولسا،  بذزعؤاتقان  روزعنع  كىن  بعر  يةنة  ظاندعن  بةرضةن،  كةففارةت  بعر  ظىحىن  ظذنعث 
ظىحىن يةنة بعر قئتعم كةففارةت بئرعش الزعم. ظعلضعرعكع قئتعم بذزعؤاتقان كىن ظىحىن بةرضةن كةففارةت ظعككعنحع قئتعم 

بذزعؤاتقان كىن ظىحىن هئساب بولمايدذ. ت.     
)))  »رد احملتار«.

)))  مةسعلةن: روزا تذتعؤاتقان ظادةم روزعسعنع بذزعؤاتقان كىننعث ظأزعدة ظئغعر كئسةل بولذص قالغان ياكع بعر ظايال بعر 
ؤاقعتتا روزعسعنع بذزعؤئتعص بعر دةمدعن كئيعن هةيز كأرىص قالغان ياكع ظئغعر ظاياغ ظايال بولسا توغقان قالغان بولسا، 
بذ هالةتتة بذالرغا كةففارةت كةلمةيدذ. حىنكع ظذالرنعث روزعلعرع ظذالر ظذ روزعالرنع ظأز لعرع بذزمعسعمذ شذ سةؤةبلةرنعث 

بعرع بعلةن بذزذلذص كئتعشع ظئنعقتذر. ت.
)))  ظةسلعدة سةصةرضة حعقعش روزا تذتماسلعقنع دذرذس قعلعدعغان سةؤةبلةردعن بولسعمذ، لئكعن ظذ روزعسعنع بذزعؤاتقان 

ظادةمنعث بوينعدعن كةففارةت حىشىرؤةتمةيدذ. ت.  
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تذتمعغان،  روزا  دةص  كىنىم،  كأرعدعغان  هةيز  مئنعث  بىضىن  ظايال:  بعر 
لئكعن ظذ ظايال ظذ كىنع هةيز كأرمعضةن بولسا ياكع بعر ظةر: بىضىن مئنعث 
تذتقاقلعق كئسعلعم تذتعدعغان كىن، دةص روزا تذتمعغان، لئكعن ظذ ظادةمنعث 
كئسعلع ظذ كىنع تذتمعغان بولسا، بذ هالةتتة ظذالرغا توغرا رعؤايةتكة ظاساسةن 

كةففارةت كئلعدذ.)))
ظةمما بعر ظادةم بعز بىضىن دىشمةن بعلةن حذقذم ظورذش قعلعمعز، شذثا 
بىضىن كىحلىك بولذشعمعز الزعم، دةص روزا تذتمعغان، لئكعن ظذ ظادةم ظذ كىنع 
دىشمةن بعلةن ظذرذش قعلمعغان بولسا، ظذ ظادةمضة صةقةت روزعنعث قازاسعنع 

تذتذش الزعم بولعدذ، كةففارةت كةلمةيدذ.
تذتقاقلعق  بىضىن  بعلةن  تذتماسلعق  روزا  دةص  قعلعمعز،  ظذرذش  بىضىن 
كئسعلعم تذتعدذ، دةص روزا تذتماسلعقنعث ظارعسعدعكع صةرق بولسا، ظذرذش 
كىحكة  ظىحىن  قعلعشع  ظذرذش  هالدا  ظاكتعص  جةثحعلةرنعث  هةتتا  دئضةن 
حعقعشتعن  ظذرذشقا  ظىحىن  شذنعث  ظعشتذر.  بعر  حىشىدعغان  ظعهتعياجع 
بولسا،  كئسةل  ظةمما  كئلعدذ.  توغرا  توصالشقا  كىح  تذتماي  روزا  ظعلضعرع 
كئسةل كئلعشتعن ظعلضعرع روزا تذتماي كىح توصالص تةييارلعنعص تذرذدعغان 

نةرسة ظةمةستذر.

 رذزا تذتقان ظادةمضة قعلعش مةكرذه بولعدعغان ؤة مةكرذه 
بولمايدعغان ظعشالر

تئتعشع ؤة حاينعشع  بعر نةرسعنع  ظادةمنعث ظأزرعسعز  تذتقان  روزا  ـ   (
ؤاقتعدا،  بولغان  ظالماقحع  نةرسة  بعر  ظادةم  تذتقان  روزا  ظةضةر  مةكرذهتذر. 
ناحار  ؤة  ظايرعش  ياخشعسعنع  بعلةن  ناحعرع  نةرسعنعث  بولغان  ظالماقحع 
نةرسة ظئلعص قالماي، دةص تئتعص بئقعشقا مةجبذر بولذص قالسا، ظذ نةرسعنع 

تئتعسا بولعدذ. بذ هالةتتة ظذ نةرسعنع تئتعش مةكرذه ظةمةس.
تذزع  )تاماقنعث  خذجايعنع  ياكع  ظئرع  ظايالنعث  تذتعؤاتقان  روزا  ظةضةر 
ظأتىص كئتعصتذ ياكع ظاز بولذص قئلعصتذ، دةص ظاشـ  تاماققا تذال حئصعلعدعغان( 
بولغانلعقعنع  قانداق  تذزعنعث  تاماقنعث  ظايال  ظذ  بولسا،  ظادةم  ظةخالقسعز 

)))  »رد احملتار«.
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كعحعك  ظانا  بعر  شذنعثدةك  بولعدذ.  باقسا  تئتعص  بعلةن  ظىححع  تعلعنعث 
ظذ  ؤة  تاصالمعسا  ظادةمنع  بعر  قويعدعغان  يعضىزىص  حايناص  تاماق  بالعسعغا 
ظانعنعث قئشعدا حايناص بةرمعسعمذ كعحعك باال يئيةلةيدعغان تاماق بولمعسا، 

ظذ ظانا بالعسعنعث تامعقعنع حايناص بةرسة بولعدذ.
ـ حايناش بعلةن ظئغعزدا صارحعلعنعص كةتمةيدعغان سئغعزنع حايناش   (
صارحعلعرع  كئتعص   صارحعلعنعص  ظئغعزدا  بعلةن  حايناش  ظةمما  مةكرذهتذر. 
ظةضةر  بولمايدذ.  حايناشقا  سئغعزنع  كئتعدعغان  كعرعص  ظعحعضة  ظادةمنعث 
شذنداق سئغعزنع حايناص صارحعلعرع ظادةمنعث ظعحعضة كعرعص كةتسة، روزا 

بذزذلذص كئتعدذ.
بذ يةردة شذنع بايان قعلعص ظأتىشكة توغرا كئلعدذكع، ظةرلةرنعث سئغعز 
حاينعغاندا  سئغعز  ظةرلةر  حىنكع  مةكرذهتذر.  يئقعن  هارامغا  حاينعشع 
ظايالالرغا ظوخشذشذص قالعدذ. لئكعن ظةر كعشعنعث ظئغعزع صذراشقا ظوخشاش 

بعرةر ظأزرعسع بولسا، ظذ ظةر ظادةم يوق يةردة سئغعز حاينعسا بولعدذ.)))
جعنسعي  ياكع  كئلعشعدعن  مةنعينعث  ظادةم  تذتعؤاتقان  روزا  ظةضةر  ـ   (
حىشىص  ؤةزعيةتكة  بعر  قالعدعغان  بولذص  مةجبذر  ظأتكىزىشكة  مذناسعؤةت 
قئلعشعدعن خاتعرجةم بواللمايدعغان بعر هالةتتة بولسا، ظايالعنع سأيضةنضة 
ياكع كعيعمعنعث ظىستىندعن قوحاقلعغانغا ياكع تذتقانغا ظوخشاش جعنسعي 

ظاالقعنعث باشالنغذحلعرعنع قعلعش مةكرذهتذر.
ظعمام بذخارع ؤة مذسلعم ظاظعشةنعث )اهلل تاظاال ظذنعثدعن رازع بولسذن!( 
روزا  ظةلةيهعسساالم  »صةيغةمبةر  قعلعدذ:  رعؤايةت  دئضةنلعكعنع  مذنداق 
قوحاقاليتتع.  تذرذص  كعيعمسعز  ؤة  سىيةتتع  )ظايالعرعنع(  تذرذص  تذتعؤئتعص 

لئكعن ظذ سعلةرضة قارعغاندا ظأزعنع تذتعؤاالاليتتع.« 
ظاظعشة )اهلل تاظاال ظذنعثدعن رازع بولسذن!( نعث دئضةن سأزعنعث مةنعسع: 
صةيغةمبةر  ظأزعثالرنع  ؤة  ساقلعنعثالر  سىيىستعن  ظاياللعرعثالرنع  سعلةر 
ظةلةيهعسساالمغا ظوخشاش ضذمان قعلماثالر. حىنكع صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم 
)ظاياللعرعنع سأيسعمذ، لئكعن( ظأزعنع تذتعؤاالاليتتع. ظةمما )سعلةر صةيغةمبةر 

ظةلةيهعسساالمغا ظوخشاش ظأزةثالرنع تذتعؤاالاللمايسعلةر.( 
)))  »رد احملتار«.
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روزا تذتعؤاتقان ظةرـ  ظايالالر مةيلع روزعنع بذزذدعغان ظعش بولغان جعنسعي 
مةيلع  بواللعسذن  خاتعرجةم  قئلعشتعن  حىشىص  ظأتكىزىشكة  مذناسعؤةت 
قذحاقلعشعشع  تذرذص  يالعثاح  كعيعمسعز  ظذالرنعث  بواللمعسذن،  خاتعرجةم 
مةكرذهتذر. حىنكع بذنداق تذرذص قذحاقلعشعشتعن كأصىنحع ؤاقعتتا جعنسعي 

مذناسعؤةت ظأتكىزىش كئلعص حعقعدذ.)))
بولسذن!(  رازع  ظذنعثدعن  تاظاال  )اهلل  ظةبذهذرةيرع  ظةبذداؤذد  ظعمام 
صةيغةمبةر  كئلعص  ظادةم  »بعر  قعلعدذ:  رعؤايةت  دئضةنلعكعنع  مذنداق  نعث 
يالعثاح  كعيعمسعز  )ظايالعنع(  ظادةم  تذتعؤاتقان  روزا  ظةلةيهعسساالمدعن 
هالعتعدة تذرذص قذحاقالشنعث هأكمعنعث قانداق ظعكةنلعكع هةققعدة سورعدع. 
صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم ظذ ظادةمضة )ظايالعنع كعيعمسعز يالعثاح هالعتعدة 
صةيغةمبةر  كئلعص  ظادةم  بعر  باشقا  بةردع.  رذخسةت  قذحاقالشقا(  تذرذص 
ظةلةيهعسساالمدعن بذ هةقتة سذظال سورعغان ظعدع. صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم 
توستع.  قذحاقالشتعن(  تذرذص  هالعتعدة  يالعثاح  كعيعمسعز  )ظايالعنع  ظذنع 
تذرذص  هالعتعدة  يالعثاح  كعيعمسعز  )ظايالعنع  ظةلةيهعسساالم  صةيغةمبةر 
قذحاقالشقا( رذخسةت قعلغان ظادةم بولسا، قئرع ظادةم ظعدع. ظةمما ظذنداق 

قعلعشتعن توسقان ظادةم بولسا، تئخع ياش كعشع ظعدع.
4 ـ روزا تذتعؤاتقان ظادةمنعث قان بةرضةنضة، شةخةك قويدذرغانغا، ظئغعر 
روزا  ظوخشاش  تذرغانغا  ظذزذن  مذنحعدا  قعززعق  يازدا  ؤة  قعلغانغا  ظعش 
تذتذشنع داؤامالشتذرذشتعن ظاجعزالشتذرذص قويذشقا ظعهتعمالع بار ظعشالرنع 
قعلعش مةكرذهتذر. بذ هةقتة ظعمام بذخارع ؤة مذسلعم قاتارلعقالر ظةنةسنعث 
)اهلل تاظاال ظذنعثدعن رازع بولسذن!(: »بعز صةقةت ظاجعزالشتذرؤئتعشعدعن 
قويمايتتذق«  شةخةك  ظادةمضة  تذتعؤاتقان  روزا  سةؤةبعدعنال  قورققانلعق 
تذتذشنع  روزا  ظادةمنع  قويذش  شةخةك  ظةضةر  قعلدع.  رعؤايةت  دئضةنلعكعنع 
مةكرذه  قويذش  هالةتتة شةخةك  ظاجعزالشتذرؤةتمةيدعغان  داؤامالشتذرذشتعن 
ظةمةس))). شذنعثدةك يةنة روزا تذتعؤاتقان ظادةمنعث سوغذق سذ بعلةن هأل 

)))  »رد احملتار«. 
)))  بذ، هةنةفعي مةزهةصعدعكعلةرنعث كأزقارعشعدذر. بذالرنعث دةلعل صاكعتع بولسا، يذقعرعدا بايان قعلعنغان هةدعس ؤة 
يةنة ظعمام بذخارع ؤة مذسلعم رعؤايةت قعلغان صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث روزا تذتذص تذرذص شةخةك قويغانلعقعنع بايان 
قعلعص كةلضةن هةدعستذر. ظةمما ظعمام ظةهمةد )اهلل تاظاال ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!( شةخةك قويذش روزعنع بذزعدذ، دةص 
قارايدذ. بذنعث دةلعل ـ صاكعتع بولسا، صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث: »شةخةك قويغذحعنعث ؤة قويدذرغذحعنعث روزعسع 
بذزذلذص كةتتع« دئضةن هةدعسعدذر. بعز بذ هةدعسنعث قانداق مةناالرغا ظعهتعمالع بارلعقعنع يذقعرعدا بايان قعلعص ظأتتذق. 

ت.   
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ظارتعشع  ظىستىضة  نةرسعنع  بعر  شذنداق  ياكع  كعيعشع  كعيعمنع  قعلعنغان 
مةكرذه ظةمةستذر. حىنكع صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم روزا تذتعؤاتقان تذرذقلذق 

ظذسسذزلذقتعن ياكع ظعسسعقلعقتعن بئشعغا سذ قويغان ظعدع.))) 
ـ  ظئغعز  بولمعسعمذ  ظىحىن  ظئلعش  تاهارةت  ظادةمنعث  تذتعؤاتقان  روزا 
بذرذنلعرعغا سذ ظئلعشع مةكرذه ظةمةستذر، لئكعن هةتتا سذ ظعحعضة ظأتىص 
كئتعص روزعسعسعنع بذزعؤاتماسلعق ظىحىن ظئغعز ـ بذرذنغا سذ ظالغان ؤاقتعدا 

سذنع بةك ظعحعضة تارتماسلعق الزعم. 
ظةضةر معسؤاك سذ بعلةن هأل قعلعنغان بولسعمذ روزا تذتعؤاتقان ظادةمنعث 
صةيغةمبةر  حىنكع  ظةمةستذر.  مةكرذه  ظعشلعتعشع  معسؤاك  ظئغعزعغا 
ظةلةيهعسساالم: »معسؤاك ظعشلعتعش روزا تذتعؤاتقان ظادةمنعث ظةث ياخشع 
خعسلةتلعرعدعندذر« دئدع.))) معسؤاك ظعشلعتعشنعث مةكرذه ظةمةسلعكعنع 
بذ هةدعستعن باشقا يةنة روزا تذتعؤاتقان ظادةم بعلةن روزا تذتمعغان ظادةمنعث 
ظارعسعنع ظايرعماي معسؤاك ظعشلعتعشكة تةرغعص قعلعص كةلضةن هةدعسلةرمذ 

كىحلةندىرعدذ.
ظعمام شافعظعي )اهلل تاظاال ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!(: »روزا تذتعؤاتقان 
دةيدذ.  مةكرذه«  ظعشلعتعشع  معسؤاك  كئيعن  ظعضعلضةندعن  كىن  ظادةمنعث 
حىنكع ظعمام شافعظعي )اهلل تاظاال ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!( كىن ظعضعلضةندعن 
تذتعؤاتقان  روزا  بعلةن  سةؤةبع  تذتقانلعق  روزا  ظعشلعتعش  معسؤاك  كئيعن 
ماختالغان(  دةص  خوشبذي  )ظعصاردعنمذ  بولغان  صةيدا  ظئغعزعدا  ظادةمنعث 
مةزهةصعدعكعلةر:  هةنةفعي  لئكعن  قارايدذ.  دةص  يذقعتعؤعتعدِذ،  صذراقنع))) 
»ظذ، ظئغعزعغا معسؤاك ظعشلةتسعمذ يةنة روزا تذتقاننعث نةتعجعسع ظاستعدا 

)))  بذ هةدعسنع ظةبذداؤذد رعؤايةت قعلدع. 
)))  بذ هةدعسنع ظعبنع ماجة رعؤايةت قعلدع. 

)))  بذ هةقتة ظةبذهذرةيرة )اهلل تاظاال ظذنعثدعن رازع بولسذن!( صةيغةمبةرظةلةيهعسساالمنعث مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤايةت 
تاظاال  اهلل  )يةنع  بولعدذ  ظىحىن  ظأزع  ظةمعلع  بعر  هةر  بالعسعنعث  >ظادةم  دةيدذ:  مذنداق  تاظاال  اهلل  »ظذلذغ  قعلعدذ:  
بولعدذ.  ظىحىن  مةن  روزا  بئرعدذ(.  ظارقعلعق  صةرعشتعلةر  مذظةككةل  ظةجرعنع  ظعبادةتلعرعنعث  ـ  ظةمةل  قعلغان  بةندعنعث 
ظذنعث ظةجرعنع ظأزةم بئرعمةن. )يةنع رامعزاننعث ظةجرعنع ظئلعص كئلعشكة مذظةككةل صةرعشتعلةر ظاجعزلعق قعلعدذ. شذثا 
ظذنعث ظةجرعنع اهلل ظأزع بئرعدذ(. روزا دئضةن ساقالص قالغذحعدذر )يةنع روزا يامان ظعشالردعن ساقلعغذحع قالقاندذر ؤة 
ظعستعهكامدذر( سعلةردعن بعرعثالر روزا تذتسا، سةت ضةص قعلمعسذن. جعدةللةشمعسذن. ظةضةر بعرسع ظذنع تعللعماقحع ياكع 
ظذنعث بعلةن ظذرذشماقحع بولسا، ظذ: مةن روزا تذتعؤاتقان ظادةممةن، مةن روزا تذتعؤاتقان ظادةممةن، دئسذن. مذهةممةدنعث 
نةزعرعدة  نعث  اهلل  صذرعقع  ظئغعزعنعث  كعشعنعث  تذتقان  روزا  قعلعمةنكع،  قةسةم  بعلةن  نامع  زاتنعث  بولغان  قولعدا  جئنع 
ظعصاردعنمذ خذشبذيدذر. روزا تذتقذحع ظىحىن ظعككع خذشاللعق بار. بعرع ظعصتار قعلغان حاغدعكع خذشاللعق، يةنة بعرع اهلل 
تاظاالغا ظذحراشقاندا روزعنعث مذكاصاتعنع ظالغان ؤاقتعدعكع خذشاللعقتذر.« بذ هةدعسنع ظعمام بذخارع ؤة مذسلعم رعؤايةت 

قعلغان.  
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ظئغعزعغا حذقذم صةيدا بولعدعغان صذراقتذر« دةيدذ. ظةمما خذددع مةسحعتكة 
مةن  شذثا  بئرعلعدعكةن)))،  ظةجعر  ظىحىن  قةدةم  هةر  باسقان  ظىحىن  بئرعش 
مةسحعتكة كأصرةك يول يىرىص باراي دةص مةسحعتكة )يئقعن يولنع تاشالص 
قويذص( يعراق يول بعلةن بارغان ظادةمضة))) ياكع صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث: 
»اهلل نعث يولعدا بعر بةندعنعث ظعككع صذتع توصعغا معالنسا، اهلل تاظاال ظذ 
بةندعنعث دوزاخقا كعرعشعنع هارام قعلعدذ« دئضةن هةدعسعضة ظةمةل قعلعمةن، 
دةص ظوالغقا معنعشكة قادعر بولسعمذ ظذالغقا معنمةي جعهادقا صعيادة ماثغان 
ظادةمضة ظةجعر بئرعلمعضعنعدةك ظئغعزعمنع صذرعتعمةن، دةص ظئغعزعغا معسؤاك 

ظعشلةتمةي ظئغعزعنع قةستةن صذراتقان ظادةمضعمذ ظةجعر بئرعلمةيدذ.)))
ظعهتعمالع  يولذقتذرذش  خةتةرضة  روزعنع  ظاساسةن  بايانالرغا  مةزكذر 
بولغانلعقع ظىحىن روزا تذتعؤاتقان ظادةمنعث ظئغعزعنع يذيذش ظىحىن )صةقةت 
معسؤاكنعال ظةمةس( معسؤاك بعلةن حعش صاستعسع  ظعشلعتعشع مةكرذهتذر. 
حىنكع حعش صاستعسعنعث ظئغعزدا قالغان قالدذقلعرع تىكرىك بعلةن ظذنعث 
ظعحعضة كعرعص كئتعش ظعهتعمالع باردذر. بعز يذقعرعدا بعرةر ظأزرعسعز تاماقنع 
تئتعص بئقعش مةكرذه، دةص بايان قعلعص ظأتتذق. ظذنداق بولغان ظعكةن )روزا 
مةكرذهتذر.  ظةلؤةتتة  ظعشلعتعش  صاستعسعنع  حعش  تذرذقلذق(  تذتعؤاتقان 
حىنكع ظذنعث ظئغعزدا قالعدعغان تةمع باشقا بعر نةرسعنع تئتعص باققاندا ظذ 

نةرسعنعث ظئغعزدا قالعدعغان تةمعدعن كىحلىكتذر.
ظئرع بار ظايالنعث ظئرعنعث رذخسعتعسعز نةصلة روزا تذتذشع مةكرذهتذر. 
لئكعن مةسعلةن: ظئرع كئسةل بولذص قالغان ياكع سةصةرضة حعقعص كةتكةن 
تذتقان  ظايالعنعث  بولذص  ظادةم  باغلعغان  ظعهرام  ياكع ظأمرعضة  ياكع هةجضة 
ظئرعنعث  ظايال  بولسا،  كةلمةيدعغان  ظئلعص  زةرةر  بعرةر  ظذنعثغا  روزعسع 

رذخسعتعسعز روزا تذتسعمذ بولعدذ)4). 
بئرعلعدعغانلعقع  ظةجعر  قةدةمضة  هةر  باسقان  ظىحىن  بئرعش  مةسحعتكة  بعلةن  نعيعتع  ظوقذش  مةسحعتتة  نامازنع    (((
هةققعدة نذرغذنلعغان هةدعسلةر كةلدع. بذ هةدعسلةرنعث بعرع بولسا، ظعمام بذخارع ؤة مذسلعم رعؤايةت قعلغان صةيغةمبةر 

ظةلةيهعسساالمنعث: »ناماز ظىحىن ماثغان هةر بعر قةدعمعثمذ سةدعقة« دئضةن هةدعسعدذر.  
)))  لئكعن بةزع ظالعمالر، ظةجعرضة ظئرعشعش نعيعتع بعلةن مةسحعتكة يئقعن يولنع تاشالص قويذص يعراق يول بعلةن بارسا، 

ظاندعن ظةجعرضة ظئرعشعدذ، دةص قارايدذ. توغرعسعنع اهلل تاظاال بعلضىحعدذر. ت.
)))  »فتح القدير«.

)))  ظئرع بار ظايالنعث ظئرعنعث رذخسعتعسعز نةصلة روزا تذتذشعنعث مةكرذه بولعشعنعث سةؤةبع بولسا، روزا تذتعؤالغان 
جعنسعي  بعلةن  ظايالع  يئرعمعدا  كىندىزنعث  ظةر  حعقالماسلعقعدذر.  ؤاقعتتا  خالعغان  ظةر  خعزمعتعدعن  ظةرنعث  ظايالنعث 
مذناسعؤةت ظأتكىزىشنع ياكع ظذنعثدعن باشقا خعلدا هأزذرلعنعشنع خالعشع مذمكعن. ظةضةر ظايال روزا تذتذؤالسا، ظايال 
ظةرنعث مذشذ ظعشلعرعغا تذسالغذ بولعدذ. شذنعث ظىحىن نةصلة روزا تذتماقحع بولغان ظايال ظئرعنعث رذخسعتعنع ظئلعص روزا 
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قةسةم  ؤة  روزعغا  قعلغان  ؤةدة  تذتذشنع  روزعغا،  نةصلة  ظايال  ظةضةر 
كةففارعتعنعث روزعسعغا ظوخشاش )ظةسلع صةرز قعلعنعشع اهلل تاظاال تةرعصعدعن 
بولسا،  قعلماقحع  صةرز  ظأزع  ظأزعضة  ظعبادةتنع  بعر  قانداق  هةر  بولمعغان( 
ظذ ظايالنعث ظئرعنعث ظايالعنع شذنداق قعلعشتعن توسذش هةققع بار. ظةمما 
ظةضةر ظعبادةت رامعزان روزعسعغا ياكع رامعزان روزعسعنعث قازاسعغا ظوخشاش 
ظذ  ظايالعنع  ظةرنعث  بولسا،  ظعبادةت  قعلعنغان  صةرز  تةرعصعدعن  تاظاال  اهلل 
ظعبادةتلةرنع قعلعشتعن توسذش هةققع يوق. حىنكع اهلل تاظاالغا ظاسعي بولوص 

قالعدعغان بعر ظعشتا بةندعضة بويسذنذش يوق. 
ظةضةر ظةر نةصلة روزا تذتعؤاتقان ظايالعنعث روزعسعنع بذزدذرؤةتكةن بولسا، 

ظذ ظايال روزعنعث قازاسعنع ظئرعنعث رذخسعتعنع ظالغاندعن كئيعن قعلعدذ.
مذسلعم  ؤة  بذخارع  ظعمام  بولسا،  صاكعتع  ـ  دةلعل  مةسعلعنعث  مةزكذر 
قعلغان  رعؤايةت  بولسذن!(  رازع  ظذنعثدعن  تاظاال  )اهلل  ظةبذهذرةيرعدعن 
هالةتتة  بار  يئنعدا  ظئرع  كعشعضة  «ظايال  ظةلةيهعسساالمنعث:  صةيغةمبةر 
ظةرنعث رذخسعتعنع ظالماي تذرذص )نةصلة( روزا تذتذش هاالل ظةمةس.« دئضةن 
هةدعسعدذر. بذ هةقتة يةنة هةدعس رعؤايةت قعلغذحعالر ظاظعشةنعث )اهلل تاظاال 
ظذنعثدعن رازع بولسذن!(: مةن ظىستىمدعكع رامعزان روزعسعنعث قازالعرعنع 

صةقةت شةظبان ظئيعدعال تذتااليتتعم، دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلدع))).
بذ يةردة شذنع ظةسكةرتعص ظأتىشكة توغرا كئلعدذكع، ظأزعنع ظعجارعضة 
قويغان كعشع ظةضةر روزا تذتسا قعلماقحع بولغان ظعشعغا تةسعر يئتعدعغان 
ؤة شذنعث بعلةن ظذنع ظعجارعضة ظالغان ظادةمضة زعيان يئتعص قالعدعغان ظعش 
نةصلة  ظادةمنعث رذخسعتعسعز  ظالغان  بولسا، ظذ كعشعنعث ظأزعنع ظعجارعضة 
روزا تذتذشع توغرا بولمايدذ. ظةضةر رذزا ظذنعث ظعشعغا تةسعر يةتكىزمعسة، 
ظذ كعشعنع ظعجارعضة ظالغان ظادةمنعث ظذنع روزا تذتذشتعن توسذش هةققع 

يوق.
قئلعشعدعن  بولذص  كئسةل  ظذنعث  بالعسعنع  ظانا  ـ  ظاتا  يةنة  شذنعثدةك 
تذتذشع ياخشعدذر. لئكعن بعر ظايالنعث ظئرع كئسةل ياكع سةصةرضة حعقعص كةتكةن ياكع هةجضة ظعهرام باغلعغان بولسا، 
ظايال ظئرعنعث رذخسعتعسعز نةصلة روزا تذتسعمذ بولعدذ. حىنكع ظةر بذ ظةهؤالالر ظاستعدا تذرذص ظايالع بعلةن بعر يةردة 

بولذشع مذمكعن ظةمةس. ت.     
)))  حىنكع صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم شةظبان ظئيعدا بةك كأص روزا تذتاتتع. شذ سةؤةبتعن ظاظعشةضعمذ )اهلل تاظاال ظذنعثدعن 

رازع بولسذن!( ظىستىدعكع قازا روزعلعرعنع تذتذؤئلعشقا صذرسةت حعققاتتع.  
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قورقذص نةصلة روزا تذتذشتعن توسقان بولسا، بالعنعث ظاتاـ  ظانعغا بويسذنذشع 
ياخشعدذر.)))

روزا تذتعؤاتقان ظادةمدعن تةلةص قعلعنعدعغان ظعشالر

دةرعجعسع،  ظعشالرنعث  قعلعنعدعغان  تةلةص  ظادةمدعن  تذتعؤاتقان  روزا 
يذقعرعسع صةرزدعن تارتعص ظاخعرع مذستةهةصضعحة بولعدذ. 

ظذ ظعشالر تأؤةندعكعلةردعن ظعبارةتتذر: 

1 ـ هارام قعلعنغان ظعشالرنع تاشالش

صةرز  ظذنعثدعن  قعلماسلعقع  ظعشالرنع  هارام  ظادةمنعث  تذتعؤاتقان  روزا 
روزا  مةيلع  بولسذن  تذتعؤاتقاندا  روزا  مةيلع  قعلعنعدذ.  تةلةص  شةكعلدة 
تةلةص  تاشلعشع  ظعشالرنع  هارام  ظذنعث  ظادةمدعن  بعر  بولسذن  تذتمعغانغا 
تةكعتلعنعدذ.  تئخعمذ  ؤاقتعدا  تذتعؤاتقات  روزا  تةلةص  بذ  لئكعن  قعلعنعدذ. 
بذزعدعغان ظعشالرنع تاشالشقا  بولذشع خذددع روزعنع  توغرا  روزعنعث  تذتقان 
مذناسعؤةتلعك بولغعنعدةك ظذنعث قوبذل بولذشع ؤة ظذنعثغا ساؤاب بئرعلعش 

هارام ظعشالرنع تاشالشقا مذناسعؤةتلعكتذر.
ظعسالم دعنعدا يولغا قويذلغان هةر قانداق بعر ظعبادةتنعث نعشانع ظأزعنعث 
ظعمانعغا ؤة ظةقعسعدعضة ماس كئلعدعغان ظئسعل ظةخالقالر بعلةن زعنةتلةنضةن 
ظاالهعدة ؤة كأرىنةرلعك بعر مذسذلمان يئتعشتىرىص حعقعشتذر. رذزعنعث بذ 
مةقسةت ظىحىن ظوينعغان رولع ناهايعتع كاتتعدذر. حىنكع روزا بعر تةرةصتعن 
مذسذلمان ظادةمنعث اهلل تاظاالغا بوي ظةككةنلعكعنع ؤة اهلل تاظاالغا بويسذنذص 
ظذنعثغا قولحعلعق قعلغانلعنع نامايةندة قعلعشنع مةقسةت قعلسا، يةنة بعر 
ظأزعنعث  بعلةن  هةركةتلعرع  ـ  ظعش  ظأزعنعث  ظادةمنع  مذسذلمان  تةرةصتعن 
ظئسعل  ظعسالمنعث  بةلكع  ظةمةس،  هةؤةسلعرعضة  ؤة  خاهعشعضة  نةفسعي 
صرعنسعصلعرعغا ماس كئلعدعغان قعلعص يئتعشتىرىشنع مةقسةت قعلعدذ. شذنعث 
هئكمعتعنع  بويرذشتعكع  تذتذشقا  روزا  بعزنع  تاظاالنعث  اهلل  بعزنعث،  ظىحىن 
بايان قعلعص كةلضةن: »ظع مأمعنلةر! )ضذناهالردعن( ساقلعنعشعثالر ظىحىن، 

)))  »رد احملتار«.
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صةرز  روزا  ظىممةتلةرضة(  ظعلضعرعكع  )يةنع  ظعلضعرعكعلةرضة  سعلةردعن 
قعلعنغاندةك، سعلةرضعمذ )رامعزان روزعسع( صةرز قعلعندع« دئضةن ظايعتعدعن 
روزا ظعنسانالرنع ضذناهالردعن ساقلعنعدعغان قعلعص تةربعيلةص حعقعدذ، دئضةن 
مةنانع حىشىنعؤئلعشعمعز ظةجةصلعنةرلعك ظةمةس. صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم 
اهلل تاظاالنعث بذ ظايةتتة بولغان مةقسعتعنع بعر نةححة هةدعستة بايان قعلدع. 

تأؤةندعكعلعرع شذ هةدعسلةرنعث قاتارعدعندذر: 
ظةبذهذرةيرة صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤايةت 
ظعشالردعن  يامان  روزا  )يةنع  قالغذحعدذر  ساقالص  دئضةن  »روزا  قعلعدذ: 
تذتسا،  روزا  بعرعثالر  سعلةردعن  ظعستعهكامدذر(.  ؤة  قالقاندذر  ساقلعغذحع 
سةت ضةص قعلمعسذن. جعدةللةشمعسذن. ظةضةر بعرسع ظذنع تعللعماقحع ياكع 
ظذنعث بعلةن ظذرذشماقحع بولسا، ظذ: مةن روزا تذتعؤاتقان ظادةممةن، مةن روزا 

تذتعؤاتقان ظادةممةن، دئسذن«)))
ظةبذهذرةيرة صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤايةت 
قعلعدذ: »كعمكع روزعدار تذرذصمذ يالغان سأز ؤة يامان ظعشنع تاشلعمعسا، 
ظادةمنعث  )ظذ  يوق  هاجعتع  يىرىشعضة  ظعحمةي  ؤة  يئمةي  كعشعنعث  ظذ  اهلل 

تذتقان روزعسعغا ساؤاب بئرعلمةيدذ(.«)))
ظةبذهذرةيرة ؤة ظعبنع ظأمةر )اهلل تاظاال ظذالردعن رازع بولسذن!( صةيغةمبةر 
قوصذص  قعلعدذ: »كئحعدة  رعؤايةت  دئضةنلعكعنع  مذنداق  ظةلةيهعسساالمنعث 
ناماز ظوقذيدعغان نذرغذنلعغان ظادةم بار، ظذالرنعث كئحة نامعزعدعن ظالغان 
ناماز  قوصذص  كئحعدة  ظذالر  )يةنع  قوصذشتذر  ظةتتعضةن  صةقةت  نةسعؤعسع 
ظادةم  نذرغذنلعغان  تذتقان  روزا  ظئرعشةلمةيدذ(.  ظةجرعضة  ظوقذغانلعقعنعث 
باركع، ظذالرنعث روزعدعن ظالغان نةسعؤعسع صةقةت ظاح قئلعش بعلةن ظذسسذز 

قئلعشتذر.«))) 

2 ـ تةراؤعه نامعزعنع ظوقذش

رامعزان ظئيعنعث كئحعلعرعدة تةراؤعه نامعزعنع ظوقذش كىحلىك سىننةتتذر. 
رامعزان كئحعسع  دئدع: »كعمكع  ظةلةيهعسساالم مذنداق  صةيغةمبةر  حىنكع 

)))  بذ هةدعسنع ظعمام بذخارع ؤة مذسلعم رعؤايةت قعلدع. بذ ظذزذن بعر هةدعسنعث بعر قعسمعدذر. 
)))  بذ هةدعسنع ظعمام بذخارع، نةساظعي، ظةبذداؤذد، تعرمعزعي ؤة ظعبنع ماجة قاتارلعقالر رعؤايةت قعلدع. 

)))  بذ هةدعسنع نةساظعي، ظعبنع ماجة، هاكعم ؤة تةبرانعي قاتارلعقالر رعؤايةت قعلدع. 
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اهلل تاظاالنعث ؤةدعسعضة ظعشةنضةن ؤة ساؤاص ظىمعد قعلغان هالدا )تةراؤعه( 
ظوقذسا، ظذ كعشعنعث ظعلضعرعكع ضذناهلعرع مةغصعرةت قعلعنعدذ.«)))

كئيعن  رةكةتتعن  تأت  هةر  نامازدا،  ظوقذلعدعغان  كئحعلعرع  رامعزان 
كعشعلةرنعث راهةت ظئلعؤئلعشع ظىحىن بعردةم ظولتذرذش مذستةهةص بولغانلعقع 

ظىحىن ظذ ناماز تةراؤعه نامعزع )يةنع راهةتلعنعش نامعزع( دةص ظاتالدع. 

تةراؤعه نامعزعنعث ظوقذلذش شةكلع

تةراؤعه نامعزعنع مةسحعتتة جاماظةت بعلةن ظوقذش ظةث ياخشعدذر. شذنعث 
ظىحىن تةراؤعه نامعزعنع ظأزع يالغذز ظوقذش ياخشع ظةمةستذر. حىنكع تةراؤعه 
مةسحعتتة  نامعزعنع  تةراؤعه  ظالعمالرنعث  ظادةم،  ظوقذغان  يالغذز  نامعزعنع 
جاماظةت بعلةن ظوقذشنعث سىننةت ظعكةنلعكعضة بعرلعككة كةلضةن قارعشعغا 

زعت ظعش قعلغان هئسابلعنعدذ.
بذنعث مةسحعتتة ظوقذلعشعنعث سىننةت ظعكةنلعضعضة بعرلعككة كئلعنضةن 
بعر ناماز ظعكةنلعكع هةققعدة ظعمام مالعك ظابدذرراهمان ظعبنع ظابدذلقارعنعث 
مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ: »مةن رامعزان ظئيعنعث بعر كئحعسع 
ظأمةر ظعبنع خةتتاب )اهلل تاظاال ظذنعثدعن رازع بولسذن!( بعلةن مةسحعتكة 
ظأز  ظادةم  بعر  هةر  نامازنع  بعر  ظوخشاش  كعشعلةر  )مةسحعتتة(  حعقسام، 
ظعبنع  ظأمةر  تذرذصتذ.  ظوقذغذلع  يةردة  نةححة  بعر  باشالص  ظوقذشقا  ظالدعغا 
خةتتاب: اهلل تاظاالنعث نامع بعلةن قةسةم قعلعمةنكع، مةن بذالرنع بعر قارعنعث 
ظأبةي  قارايمةن دةص ظذالرنع  بوالرمعكعن، دةص  ياخشع  توصلذسام  ظارقعسعغا 
يةنة  كئحعسع  بعر  باشقا  مةن  كئيعن  توصلعدع.  ظارقعسعغا  كةظبعنعث  ظعبنع 
ظأمةر ظعبنع خةتتاب بعلةن )مةسحعتتة( حعقسام، كعشعلةر جاماظةت بولذص 
ظأزلعرعنعث قارعسعنعث )يةنع ظأبةي ظعبنع كةظبنعث( ظارقعسعدا تذرذص ناماز 
ظوقذغذلع تذرذصتذ. شذنعث بعلةن ظأمةر ظعبنع خةتتاب )اهلل تاظاال ظذنعثدعن 
ظذخالص  بولدع، هازعر  ظعش  ياخشع  ظةجةبمذ  ظعش  يعثع  بذ  بولسذن!(:  رازع 
هازعر  صةزعلعتع  ظادةملةرنعث  ظوقذيدعغان  ناماز  قوصذص  ظاخعرعدا  كئحعنعث 
ناماز ظوقذؤاتقان ظادةملةرنعث صةزعلعتعدعن ظارتذقتذر، دئدع. كعشعلةر بولسا، 

تةراؤعه نامعزعنع كئحعنعث بئشعدا ظوقذيتتع.«)))  
)))  بذ هةدعسنع ظعمام بذخارع ؤة مذسلعم رعؤايةت قعلدع. 

)))  بذ هةدعسنع ظعمام بذخارع ظارعلعقتعكع هةدعس رعؤايةت قعلغذحع ظادةمنع بايان قعلماستعنال رعؤايةت قعلدع. 
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بعلةن  نامعزعنع جاماظةت  تةراؤعه  دةسلةص  ظةلةيهعسساالمنعث  صةيغةمبةر 
قئلعشعدعن  بولذص  صةرز  ظىممةتلعرعضة  نامازنعث  ظذ  كئيعن  ظوقذغانلعقع 
صةيغةمبةر  بذ،  مانا  قعلعنعدذ.  رعؤايةت  حعقمعغانلعقع  جاماظةتكة  قورقذص 
صةرز  نامعزعنعث  تةراؤعه  بعلةن  كئتعشع  بولذص  ؤاصات  ظةلةيهعسساالمنعث 
جاماظةت  نامعزعنع  تةراؤعه  كئيعن  تأضىضةندعن  قورقذنجعسع  قئلعش  بولذص 
بعلةن ظوقذشنعث دعن ظئتعراص قعلعص بئكعتكةن بعر مةسعلة ظعكةنلعكعنعث 

دةلعلعدذر.
صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث تةراؤعه نامعزعنع جاماظةت بعلةن ظوقذغانلعقع 
هةققعدة ظاظعشة )اهلل تاظاال ظذنعثدعن رازع بولسذن!( مذنداق دةيدذ: صةيغةمبةر 
ظةلةيهعسساالم رامعزان ظئيعنعث بعر كئحعسع مةسحعتكة حعقعص كعشعلةرضة 
ناماز ظوقذص بةردع. ظعككعنحع كىنع ناماز ظوقذص بةرضةندة كعشعلةرنعث سانع 
ظارتتع. ظىحىنحع ياكع تأتعنحع كىنعضة كةلضةندة كعشعلةرنعث سانع تئخعمذ 
ظوقذص  ناماز  كعشعلةرضة  ظةلةيهعسساالم  صةيغةمبةر  بعلةن  شذنعث  ظارتتع. 
بئرعش ظىحىن مةسحعتكة حعقمعدع ؤة ظةتعسع ظةتتعضةندة: »مةن سعلةرنعث 
قعلغان ظعشعثالرنع كأردىم. مئنع سعلةرنعث قئشعثالرغا حعقعص ناماز ظوقذص 
توسذص  ظةندعشعشع  قئلعش  بولذص  صةرز  نامازنعث سعلةرضة  بذ  بئرعشعمدعن 

قويدع« دئدع.)))

تةراؤعه نامعزعنعث قانحة رةكةت ظعكةنلعكعنعث بايانع

تةراؤعه نامعزع 0) رةكةتتذر. هةر ظعككع رةكةتتة بعر قئتعم ساالم بئرعلعص 
0) رةكةت ناماز ظون قئتعم ساالم بئرعلعش بعلةن ظوقذص تاماملعنعدذ. تةراؤعه 
نامعزعنعث 0) رةكةت بولذشع هةنةفعي، شافعظعي ؤة هةنبةلعي مةزهةصعدعكع 
تةراؤعه  كأزقارعشعدا  مالعكنعث  ظعمام  ظةمما  كأزقارعشعدذر.  ظالعمالرنعث 
نامعزع 6) رةكةتتذر. ظعمام مالعكنعث دةلعل ـ صاكعتع بولسا، )ظأز ؤاقتعدا( 

مةدعنعيلعك مذسذلمانالرنعث تةراؤعه نامعزعنع 6) رةكةت ظوقذغانلعقعدذر.
ظةمما تةراؤعه نامعزعنع 0) رةكةت دئضةنلةرنعث دةلعل ـ صاكعتع بولسا، 
قعلغان  رعؤايةت  بعلةن  يول  يةتكةن  دةرعجعسعضة  توغرذلذق  بةيهةقعينعث 
ظةسساظعب ظعبنع يةزعدنعث: »كعشعلةر ظأمةر ظعبنع خةتتاب، ظوسمان ظعبنع 

)))  بذ هةدعسنع ظعمام بذخارع ؤة مذسلعم رعؤايةت قعلدع. 
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ظةففان ؤة ظةلع ظعبنع تالعب )اهلل تاظاال ظذالردعن رازع بولسذن!( قاتارلعقالرنعث 
زامانعدا تةراؤعه نامعزعنع 0) رةكةت ظوقذيتتع« دئضةن سأزعدذر. بذ هةقتة 
يةنة >مذؤةتتا< دئضةن كعتابتا يةزعد ظعبنع رذماننعث: »ظأمةر ظعبنع خةتتاب 
 (( رامعزاندا  كعشعلةر  زامانعدا  نعث  بولسذن!(  رازع  ظذنعثدعن  تاظاال  )اهلل 
رةكةت ناماز ظوقذيتتع« دئضةنلعكع رعؤايةت قعلعندع، لئكعن بذ )) رةكةت 

نامازنعث ظىح رةكعتع ؤئتعر نامعزعدذر.
ظذنعثدعن  تاظاال  تالعبنعث )اهلل  ظعبنع  ظةلع  كعتابتا  دئضةن  >ظةلمذغنع< 
ظوقذص  ناماز  رةكةت   (0 كعشعلةرضة  رامعزاندا  ظادةمنع  بعر  بولسذن!(  رازع 

بئرعشكة بذيرذغانلعقع بايان قعلعندع.
ظةمما ظعمام مالعكنعث مةدعنعيلعك مذسذلمانالرنعث تةراؤعه نامعزعنع 6) 
رةكةت ظوقذغانلعقعنع دةلعلـ  صاكعت قعلعص كةلتىرىشع دةلعل بواللمايدذ. حىنكع 
مةككعدعكع مذسذلمانالر هةر تأت رةكةت نامازنعث ظارعلعقعدا راهةت ظئلعش 
ظىحىن ظولتذرعدعغان حاغدا بئرعص كةبعنع يةتتة قئتعم تاؤاص قعلعص كئلةتتع. 
بذنعثغا قارشع مةدعنعيلعك مذسذلمانالر )بعزنعث ظةجرعمعز ظذالرنعثكعدعن 
ظاز بولذص قالعدعكةن، دةص( هةر تأت رةكةت نامازنعث ظارعلعقعدا راهةت ظئلعش 
ظوقذيتتع.  ناماز  رةكةت  تأت  ظالدعغا  ظأز  قوصذص  حاغدا  ظولتذردعغان  ظىحىن 
)شذنعث بعلةن ظذالرنعث ظوقذغان نامعزع، ظعمام بعلةن ظوقذغعنع 0) رةكةت 
ؤة ظأز ظالدعغا ظوقذغعنع 6) رةكةت بولذص جةمع 6) رةكةتضة يئتةتتع.( هةر 
تأت رةكةت نامازنعث ظارعلعقعدا دةم ظئلعش ظىحىن ظولتذرعدعغان حاغدا قوصذص 
ناماز ظوقذش خاتا ظعش ظةمةس. حىنكع هةر تأت رةكةت نامازنعث ظارقعسعدعن 
بعر قئتعم ظولتذرذشتعن مةقسةت دةم ظالغاح نامازنع كىتىص تذرذشتذر. ظعنسان 
بذ ظارعلعقتا خالعسا جعم ظولتذرسا، خالعسا تةهلعل ياكع تةسبعه ظئتسا، ياكع 
ظايةت ظوقذسا بولعدذ، خالعسا قوصذص يالغذز ناماز ظوقذسعمذ بولعدذ. ظعككع 
هةرةم خةلقع )ظأز ؤاقتعدا( هةر تأت رةكةت نامازنعث ظارقعسعدعن بعر قئتعم 

ظولتذرذص ظادةتلةنضةنلعكع ظىحىن شذنداق قعلعش مذستةهةصتذر.)))
ساهابعلةرنعث  هةققعدة  سانع  رةكةت  نامعزعنعث  تةراؤعه  ظادةملةر  بةزع 
ؤة فعقهعشذناسالر ظعماملعرعنعث تذتقان يولعغا قارشع هالدا بعر يول تذتذص: 
تةراؤعه نامعزع سةككعز رةكةت ظذنعثدعن ظارتذقع بعدظةت )يةنع دعندا دعن 

)))  »شرح املنيه«.
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نامع بعلةن يعثعدا صةيدا بولغان ظعش( دةيدعغان قاراشنع ظوتتذرعغا قويدع 
رازع  ظذنعثدعن  تاظاال  )اهلل  ظاظعشةنعث  قارعشعغا  بذ  ظأزلعرعنعث  ظذالر  ؤة 
بولسذن!(: صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم رامعزاندا ؤة رامعزاندعن باشقا حاغالردا 
كئحعلعك نامازنع ظون بعر رةكةتتعن ظاشذرذؤةتمةيتتع، كئحعلعرع دةسلةصتة 
تأت رةكةت ناماز ظوقذيتتع، ظذنعث حعرايلعق ؤة ظذزذن بولغانلعقعنع سورعمايال 
قويغعن، ظاندعن يةنة تأت رةكةت ناماز ظوقذيتتع، ظذنعث حعرايلعق ؤة ظذزذن 
)صةيغةمبةر  ظوقذيتتع.  رةكةت  ظىح  ظاندعن  قويغعن،  سورعمايال  بولغانلعقعنع 
ظةلةيهعسساالم بذ نامازالرنع بعر ظذخالص قوصذص ظوقذيدعغان بولغاحقا( مةن: 
ظع اهلل نعث صةيغةمبعرع! سةن ؤئتعر ظوقذشتعن ظعلضعرع ظذخالمسةن؟ دئسةم، 
ظذخلعغان  كأزىم  ظعككع  مئنعث  ظاظعشة،  »ظع  ظةلةيهعسساالم:  صةيغةمبةر 
ـ صاكعت قعلعص  بعلةن قةلبعم ظذخلعمايدذ«))) دئدع، دئضةن سأزعنع دةلعل 

كةلتىردع.
ظوقذشنعث  ظارتذق  رةكةتتعن  سةككعز  نامعزعنع  تةراؤعه  هةدعس  بذ 
بولمايدعغانلعقع ظىحىن دةلعل بواللمايدذ. حىنكع صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث 
كئحة نامعزعنع سةككعز رةكةت ظوقذغانلعقع كئحعدة نامازنع سةككعز رةكةتتعن 
ظارتذق ظوقذشنعث توغرا ظةمةسلعكعنع كأرسىتىص بةرمةيدذ. حىنكع رةكةت سانع 
ظةضةر صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث سأزع ظارقعلعق بعكعتعلضةن تةقدعردعمذ، 
ظالعمالرنعث بعرلعككة كةلضةن كأزقارعشع بويعحة ظذ هةدعس نامازنع ظذنعثدا 
كأرسىتىص  بولمايدعغانلعقعنع  توغرا  ظوقذشنعث  ظارتذق  قعلعنغاندعن  بايان 
بةرمةيدذ. ظةمما مةزكذر هةدعستة كئحة نامعزعنعث رةكةت سانع )صةيغةمبةر 
سادعر  ظارقعلعق  ظةمةلعتعي  ظةمةس(  ظارقعلعق  سأزع  ظةلةيهعسساالمنعث 
بولدع))). يةنة كئلعص ظاظعشة )اهلل تاظاال ظذنعثدعن رازع بولسذن!( مةزكذر 
بايان  ظعشنعال  كأرضةن  ظةلةيهعسساالمدعن  صةيغةمبةر  ظأزع  صةقةت  هةدعستة 
قعلدع. ظاظعشة )اهلل تاظاال ظذنعثدعن رازع بولسذن!( بعلعمعنعث ناهايعتع كأص 
بولذشع بعلةن تذرذقلذق صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث بارلعق قعلمعشلعرعدعن 
باشقا  خذددع  ظةلةيهعسساالم  صةيغةمبةر  حىنكع  ظعدع.  ظةمةس  خةؤةردار 
ظاياللعرعغا ظاجراتقعنعدةك ظاظعشةضعمذ مةلذم بعر كئحعنع ظاجرعتاتتع. )يةنع 
ظاظعشة )اهلل تاظاال ظذنعثدعن رازع بولسذن!( صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم بارلعق 

)))  بذ هةدعسنع ظعمام بذخارع ؤة مذسلعم رعؤايةت قعلدع. 
بولماسلعقع  توغرا  ظوقذشنعث  ظارتذق  سانعدعن  رةكةت  قعلعنغان  بايان  هةدعستة  ظذ  نامعزعنع  كئحة  ظىحىن  شذنعث    (((

ظالعمالرنعث ظارعسعدا بعرلعككة كةلضةن مةسعلة ظةمةس. ت. 
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ظةلةيهعسساالم  صةيغةمبةر  سةؤةبع  بولماسلعقعنعث  خةؤةردار  ظةهؤاللعرعدعن 
كئحة ـ كىندىز ظذنعث قئشعدا قالمعغانلعقعدذر(. شذنعث ظىحىن ظاظعشة )اهلل 
كةلضىحعلةرنعث  سوراص  مةسعلة  بةزعدة  بولسذن!(  رازع  ظذنعثدعن  تاظاال 
ظىحىن(  بولمعغانلعقع  مةلذمات  ظأزعدة  هةققعدة  مةسعلة  )ظذ  بةزعلعرعنع 

صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث باشقا ظاياللعرعدعن سوراشقا بذيرذيتتع))).

تةراؤعه نامعزعدا ظايةتلةرنع قانحعلعك ظوقذش هةققعدة

تةراؤعه نامعزعغا ظعمام بولغذحع ظايةتنع ظارقعسعدعكع ناماز ظوقذغذحعالرنع 
ناماز  ظارقعسعدا  ظعمام  ظىحىن  شذنعث  ظوقذيدذ.  شةكعلدة  قاحذرؤةتمعضعدةك 
ظوقذيدعغان ظادةملةرنعث ظةهؤاللعرعنع ياخشع بعلعشع الزعم. ظةضةر ظارقعسعدا 
رةكةتتة  بعر  هةر  بولسا،  قالمايدعغان  كئلعص  ظئغعر  ظوقذيدعغانالرغا  ناماز 
ظون ظايةت ظوقذش بةك ياخشعدذر. حىنكع هةر رةكةتتة ظون ظايةت ظوقذلغاندا 
بعر سىننةت ظادا بولعدذ. ظذ سىننةت بولسعمذ صىتىن رامعزان ظعحعدة تةراؤعه 

نامعزعدا قذرظان كةرعمنع بعر قئتعم تأضىتعشتذر.
)خذددع باشقا نامازالردعمذ ظوقذلغعنعدةك( تةراؤعه نامعزعنعث هةر ظعككع 
رةكةتنعث بعرعنحع رةكعتعنعث بئشعدا >سذبهانةكةلالهذممة< ظوقذلعدذ. ظعمام 
نامازنعث ظاخعرقع ظولتذرذشعدا ظولتذرذص ظةتتةهةيياتذنع ظوقذص بولغاندعن 
كئيعن، ظةضةر نامازنعث كعشعلةرضة بةك ظئغعر كئلعص قالعدعغاندةك ظةهؤالنع 
ظةال  سةللع  >ظةلالهذممة  صةقةت  دذرذتتعن  كئيعن  ظةتتةهةيياتذدعن  بايقعسا، 
بولعدذ.  بةرسعمذ  ظوقذصال ساالم  نع  ظالع مذهةممةدعن<  ظةال  ؤة  مذهةممةدعن 
حىنكع دذرذتتعن مذشذنحعلعك معقدار ظوقذلسا، سىننةت ظادا بولعدذ. ظةضةر 
ناماز كعشعلةرضة ظئغعر كئلعص قالمايدعغان بولسا، دذرذتنعث هةممعسعنع ؤة 

ظذنعثدعن كةينعدعن ظوقذلعدعغان دذظاالرنع ظوقذيدذ.)))

تةراؤعه نامعزعنعث ؤاقتع 

تةراؤعه نامعزعنعث ؤاقتع خذصتةن نامعزعنعث ؤاقتعنعث كةينعدعن كئرعدذ. 
حىنكع بذ، ظذنع ظوقذش خذصتةن نامعزعنعث كةينعدعن يولغا قويذلغان نةصلة 
)))  ظعمام مذسلعم مذنداق دةيدذ: بةزع ساهابعلةر بعر ظادةمنع ظةسعر نامعزعدعن كئيعن ظعككع رةكةت ناماز ظوقذشنعث 
ظةؤةتعدذ.  كئلعشكة  بولسذن!( سوراص  رازع  ظذنعثدعن  تاظاال  ظاظعشةدعن )اهلل  بولعدعغانلعقع هةققعدة   قانداق  هأكمعنعث 

ظاظعشة )اهلل تاظاال ظذنعثدعن رازع بولسذن!( ظذ ظادةمضة: سةن بذ مةسعلعنع ظذممذ سةلعمةدعن سورعغعن، دةيدذ. 
)))  »شرح املنيه«.
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نامازدذر. شذنعث ظىحىن تةراؤعه نامعزعنع خذصتةن نامعزعنعث ظالدعدا ظوقذش 
توغرا ظةمةس. شذثا ظذ، خذصتةن نامعزعغا ظةضةشتىرىلىص خذصتةن نامعزعدعن 
كةينعدعن ظوقذلعدذ. ظذنع خذصتةندعن كئيعن ؤئتعر نامعزعدعن ظعلضعرع ظوقذش 
ظةث ياخشعدذر. تةراؤعه نامعزعنع كئحعنعث يئرعمعضة قةدةر كئحعكتىرؤئتعش 
مةكرذه ظةمةس، لئكعن ظةضةر نامازنع شذ ؤاقعتقعحة كئحعكتىرؤئتعش جاماظةتنع 
قاحذرذص قويعدعغان ظعش بولسا، ظذنع شذ ؤاقعتقعحة كئحعكتىرؤئتعش مةكرذه 
بولعدذ. حىنكع تةراؤعه نامعزعنع جاماظةت بعلةن ظوقذش ناهايعتع ياخشعدذر.

ظةسكةرتعش: 

ظوقذش  بعلةن  جاماظةت  نامعزعنع  ؤئتعر  حاغدا  باشقا  ظئيعدعن  رامعزان 
مةكرذهتذر. رامعزان ظئيعدا ؤئتعر نامعزعنع جاماظةت بعلةن ظوقذش ياخشعدذر. 
لئكعن ؤئتعرنع ظةتتعضةندة ظوقويدعغان ظادةم ظذنع يالغذز ظوقذسعمذ بولعدذ. 
ؤئتعر نامعزعنعث بئشعغا ظىلضىرةلمعضةن ظادةم دذظايع قذنذتنع ظعمام بعلةن بعللة 
ظوقذيدذ ؤة ظعمام ساالم بةرضةندعن كئيعن نامازنعث ظىلضىرةلمعضةن رةكعتعنع 
ؤة  ظعمام  تاماماليدذ.  نامازنع  ظوقذمايال  قذنذتنع  دذظايع  تذرغاندا  ظوقذغعلع 

ظعمامغا ظعقتعدا قعلغان ظادةملةر دذظايع قذنذتنع ظعحعدة ظوقذيدذ.)))

3 ـ ظئتعكاصتا ظولتذرذش 

ظئتعكاصتا ظولتذرذشنعث هأكمع ؤة ظذنعث يولغا قويذلغانلعقع هةققعدة:
كىحلىك  ظولتذرذش  ظئتعكاصتا  كىنعدة  ظون  ظاخعرقع  ظئيعنعث  رامعزان 
سىننةتتذر. رامعزاندعن باشقا حاغالردا ظولتذرذش مذستةهةصتذر. ظةضةر ظئتعكاصتا 

ظولتذرذشقا ؤةدة قعلغان بولسا، ظئتعكاصتا ظولتذرذش ؤاجعص بولعدذ.
ظئتعكاصتا ظولتذرذشنعث دةلعلـ  صاكعتع بولسا، صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث 
جئنعنع  مذبارةك  ظذنعث  تاظاال  اهلل  تاكع  باشالص  كةلضةندعن  مةدعنعضة 
تاشلعمعغانلعقعدذر.  قئتعممذ  بعرةر  ظولتذرذشنع  ظئتعكاصتا  قةدةر  ظالغانغا 
لئكعن  ظولتذرسعمذ(،  ظئتعكاصتا  شذنداق  )ظأزع  ظةلةيهعسساالم  صةيغةمبةر 
ظئتعكاصتا ظولتذرمعغان ساهابعلةرنع ظةيعصلعمعغان. شذنعث ظىحىن صةيغةمبةر 
ظةلةيهعسساالمنعث هةر يعلع ظئتعكاصتا ظولتذرذشع ظذنعث ؤاجعص ظعكةنلعكعنعث 

)))  »شرح املنيه«
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دةلعلع ظةمةستذر))).
ظعمام  هةققعدة  ظولتذردعغانلعقع  ظئتعكاصتا  ظةلةيهعسساالمنعث  صةيغةمبةر 
بذخارع ؤة مذسلعم ظاظعشةنعث )اهلل تاظاال ظذنعثدعن رازع بولسذن!( مذنداق 
تاظاال  اهلل  تاكع  ظةلةيهعسساالم  »صةيغةمبةر  قعلعدذ:  رعؤايةت  دئضةنلعكعنع 
ظئتعكاصتا  كىنعدة  ظون  ظاخعرعقع  رامعزاننعث  قةدةر  تاصتذرغانغا  ؤاصات  ظذنع 
صةيغةمبةر  كئيعن  ظةلةيهعسساالمدعن  صةيغةمبةر  ظعدع.  كةلضةن  ظولتذرذص 

ظةلةيهعسساالمنعث ظاياللعرع شذ كىنلةردة ظئتعكاصتا ظولتذردع.«
بذ هةقتة يةنة ظعمام بذخارع ؤة مذسلعم ظاظعشةنعث )اهلل تاظاال ظذنعثدعن رازع 
بولسذن!( مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ: »صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم 
رامعزاننعث ظاخعرقع ظون كئحعسع كعرسة، ظذخلعمايتتع ؤة ظاظعلعسعدعكعلةرنع 
ظايرعلعص  ظاياللعرعدعنمذ  ظعدعكع  تعرعشحان  ظعبادةتتة شذنداق  ظويغعتاتتع. 

تذراتتع.« 
ظاظعشة )اهلل تاظاال ظذنعثدعن رازع بولسذن!( مذنداق دئدع: »صةيغةمبةر 
ظةلةيهعسساالم رامعزاننعث ظاخعرعقع ظونعدا ظذنعثدعن باشقا حاغالردا كأرىلىص 

باقمعغان تعرعشحانلعقالرنع كأرسعتةتتع.« 
صةيغةمبةر  دئدع:  مذنداق  بولسذن!(  رازع  ظذنعثدعن  تاظاال  )اهلل  ظاظعشة 
تاق  ظونعنعث  ظاخعرقع  رامعزاننعث  كئحعسعنع  »قةدرع  ظةلةيهعسساالم: 

كئحعلعرعدعن ظعزدةثالر« دئضةن.)))   

>ظئتعكاص< دئضةن سأزنعث ظوقذمع

ظعش  >بعر  ؤة  تذرذش<  يةردة  >بعر  جةهةتتعن  مةنا  سأز  دئضةن  >ظئتعكاص< 
ظىستعدة داؤام قعلعش< دئضةن مةناالرنع بئرعدذ.

>ظئتعكاص< دئضةن سأز ظعستعاله جةهةتتعن ظعبادةت قعلعش نعيعتع بعلةن بةش ؤاخ 
ناماز ظوقذلعدعغان حوث مةسحعتتة ظولتذرذش، دئضةنلعك بولعدذ. ظعمام ظةبذيذسذف ؤة 
ظعمام مذهةممةد: »هةر قانداق مةسحعتتة ظئتعكاصتا ظولتذرذش توغرا بولعدذ« دةيدذ. 
هةنةفعي مةزهةصعدعكع بةزع ظالعمالر، بذ ظعككع ظعمامنعث سأزلعرعنع توغرا سأز، 
)))  ظةسلعدة صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم تاشلعماي داؤاملعق قعلغان ظعش ؤاجعص بولعدذ. ظةمما صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم 
بذنعثدعن  ظىحىن  ظةيعصلعمعغانلعقع  ظولتذرمعغانالرنع  لئكعن  بولسعمذ،  قعلغان  داؤاملعق  ظأزع  ظولتذرذشنع  ظئتعكاصتا 

ظئتعكاصتا ظولتذرذشنعث ؤاجعص ظةمةسلعكع حعقعدذ. ت.  
)))  ظعمام بذخارع رعؤايعتع. 
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دةص قوبذل قعلدع. حىنكع ظعككع ظعمامنعث ظذ سأزع بولذصمذ بعزنعث زامانعمعزدا 
بةك ظاسانحعلعق ظئلعص كئلعدذ. شذنعث ظىحىن )خذددع ظعبنع ظابعدعننعث دعضعنعضة 

ظوخشاش( ظعككع ظعمامنعث ظذ سأزعنع حعث تذتذش الزعم.))) 
ظايال كعشع ظأيعدة ناماز ظوقذش ظىحىن تةييارلعغان يئرعدة ظئتعكاصتا ظولتذرعدذ. 

ظايال كعشعنعث مةسحعتتة ظئتعكاصتا ظولتذرذشع مةكرذهتذر.)))
ظئتعكاصتا ظولتذرذشنعث صايدعلعرع:  

ظئتعكاصتا ظولتذرغان ظادةم ظئتعكاصتا ظولتذرغان مذددةت ظعحعدة صىتىن ؤاقتعنع 
صةرؤةردعضارعغا ظعبادةت قعلعشقا ظاجرعتعدذ. يةنع ظذ ظئتعكاصتا ظولتذرغان مذددةت 
ظعحعدة ؤاقعتلعرعنع صةرز نامازالرنع كأتىش، ظعلعم ظأضعنعش، اهلل تاظاالنع ياد ظئتعش 
ؤة قذرظان كةرعم ظوقذش سورذنلعرعغا قاتنعشعش ؤة كئحعلعرعدة كئحع نامازلعرعنع 
ظوقذش بعلةن ظأتكىزعدذ. اهلل تاظاال ظئتعكاصتا ظولتذرغذحعغا، ظذ ظئتعكاصتا ظولتذرغان 
مذددةت ظعحعدة قةدرع كئحعسعنع تئصعشقا نعسعص قعلعشع مذمكعن. قةدرع كئحعسع 
بولسا، ظذ كئحعدة قعلعنغان ظعبادةتنعث ساؤابع ظعحعدة ظذ كئحة يوق ظايالردعن معث 

ظاي قعلغان ظعبادةتنعث ساؤابعدعن ظارتذق بولعدعغان بعر كئحعدذر.
ظئتعكاصتا ظولتذرذشتا يةنة ظعنساننعث دعلعنع راهةتلةندىرعدعغان نذرغذنلعغان 
نئرؤا  دعلعنع،  ظئتعكاصتا  ظولتذرغذحع  ظئتعكاصتا  حىنكع  بار.  صايدعالر  مةنعؤي 
ظأتكىزىدعغان  مذددةتنع  بعر  راهةتلةندىرعدعغان  مةنعؤعيعسعنع  ؤة  تذمذرلعرعنع 
ؤة  ظعشلعرعدعن  دذنيانعث  دعلع  ؤاقتعدا  ظولتذرغان  ظئتعكاصتا  ظعنسان  بولغاحقا، 
غةملعرعدعن خالع تذرعدذ. كأثلع دذنيانعث قعيعنحعلعقلعرعدعن يعراق بولذص راهةت 
هئس قعلعص صىتىن ؤذجذدع بعلةن صةرؤةردعضارعغا ظعبادةت قعلعشقا يىزلعنعدذ ؤة اهلل 
تاظاالنع ياد ظئتعش بعلةن دعلع ظارام تاصعدذ. دعللةرنعث اهلل تاظاالنع ياد ظئتعش بعلةن 
ظئتعش  ياد  نع  دئدع: »دعلالر اهلل  تاظاال مذنداق  تاصعدعغانلعقع هةققعدة اهلل  ظارام 

بعلةن ظارام تاصعدذ«)))

ظئتعكاصنع بذزذدعغان ظعشالرنعث بايانع

تئشعغا حعقعشقا هئحقانداق ظعهتعياجع بولماي تذرذص مةسحعتنعث تئشعغا 
)))  »رد احملتار«.
)))  »رد احملتار«.

)))  سىرة رةظعد 8) ـ ظايةتنعث بعر قعسمع. 
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مةسحعت  ظولتذرغان  ظئتعكاصتا  لئكعن  بذزعدذ.  ظئتعكاصنع  كئتعش  حعقعص 
جىمة نامعزع ظوقذلمايدعغان مةسحعت بولسا، جىمة نامعزع ظوقذغعلع باشقا 
ظةضةر  ظىحىن،  قعلعش  تةرةت  حوث  ـ  كعحعك  ياكع  ظىحىن  بئرعش  مةسحعتكة 
بولذص  ظئهتعالم  بولسا  مةسحعت  بولمايدعغان  مذمكعن  يذيذنذش  مةسحعت 
قالغاندا يذيذنذش ظىحىن ياكع مةسحعت ظأرىلىص كةتكعلع قوصقذنعغا، ظأزعضة 
ياكع مةسحعتتعكع نةرسعلعرعضة بعرةر خةتةرنعث كئلعص قئلعشعدعن ظةندعشة 

قعلغعنعغا ظوخشاش ظعهتعياجالر ظىحىن مةسحعتتعن حعقسا بولعدذ.)))
ظةضةر ظئتعكاصتا ظولتذرغذحع مةزكذر ظعهتعياجالردعن باشقا بعرةر ظعهتياج 
ظىحىن مةسحعتتعن حعقعص كةتسة، بذ هالدا ظةضةر ظذنعث ظولتذرغان ظئتعكاصع 
ظولتذرذشنع ظأزعضة ؤةدة قعلغان ظئتعكاص بولسا، ظئتعكاصع بذزذلذص كئتعدذ. 
ظةضةر سىننةت ياكع مذستةهةص ظئتعكاصالر بولسا، ظئتعكاصع ظاياغالشقان بولعدذ. 
ظةضةر ظئتعكاصتا ظولتذرغان ظادةم رامعزاننعث ظاخعرقع ظون كىنعدة ظولتذرغان 
بعلةن   سةؤةبع  كئتعش  حعقعص  هاجةتسعز  مةسحعتتعن  ظئتعكاصعنع  سذننةت 
روزا هئيت كىنع كئلعشتعن ظعلضعرع ظاياغالشتذرغان بولسا، ظذنعثغا صةقةت 
مةسحعتتعن حعقعص كةتكةن ظاشذ كىننعثال قازاسعنع قعلعش الزعم بولعدذ.))) 
ؤة  )سىيىشكة  ياكع  بعلةن  ظأتكىزىش  مذناسعؤةت  جعنسعي  ظئتعكاص 
بولعدعغان  سةؤةب  ظأتكىزىشكة  مذناسعؤةت  جعنسعي  ظوخشاش(  قذحاقالشقا 
تاظاال  اهلل  حىنكع  كئتعدذ.  بذزذلذص  بعلةن  كئلعش  مةنعي  قعلعص  ظعشالرنع 
ظئتعكاصتا ظولتذرغذحعالرنع ظاياللعرع بعلةن جعنسعي مذناسعؤةت ظأتكىزىشتعن 
توسذص مذنداق دئدع: »سعلةر مةسجعدتة ظئتعكاصتا ظولتذرغان حئغعثالردا 

)كىندىز بولسذن, كئحة بولسذن(, ظذالرغا يئقعنحعلعق قعلماثالر«))) 

ظةسكةرتعش: 

ظولتذرذشنع ؤةدة قعلعش ظارقعلعق ظولتذرغان ظئتعكاصنعث توغرا بولذشع 
كىن  نةححة  بعر  ظادةم  بعر  مةسعلةن:  قعلعنعدذ.  شةرت  تذتذش  روزا  ظىحىن 
ظئتعكاصتا ظولتذرذشنع ظأزعضة ؤةدة )يةنع نةزر( قعلغان بولسا، )ظئتعكاصتا 

)))  »مراقي الفالح«.
)))  »اهلدية العالئية«.

)))  سىرة بةقةرة 87) ـ ظايةتنعث بعر قعسمع. 

روزا تۇتىۋاتقان ئادەمدىن تەلەپ قىلىنىدىغان ئىشالرروزا تۇتىۋاتقان ئادەمدىن تەلەپ قىلىنىدىغان ئىشالر

676677



ظولتذرغان( شذ كىنلةرنعث هةممعسعدة روزا تذتذش الزعمدذر.)))  

4 ـ سوهذرلذق يئيعش

روزا تذتماقحع بولغان ظادةمنعث سوهذرلذق يئيعشع مذستةهةصتذر. حىنكع 
صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم: »سوهذرلذق يةثالر. حىنكع سوهذرلذقتا بةرعكةت 
بار« دئدع.))) سوهذرلذق يئيعش روزعدارنعث روزعنع قعينعلعص قالماي ظادا 
قعلعشعغا ياردةمحع بولعدذ. بذ هةقتة صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم مذنداق دئدع: 
»سعلةر كىندىزنعث روزعسعنع تذتذش ظىحىن سوهذر تاماقلعرع بعلةن ياردةم 

تةلةص قعلعثالر.)))«)4)  
ؤاقتعدا  سوهذرلذق  ظادةمضة  بولغان  تذتماقحع  روزا  يئيعش  سوهذرلذق 
مةيلع يةيدعغان نةرسة بولسذن مةيلع ظعحعدعغان نةرسة بولسذن نئمة ظاسان 
صةيغةمبةر  هةقتة  بذ  حعقعدذ.  ؤذجذدقا  بعلةن  يئيعش  نةرسعنع  شذ  بولسا، 
ظةلةيهعسساالم مذنداق دئدع: »سوهذرلذقنعث هةممعسعدة بةرعكةت بار. بعر 
يذتذم سذ ظعحعش ظارقعلعق بولسعمذ سوهذرلذق يئيعشنع تاشلعماثالر. حىنكع 
سوهذرلذق يئضىحعلةرضة اهلل تاظاال رةهمةت قعلعدذ ؤة صةرعشتعلةر مةغصعرةت 
»خورما  دئدع:  مذنداق  يةنة  ظةلةيهعسساالم  صةيغةمبةر  قعلعدذ.«)5)  تةلةص 

مأمعننعث ياخشع سوهذرلعقعدذر.«)6)
سوهذرلذق  بولسا،  قالمعغانال  قعلعص  ضذمان  قالغعنعغا  يذرذص  ظالةمنعث 
يئيعشنع هةتتا تاث ظاتقعلع ظاز قالغانغا قةدةر كئحعكتىرىش مذستةهةصتذر. 
بعر  حاغدا  بذ  قالسا،  قعلعص  ضذمان  قالغانلعقعغا  يذرذص  ظالةمنعث  ظةضةر 
يئيعشنعث مذستةهةص  كئحعكتىرىص  يئيعش مةكرذهتذر. سوهذرلذقنع  نةرسة 
قعلغان  رعؤايةت  مذسلعم  ظعمام  بولسا،  صاكعتع  ـ  دةلعل  ظعكةنلعكعنعث 
)اهلل  ظاظعشةنعث  ظعككعمعز  بعلةن  »مةسرذق  سأزعدذر:  بذ  ظةبذظةتعيةنعث 
تاظاال ظذنعثدعن رازع بولسذن!( قئشعغا كعرعص: ساهابعلةرنعث ظعحعدة ظعككع 

)))  »اهلدية العالئية«.
)))  بذ هةدعسنع ظعمام بذخارع ؤة مذسلعم رعؤايةت قعلدع.

)))  يةنع كىندىزدة قعينعلعص قالماي روزا تذتذش ظىحىن سوهذرلذق يةثالر. ت. 
)))  بذ هةدعسنع ظعبنع ماجة رعؤايةت قعلدع. 

)))  بذ هةدعسنع ظعمام ظةهمةد رعؤايةت قعلدع. 
)))  بذ هةدعسنع ظةبذداؤذد رعؤايةت قعلدع. 
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كعشع بار، بعرع هةم ظعصتارنع بالدذر قعلعدذ هةم نامازنع بالدذر ظوقذيدذ. يةنة 
بعرع هةم ظعصتارنع كئحعكتىرىص قعلعدذ هةم نامازنع كئحعكتىرىص ظوقذيدذ، 
دئدذق. ظاظعشة )اهلل تاظاال ظذنعثدعن رازع بولسذن!(: ظذ ظعككعسعنعث قايسعسع 
ظعبنع  بعز:  دئدع.  ظوقذيدذ؟  بالدذر  نامازنع  هةم  قعلعدذ  بالدذر  ظعصتارنع 
مةسظذد، دةص جاؤاب بةردذق. ظاظعشة )اهلل تاظاال ظذنعثدعن رازع بولسذن!(: 

صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم شذنداق قعالتتع، دئدع))).«)))
ظذ  حىنكع  ظةمةس.  ياخشع  ظذخالش  كئيعن  بولغاندعن  يةص  سوهذرلذق 
ؤاقعتتا ظذخالش مةيدعضة زةرداص سذ يعغعلعص قعلعشقا ؤة تاماقنعث تةس هةزعم 
بولعشعغا سةؤةب بولعدذ. ظذ مذبارةك ؤاقعتتا اهلل تاظاالغا ظعبادةت قعلعشقا ؤة 
ظعستعغصار ظئيتعشقا يىزلىنىش الزعم. كئيعن بامدات نامعزعنع جاماظةت بعلةن 
ظوقذش ظىحىن مةسحعتكة بئرعش الزعم. حىنكع ظذ ؤاقعت كئحعنعث ؤاقعتلعرع 
ظعحعدة اهلل تاظاال تاظةتـ  ظعبادةت قعلعش ظىحىن ظةث ياخشع ؤاقعتتذر. اهلل تاظاال 
شذ ؤاقعتنع ؤة شذ ؤاقعتتا مةغصعرةت تعلعضىحعلةرنع مةدهعلةص مذنداق دئدع: 
»بامدات  تعلةيتتع«)))  مةغصعرةت  )صةرؤةردعضارعدعن(  سةهةرلةردة  »ظذالر 
نامعزعنعمذ ظوقذغعن، )كىندىزنعث ؤة كئحعنعث صةرعشتعلعرع( حوقذم بامدات 

نامعزعدا هازعر بولعدذ«)4)

5 ـ ظعصتار قعلعشقا ظالدعراش

روزا تذتعؤاتقان ظادةمنعث كىن كعرعص كئتعص بولغاندعن كئيعن  ظعصتار 
قعلعشقا ظالدعرعشع مذستةهةصتذر)5). ظذنع كئحعكتىرؤئتعش مةكرذهتذر. حىنكع 
صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم مذنداق دئدع: »كعشعلةر ظعصتارنع ظالدعراص قعلسعال 
قعلعص  بايان  بذرذن  ظاز  بعر  بعز  بولعدذ«)6)  ظىستعدة  ياخشعلعق  هةمعشة 
ظأتكةن ظاظعشةنعث )اهلل تاظاال ظذنعثدعن رازع بولسذن!( هةدعسعمذ ظعصتارغا 
ظالدعراشنعث ياخشع ظعكةنلعكعنع كأرسىتىص بئرعدذ. لئكعن ظعصتار قعلغاندا 
ياخشع  كئحعكتىرىشنعث  سوهذرلذقنع  ظعكةنلعكعدعن  ياخشع  ظالدعراشنعث  ظعصتارغا  قعلعنغان  بايان  هةدعستة  بذ    (((

ظعكةنلعكع حعقعدذ. ت. 
)))  بذ ظةسةرنع يةنة نةساظعي، ظةبذداؤذد ؤة تعرمعزعي قاتارلعقالر رعؤايةت قعلدع.  

)))  سىرة زارعيات 8) ـ ظايةت. 
)))  سىرة ظعسرا 78 ـ ظايةتنعث بعر قعسمع. 

)))  ظعصتارنعث كىن حذقذم كعرعص كئتعص بولغاندعن كئيعن بولذشع الزعم. ت. 
)))  بذ هةدعسنع ظعمام بذخارع ؤة مذسلعم رعؤايةت قعلدع. 
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ؤاقتعدعن كئحعكتىرؤةتمةسلعك ظىحىن تاماق  هةتتا شام نامعزعنع ظةؤؤةلقع 
يئيعش ؤاقتعنع ظذزارتعؤةتمةسلعك الزعم. ظةضةر روزعدار ظادةم تاهارةتسعز بولسا 
ؤاقتع  ظعصتار  ياخشعسع  ظةث  كةلسة،  توغرا  يةثضىشلةشكة  تاهارعتعنع  ياكع 
ظعصتار  هامان  كةتكةن  كعرعص  كىن  ؤة  ظئلعشع  تاهارةت  ظعلضرع  كئلعشتعن 
قعلعص تاماق تةييار بولذص قالغان بولسا، تامعقعنع يئيعشع ؤة ظارقعسعدعنال 

شام نامعزعنع ظوقذشع الزعم.
ظةمما تاماق تئخع تةييار بولمعغان ياكع روزعدار ظادةم تاماقتعن يعراق 
يةردة مةسعلةن: مةسحعتكة ظوخشاش بعر يةردة بولغان بولسا، ظعصتارنع مئؤعضة 
ياكع سذغا ظوخشاش قئشعدا ظئغعزعنع ظاحقذدةك قانداق نةرسة بولسا، شذ 
تاماق  ظاندعن  ظوقذص  ؤاقتعدا  ظةؤؤةلقع  نامعزعنع  شام  قعلعص  بعلةن  نةرسة 
يئيعشكة ظأتىش كعرةك. شذنعث بعلةن ظعصتارنع بالدذر قعلعش سىننعتعنعمذ 
ظادا قعلغان، هةم شام نامعزعنعمذ ظةؤؤةلقع ؤاقتعدا ظوقذغان بولعدذ. ظذ يةنة 
تاماق تةييار بولذص قالغاندا تاماق يئمةي ناماز ظوقذش مةكرذه ظعدع، ظذ 
ؤاقتع  تاماق  ظةلةيهعسساالم  صةيغةمبةر  بولمايدذ.  قعلغانمذ  ظعشنع  مةكرذه 
يئيعشنعث  تاماق  بعلةن  ظالدع  قالغاندا  كئلعص  تةث  ؤاقتع  نامازنعث  بعلةن 
الزعملعقع هةققعدة مذنداق دئدع: »تاماق تةييار بولوص قالغاندا ؤة تةرةت 
قعستاص تذرغاندا ناماز ظوقذشقا بولمايدذ.«))) »كةحلعك تاماق تةييار بولذص 
قالغان ؤة خذصتةن نامعزعغا تةكبعر حىشىرىلضةن بولسا، سعلةر ظاؤؤال تاماقنع 

يةثالر.«)))  

6 ـ ظعصتار قعلغان ؤاقتعدا دذظا قعلعش

روزا تذتقان ظادةمنعث ظعصتار قعلغان ؤاقتعدا دذظا قعلعشع مذستةهةصتذر. 
حىنكع روزعدارنعث دذظايع ظعجابةتتذر. بولذصمذ ظعصتار ؤاقتعدا قعلغان دذظايع 
»دذظاسع  دئدع:  مذنداق  ظةلةيهعسساالم  صةيغةمبةر  هةقتة  بذ  ظعجابةتتذر. 
)ظعجابةتسعز( قايتذرذلمايدعغان ظىح تىرلىك ظادةم بار. ظذالر ظعصتار قعلغاندا 
دذظا قعلغان روزعداردذر، ظادعل باشلعقتذر ؤة زذلذمغا ظذحرعغذحع كعشعدذر. 
ظىستىضة  بذلذتالرنعث  دذظاسعنع  قعلغان  ظذحرعغذحعنعث  زذلذمغا  تاظاال  اهلل 
تاظاال  اهلل  ؤة  ظئحعلعدذ  ظعشعكلعرع  ظاسماننعث  ظىحىن  دذظا  ظذ  كأتىرعدذ. 

)))  بذ هةدعسنع ظعمام مذسلعم ؤة ظةبذداؤذد رعؤايةت قعلدع. 
)))  ظعمام بذخارع رعؤايعتع. 
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ظذنعثغا: مئنعث كاتتا ؤة ظذلذغلعقعم بعلةن قةسةم قعلعمةنكع، مةن ساثا بعر 
مذددةتتعن كئيعن بولسعمذ ياردةم قعلعمةن، دةيدذ.«)))      

ظعصتار قعلغاندا تأؤةندعكع دذظانع قعلعش ياخشعدذر:
>ظةلالهذممة لةكة سذمتذ، ؤة بعكة ظامةنتذ، ؤة ظةلةيكة تةؤةككةلتذ، ؤة 
سةبةتةل  ؤة  ظذرذقذ،  ؤةبتةللةتعل  زةمةظذ  زةهةبةز  ظةفتةرتذ،  رعزقعكة  ظةال 

ظةجرذ ظعن شاظةلالهذ)))>
بذ هةقتة ظةبذداؤذد ظعبنع ظأمةرنعث )اهلل تاظاال ظذنعثدعن رازع بولسذن!( 
ظعصتار  ظةلةيهعسساالم  صةيغةمبةر  قعلعدذ:  رعؤايةت  دئضةنلعكعنع  مذنداق 
قعلغان ؤاقتعدا: »زةهةبةز زةمةظذ ؤةبتةللةتعل ظذرذقذ، ؤة سةبةتةل ظةجرذ 
مذنداق  زأهرةنعث  ظعبنع  مذظاز  يةنة  ظةبذداؤذد  دةيتتع.  شاظةلالهذ«  ظعن 
دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ: صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم ظعصتار قعلغان ؤاقتعدا: 

»ظةلالهذممة لةكة سذمتذ، ؤة ظةال رعزقعكة ظةفتةرتذ« دةيتتع.
ظعبنع  ظةمرع  ظعبنع  ظابدذلاله  ظةبذمةلعكةدعن  ظعبنع  بةيهةيقع،  ظعمام 
ظةلةيهعسساالم:  صةيغةمبةر  قعلعدذ:  رعؤايةت  دئضةنلعكعنع  مذنداق  ظاسنعث 
»روزعدار ظادةمنعث ظعصتار قعلغان ؤاقتعدا )ظعجابةتسعز( قايتذرذلمايدعغان 
بعر دذظاسع بار.« دئضةن. ظعمام بةيهةيقع يةنة ظعبنع ظةبذمةلعكةنعث مذنداق 
ظعصتار  ظاس  ظعبنع  ظةمرع  ظعبنع  قعلعدذ: »ظابدذلاله  رعؤايةت  دئضةنلعكعنع 
ؤةسعظةت  بعرةهمةتعكةللةتع  ظةسظةلذكة  ظعننع  ؤاقتعدا: >ظةلالهذممة  قعلغان 

كذللة شةيظعن ظةن تةغفعرة لع)))< دةص دذظا قعالتتع.«
هةممعمعزضة مةلذم بولغعنعدةك دذظانعث بئشعدا، ظوتتذرسعدا ؤة ظايعغعدا 

صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمغا دذرذت ظوقذش دذظانعث ظةدةبلعرعنعث بعرعدذر. 

7 ـ ظعصتارنع خورما بعلةن قعلعش

بذ هةقتة  قعلعشع مذستةهةصتذر.  ظعصتار  بعلةن  ظادةمنعث خورما  روزعدار 
صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم مذنداق دئدع: »كعمكع خورما تاصالعسا، ظعصتارنع 

)))  بذ هةدعسنع تعرمعزعي، ظعمام ظةهمةد ؤة ظعبنع ماجة قاتارلعقالر رعؤايةت قعلدع. 
)))  دذظانعث مةنعسع: >ظع اهلل! سةن ظىحىن روزا تذتتذم، ساثا ظعمان ظئيتتعم، ساثا تةؤةككىل قعلدعم، سئنعث بةرضةن رعزقعث بعلةن ظعصتار 

قعلدعم، ظذسسذزلذق كةتتع، تذمذرالر نةملةندع ؤة اهلل تاظاال خالعسا ظةجرع تذرغذزذلدع>
كةحىرشعثنع  ضذناهلعرعمنع  مئنعث  بعلةن  رةهمعتعث  بولغان  ظورتاق  مةخلذقاتقا  هةممة  اهلل!  ظع  مةنعسع:  دذظانعث    (((

تعلةيمةن. 
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قعلسذن.  ظعصتار  بعلةن  سذ  تاصالمعسا،  خورما  كعمكع  قعلسذن.  بعلةن  خذرما 
حىنكع سذ صاكتذر.«))) 

ظةضةر ظعصتارنع خورما بعلةن قعلمعسا، ظوتتا صعشعرذلمعغان مئؤعلةر بعلةن 
قعلعدذ. بذ هةقتة ظةبذيةظال مذنداق دئدع: »صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم ظعصتارنع 
ياكع ظىح تال خورما بعلةن ياكع ظوت تةضمعضةن بعر نةرسة بعلةن قعلعشنع 

ياخشع كأرةتتع.« 

8 ـ روزا تذتقانالرنع ظعصتار قعلدذرذش

روزا تذتقانالرنع هأرمةتلةش ؤة ظذالرنعث روزا تذتقانلعقعنع تةقدعرلةش 
صةيغةمبةر  هةقتة  بذ  مذستةهةصتذر.  قعلدذرذش  ظعصتار  ظذالرنع  ظىحىن 
ظعصتارلعق  تذتقذحعغا  روزا  »كعمكع  دئدع:  مذنداق  ظةلةيهعسساالم 
بةرسة، روزا تذتقذحعنعث ظةجرعدعن هئحنةرسة كئمةيمةستعن ظعصتارلعق 

بةرضىحعضة روزا تذتقذحعنعثكعضة ظوخشاش ظةجعر بئرعلعدذ.«)))  
شةرت  بولذشع  صئقعر  تذتقذحعنعث  روزا  ظىحىن  بئرعش  ظعصتارلعق 
باينع  بعلةن  صئقعر  هةدعس  قعلعنغان  بايان  يذقعرعدا  حىنكع  ظةمةس. 
ظارعماستعنال >كعمكع روزا تذتقذحعغا ظعصتارلعق بةرسة< دةصال كةلدع. 
بئرعش  ظعصتارلعق  صئقعرالرغا  تذتقان  روزا  بولسعمذ  شذنداق  لئكعن 
سةدعقة  ظذالرغا  هةم  بةرضةندة  ظعصتارلعق  ظذالرغا  حىنكع  ياخشعدذر. 

قعلغان هةم ظذالرنع ظعصتارالتتذرغان بولعدذ. 
روزا تذتقذحعالرغا ظعصتارلعق بئرعش ظىحىن بةك كأص كايعص قعلعص 
كةتمةسلعك الزعم. حىنكع ظعسالمدا بذنداق ظعشالر ظىحىن كايعص كئتعش 
دئدع: »بعز  مذنداق  خةتتاب  ظعبنع  ظأمةر  هةقتة  بذ  حةكلةنضةندذر. 
روزعدارالرغا  كعلعص  يةنة  حةكلةندذق.«)))  كئتعشتعن  كايعص  كأص 
ظعتصارلعق بئرعش ظىحىن ظئسعل ؤة خعلمذخعل تاماقالرنع تةييارالشقا 
كايعص كئتعش ظعصتارلعق بئرعش ظعبادعتعنعث ظعحعضة رعياكارلعق ؤة 
شأهرةت صةرةسلعكنع كعرضىزعدذ ؤة ظعصتارلعق بئرعدعغانالرنعث سانعنع 

ظازايتعؤعتعدذ. 
)))  بذ هةدعسنع ظةبذداؤذد ؤة تعرمعزعي رعؤايةت قعلدع. 

)))  بذ هةدعسنع تعرمعزعي، نةساظعي ؤة ظعبنع ماجة قاتارلعقالر رعؤايةت قعلدع. 
)))  بذ ظةسةرنع ظعمام بذخارع رعؤايةت قعلدع. 
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»كعمكع  ظةلةيهعسساالم:  صةيغةمبةر  هةققعدة  بئرعش  ظعصتارلعق 
رامعزاندا بعر روزعدارغا ظعصتارلعق بةرسة، ضذناهع مةغصعرةت قعلعنعدذ، 
بوينع دوزاختعن ظازات قعلعنعدذ ؤة ظذنعثغا روزا تذتقذحعنعث ظةجرعدعن 
ظةجعر  ظوخشاش  تذتقذحعنعثكعضة  روزا  كئمةيمةستعن  هئحنةرسة 
بئرعلعدذ« دئدع. ساهابعلةر: ظع اهلل نعث صةيغةمبعرع! بعز هةممعمعز 
روزا تذتقان ظادةمنع ظعصتارلعتعدعغان نةرسعضة ظئرعشةلمةيمعز، دئدع. 
صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم: »اهلل تاظاال شذ ساؤابنع روزعدار بعر ظادةمنع 
خورما ياكع سذ ياكع ظازراق دوغاص بعلةن ظعصتارالتتذرغان هةرقانداق 

كعشعضة بئرعدذ« دئدع.)))

9 ـ نةصلة ظعبادةتلةرنع كأص قعلعش

ظوقذغانغا  كةرعم  قذرظان  ؤة  بةرضةنضة  سةدعقة  ظئيعدا  رامعزان 
ظوخشاش نةصلة ظعبادةتلةرنع كأص قعلعش ياخشعدذر. حىنكع رامعزان 
ظئيعدا قعلعنغان بعر نةصلة ظعبادةتنعث ساؤابع باشقا حاغدا قعلعنغان 
بعر صةرز ظعبادةتنعث ساؤابعغا تةث. بذ هةقتة صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم 
مذنداق دئدع: »كعمكع رامعزان ظئيعدا اهلل تاظاالغا بعر ياخشع ظعشنع 
قعلغان  ظادا  صةرزنع  بعر  حاغدا  باشقا  ظذ  يئقعنالشسا،  بعلةن  قعلعش 
ظادا  صةرزنع  بعر  ظئيعدا  رامعزان  كعمكع  بولعدذ.  ظوخشاش  ظادةمضة 
قعلسا، ظذ )باشقا حاغدا( 70 صةرزنع ظادا قعلغان ظادةمضة ظوخشاش 

بولعدذ.«
تعرمعزعي ظةنةسنعث )اهلل تاظاال ظذنعثدعن رازع بولسذن!( مذنداق 
رامعزان  ظةلةيهعسساالمدعن  صةيغةمبةر  قعلعدذ:  رعؤايةت  دئضةنلعكعنع 
ظئيعدعن كئيعن قايسع ؤاقعتتا تذتقان روزا ظةث ياخشع، دةص سورالدع؟ 
يىزعسعدعن  هأرمعتع  ظئيعنعث  »رامعزان  ظةلةيهعسساالم:  صةيغةمبةر 
صةيغةمبةر  بةردع.  جاؤاب  دةص  روزا«  )تذتقان(  ظئيعدا  شةظبان 
ظةلةيهعسساالمدعن يةنة قايسع ؤاقعتتا بئرعلضةن سةدعقة ظةث ياخشع 
ظئيعدا  »رامعزان  ظةلةيهعسساالم:  صةيغةمبةر  سورالدع؟  دةص  سةدعقة 

بئرعلضةن سةدعقة« دةص جاؤاص بةردع.
)))  بذ هةدعسنع ظعبنع خذزةيمة رعؤايةت قعلدع. 
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روزا تذتماسلعقنع دذرذس قعلعدعغان سةؤةبلةر

ظعسالم دعنعنعث هأكىملعرع ؤة تةكلعصلعرع ظاسان بعر دعن بولذص ظذنعث 
ظاسانلعقلعرع روزعنعث هأكىملعرعدة ظاالهعدة ضةؤدعلعنعدذ. اهلل تاظاال روزعنعث 
هأكىملعرعنع بايان قعلعص كةلضةن ظايةتتة ظعسالم دعنعنعث هأكىملعرع ظاسان 
بعر دعن ظعكةنلعكعنع بايان قعلعص مذنداق دةيدذ: »اهلل سعلةرضة ظاسانلعقنع 

خااليدذ، تةسلعكنع خالعمايدذ«))) 
بولعدعغان  قعيعن  ياكع  كئلعدعغان  ظئغعر  تذتذش  روزا  ظىحىن  شذنعث 
ظعككع  تأؤةندعكع  هالةتلةر  بذ  قويذلدع.  يولغا  تذتماسلعق  روزا  هالةتلةردة 

قعسعمغا بألىنعدذ: 
قازاسعنع  روزعنعث  كئيعن  تذتماي  ظعحعدة(  )رامعزاننعث  روزعنع  ـ   (

قعلعدعغان هالةتلةر.
) ـ روزعنع )رامعزاننعث ظعحعدة( تذتماي روزا تذتمعغانلعقع ظىحىن صعدية 

بئرعدعغان هالةتلةر. 
بعرعنحع هالةتلةرنعث سةؤةبلعرع تأؤةندعكعدعن ظعبارةتتذر: 

1 ـ سةصةر قعلعش:

ظعسالم دعنع، ظأزع ياشاؤاتقان يةردعن ظةث ظاز )8 كعلومئتعر يعراقلعقتعكع 
قةدةر  ظاياغالشقانغا  سةصةر  تاكع  ظادةمضة  ماثغان  قعلعص  سةصةر  يةرضة  بعر 
روزا تذتماسلعققا رذخسةت قعلدع. بذ رذخسةت سةصةرنعث ظاياغلعشعشع بعلةن 
تأضةيدذ. سةصةر مذساصعر ظادةمنعث ياكع بذرذن سةصةر قعلعص ماثغان ظأزعنعث 
يئرعضة قايتعص كئلعشع بعلةن ياكع سةصةر قعلعص بارغان يئرعدة ظةث ظاز 5) 

كىن تذرذشنع نعيةت قعلعشع بعلةن ظاياغلعشعدذ. 
روزا تذتعؤاتقان ظادةم ظةضةر سةصةرنع تاث ظئتعص بولغاندعن كئيعن )يةنع 
روزا تذتذص قوصقاندعن كئيعن( قعلماقحع بولسا، ظذنعث سةصةر قعلماقحع بولغان 
كىندة روزعسعنع بذزذؤئتعشع توغرا بولمايدذ. حىنكع ظذ ظادةم سةصةرضة روزا 
تذتذص بولغاندعن كئيعن حعقماقحع بولغاندذر. ظذ روزا تذتقان هالدا بولغانلعقع 

)))  سىرة بةقةرة 85) ـ ظايةتنعث بعر قعسمع. 
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ظىحىن شذ كىندعكع روزعسعنع تولذق تاماملعشع الزعم. حىنكع سةصةر قعلعش 
تذتذص بولغان روزعنع بذزذؤئتعشكة ظةمةس صةقةت روزا تذتماسلعققا رذخسةت 
ظذنعثغا  بذزذؤةتسة،  روزعسعنع  كىنعنعث  شذ  ظادةم  ظذ  ظةضةر  قعلعدذ.))) 

)كةففارةت ظةمةس( صةقةتال روزعنعث قازعسعنع قعلعش الزعم كئلعدذ.
رامعزان ظئيعدا سةصةر قعلغان ظادةمنعث روزا تذتمعسعمذ بولعدعغانلعقعنعث 
دةلعل ـ صاكعتع اهلل تاظاالنعث: »كعمكع كئسةل ياكع سةصةر ظىستعدة )يةنع 
باشقا  ظىحىن(  كىنلةر  تذتمعغان  بولسا،  تذتمعغان  )روزا  بولذص  مذساصعر( 

كىنلةردة تذتسذن«))) دئضةن ظايعتعدذر.
بذ هةقتة ظعمام بذخارع ؤة مذسلعم ظةنةسنعث )اهلل تاظاال ظذنعثدعن رازع 
بولسذن!( مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ: »بعز )رامعزاندا( صةيغةمبةر 
ظةلةيهعسساالم بعلةن بعللة سةصةرضة حعقاتتذق. ظعحعمعزدة روزا تذتقانالرمذ، 
روزا تذتمعغانالرمذ بار ظعدع. روزا تذتقانالر تذتمعغانالرنع، روزا تذتمعغانالر 

تذتقانالرنع ظةيعصلعمايتتع.«
زةرةر  بعرةر  ظادةمضة  حعققان  سةصةرضة  تذتذش(  روزا  )سةصةردة  ظةضةر 
روزا  بولسعمذ(  قعلعؤاتقان  )سةصةر  ظذنعث  بولسا،  ظعش  كةلمةيدعغان  ظئلعص 
تذتذشع ياخشعدذر. حىنكع ظذ، )ظةضةر روزعنع رامعزاننعث ظعحعدة تذتمعسا( 
تذتذش  روزا  ظعحعدة  رامعزاننعث  قعلعدذ.  قازاسعنع  يةنة  كئيعن  رامعزاندعن 
باشقا حاغقا قارعغاندا ياخشعدذر. حىنكع اهلل تاظاال مذنداق دئدع: »ظةضةر 
فعدعية  ؤة  يىرىشتعن  ظوحذق  )ظئغعز  ظىحىن  سعلةر  تذتذش  روزا  بعلسةثالر 

بئرعشتعن( ياخشعدذر«)))  
ياخشع  تذتذش  روزا  »سةصةردة  ظةلةيهعسساالمنعث:  صةيغةمبةر  ظةمما 
ظعش ظةمةس« دئضةن سأزع ؤة يةنة صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث مةككعنع 
صةتهع قعلعش ظىحىن ماثغاندا روزا تذتقان ظادةملةرضة دئضةن: »مانا ظاشذالر 
زةرةر  ظادةمضة(  حعققان  سةصةرضة  تذتذص  )روزا  سأزع  دئضةن  ظاسعيالردذر« 

ظئلعص كئلعدعغان هالةتلةرضة قارعتعلغاندذر.)4) 
)))  »رد احملتار«. 

)))  سىرة بةقةرة 85) ـ ظايةتنعث بعر قعسمع. 
)))  سىرة بةقةرة 84) ـ ظايةتنعث بعر قعسمع. 

)))  »فتح القدير«.
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ظةضةر سةصةر قعلماقحع بولغان ظادةم )سةصةر قعلعمةن، دةص( ظةتتعضةندة روزا 
تذتماي قوصقان، ظاندعن كىن ظعضعلضعلع بعر ساظةت قئلعشتعن ظعلضعرع سةصةر 
قعلمايدعغان بولغان ؤة )تاث ظاتقاندعن تارتعص تاكع شذ ؤاقعتقا كةلضعحة( 
روزعنع بذزذدعغان )مةسعلةن: بعر نةرسة يعضةن ياكع ظعحكةنضة ظوخشاش( 
بعرةر ظعش قعلمعغان بولسا، ظذنعث شذ ؤاقعتتعن باشالص روزا تذتذشع الزعم. 
حىنكع روزا تذتذش ظىحىن نعيةت قعلعش مذمكعن بولعدعغان بعر ؤاقعتتا روزا 

تذتماسلعقنع دذرذس قعلعدعغان سةؤةب يوقالغاندذر.)))  

2 ـ كئسةل:

كئسةل ظادةم ظةضةر روزا تذتسا بعرةر ظاالمةت ظارقعلعق ياكع ظعلضعرعكع 
تةجرعبعسعضة ظاساسةن كئسعلعنعث ظئغعرلعشعص قئلعشعدعن ياكع ساقعيعص 
ظةضةر  بولعدذ.  تذتمعسعمذ  روزا  قورقسا،  قئلعشعدعن  كئحعكعص  كئتعشعنعث 
كئسعلع  بولماي  تةجرعبعسع  ظأزعنعث  تةجرعبة  ظاساسالنغان  ظادةم  كئسةل 
ظذنعثكعضة ظوخشاش ظادةمنعث تةجرعبعسع بولغان ياكع كئسةلنعث ظةهؤالعنع 
روزا  )ظةضةر  دوختذرنعث  بعر  مذسذلمان  ظةمةس  صاسعق  بعلعدعغان  ياخشع 
تذتسعثعز كئسعلعثعز ظئغعرلعشعص قالعدذ ياكع ساقعيعشع كئحعكعص كئتعدذ( 
دئضةن سأزع بولغان بولسا، ظذ ظادةم روزا تذتمعسعمذ بولعدذ. ظةضةر دوختذر 
كئسةلنعث ظةهؤالعنع ياخشع بعلمةيدعغان ؤة صاسعق كعشع بولغان، كئسةل 
ظادةم ظذ دوختذرنعث سأزعضة ظعشعنعص روزا تذتمعغان بولسا، خذددع كئسةلنعث 
قئلعشعنع  كئحعكعص  ساقعيعشعنعث  ظذنعث  ياكع  قئلعشعنع  ظئغعرلعشعص 
روزا  تايانماستعن  تةجرعبعضة  ياكع  ظاالمةتكة   بعرةر  بئرعدعغان  كأرسىتىص 
تذتمعغان ظادةمضة كةففارةت بئرعش الزعم بولغعنعدةك ظذ ظادةمضعمذ كىحلىك 

رعؤايةتكة ظاساسةن كةففارةت بئرعش الزعم بولعدذ.)))
بئرعلمةيدذ.  رذخسةت  تذتماسلعققا  روزا  رامعزاندا  كئسةلضة  قانداق  هةر 
روزعنعث  كئلعدذ.  ظئلعص  شعصالعق  تذتذش  روزا  كئسةللةرضة  بةزع  حىنكع 
ظعسصاتالص  تةتقعقاتالر  ظعلعمعي  ظعكةنلعكعنع  كئسةللةرضة شعصا  نذرغذنلعغان 
حعقتع. روزا تذتسا صةقةت )كئسعلع ظئغعرلعشعص قالعدعغان ياكع ساقعيعشع 
كئحعكعص قالعدعغان( كئسةل كعشعلةرضعال روزا تذتماسلعققا رذخسةت بئرعلدع. 

)))  »اهلداية مع الفتح«.
)))  »رد احملتار«.
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ياكع سةصةر  تاظاالنعث: »كعمكع كئسةل  بولسا، اهلل  صاكعتع  ـ  دةلعل  بذنعث 
كىنلةر  تذتمعغان  بولسا،  تذتمعغان  )رذزا  بولذص  مذساصعر(  )يةنع  ظىستعدة 

ظىحىن( باشقا كىنلةردة تذتسذن«))) دئضةن ظايعتعدذر. 

3 ـ قورساق كأتىرىش ؤة باال ظئمعتعش:

كئلعص  زةرةرنعث  بعرةر  بالعسعغا  ياكع  ظأزعضة  تذتسا(  )روزا  ظةضةر 
ظايالغا  ظئمعتعؤاتقان  باال  ياكع  كأتىرؤاتقان  قورساق  قورققان  قئلعشعدعن 
ؤة  نةساظعي  دةلعلع  بذنعث  قعلدع.  رذخسةت  تذتماسلعققا  روزا  دعنع  ظعسالم 
ظعبنع ماجة رعؤايةت قعلغان ظةنةسنعث )اهلل تاظاال ظذنعثدعن رازع بولسذن!(: 
»صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم، ظأزعضة )بعرةر زةرةرنعث كئلعشعدعن( ظةندعشة 
قعلغان قورساق كأتىرؤاتقان ظايالغا ؤة بالعسعغا )بعرةر زةرةرنعث كئلعشعدعن( 
ظةندعشة قعلغان باال ظئمعتعؤاتقان ظايالغا روزا تذتماسلعققا رذخسةت قعلدع« 

دئضةن سأزعدذر. 
بذ هةقتة يةنة نةساظعي، ظعبنع ماجة، ظةبذداؤذد ؤة تعرمعزعي قاتارلعقالر 
مذنداق  ظةلةيهعسساالمنعث  صةيغةمبةر  ظةلكةظبعيدعن  مالعك  ظعبنع  ظةنةس 
دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ: »هةقعقةتةن اهلل تاظاال سةصةر قعلغان ظادةمدعن 
باال  ؤة  ظايالدعن  كأتىرؤاتقان  قورساق  يئرعمعنع،  نامازنعث  ؤة  روزعنع 

ظئمعتعؤاتقان ظايالدعن روزعنع يةثضعللعتعؤةتتع.« 
ظةمةس  بعلةن  سىتع  ظأزعنعث  بالعسعنع  ظايال  ظئمعتعؤاتقان  باال  ظةضةر 
تذتماسلعقعغا  روزا  ظايالنعث  ظذ  بواللعسا،  قادعر  بئقعشقا  بعلةن  سىت  باشقا 
رذخسةت يوق. ظةمما ظذ ظايال ظأزعنعث صئقعرلعقع ياكع بالعنعث باشقا سىتنع 
ظئمعشكة ظذنعمعغانلعقع سةؤةبع بعلةن بالعنع باشقا سىت بعلةن بئقعشقا قادعر 
بواللمعغان بولسا، بذ هالدا ظذ ظايال ظةضةر روزا تذتسا ظأزعضة ياكع بالعسعغا 
بعرةر زةرةرنعث كئلعص قئلعشعدعن ظةندعشة بولسا، ظذنعث روزا تذتماسلعقعغا 

رذخسةت بئرعلعدذ.
دورععنع  بذ  سةن  ظةضةر  دوختذر،  ظايالغا  قالغان  بولذص  كئسةل  بالعسع 
ظئحعشع  دورعنع  شذ  ظايالنعث  ظذ  بولسا،  دئضةن  ساقعيعدذ،  باالث  ظعحسةث 

)))  سىرة بةقةرة 85) ـ ظايةتنعث بعر قعسمع. 
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ظعسالم  بذ  مانا  بئرعلعدذ.)))  رذخسةت  تذتماسلعققا  روزا  ظايالغا  ظذ  ظىحىن 
دعنعنعث ناهايعتع مئهرعبان، هأكىملعرع ؤة تةكلعصلعرع ناهايعتع ظاسان ؤة 

زامانغا ظويغذن كئلعدعغان بعر دعن ظعكةنلعكعنعث صاكعتعدذر.

4 ـ ظأزعضة بعرةر زةرةرنعث كئلعشعدعن ظةندعشة قعلعش:

ظاحقان سةؤةبع  قورسعقع  ياكع  ظذسسذغان  قاتتعق  ظادةم  تذتعؤاتقان  روزا 
بعلةن ظأزعنعث ظألىص كئتعشعدعن ياكع ظةقلعـ  هذشعنعث كئتعشعدعن ظةندعشة 
قعلسا، ظذنعث بذ هالةتتة روزعسعنع بذزذشع توغرا بولعدذ. ظذنعثغا كةففارةت 
بةك  قعلعشقا  ظادةم  ظذ  لئكعن  كئلعدذ.  قازاسعال  روزعنعث  صةقةت  ظةمةس 
ظعهتعياجلعق بولمعغان ظعشالر بعلةن شذغذللعنعص هئرعص حارحاص ظأزعنع ظأزع 
شذ هالةتكة كةلتىرضةن ؤة شذنعث بعلةن روزعنع بذزعؤاتقان بولسا، بذ هالةتتة 
ظذنعثغا هةم كةففارةت بئرعش هةم روزعنعث قازاسعنع قعلعش الزعم بولعدذ. 
شذنعث ظىحىن ناؤاي ؤة ظورما ظورذدعغان ظادةمضة ظوخشاش ظئغعر ظعشالرنع 
قعلعدعغان ظادةمنعث ظأزعنع روزعسعنع داؤامالشتذرذشقا قادعر بواللمايدعغان 
قعلماسلعقع  ظعش  كأص  دةرعجعدة  قويعدعغان  حىشىرىص  هالعتعضة  ظاجعزلعق 
يةثضعللعتعشع  ظعشلعرعنع  كىنلعرع  رامعزان  ظادةملةر  خعلدعكع  بذ  الزعم. 

ياكع مذمكعن بولسا ظعشلعرعنع كئحعدة قعلعشع كعرةك.
ظةمما تولذق ماظاش ظئلعشقا ظعهتعياجلعق بولذص قالغان ظادةمضة ياكع 
)ظذ  تىزضةن،  كئلعشعم  بعلةن  بعرسع  بعرعشكة  ظعشلةص  مذددةت  بعر  مةلذم 
مذددةت ظعحعدة رامعزان ظئيع كئلعص قالغان( ؤة ظعش ظعضعسع بذ كئلعشعمنع 
بذزذشقا ظذنعماي )رامعزان ظئيعدا ظعشلةشكة مةجبذر بولذص قالغان( ظادةمضة 
ياكع زعراظةتلعرعنع شذ حاغدا يعغمعسا تأكىلىص ياكع ظوغذرلعنعص تأضةيدعغان 
ؤة نورمال هةق ظئلعص شذ ظعشنع قعلعدعغان بعرةر كعشع تاصالمعغان ظادةمضة 
ظوخشاش ظعشنع يةثضعللةتمةستعن كىندىزدة ظعشلةشكة مةجبذر بولذص قالغان 
ظادةم، ظةضةر ظألىص كئتعشعدعن ظةندعشة قعلعدعغان دةرعجعدة ظذسسذغان ياكع 
قورسعقع ظاحقاندعن كئيعن روزعسعنع بذزعؤاتقان بولسا،))) ظذنعثغا هئحقانداق 
صةقةت ظعش  ضذناه بولمايدذ ؤة كةففارةت بئرعشمذ الزعم كةلمةيدذ. ظذنعثغا 
قعلمايدعغان كىنلةردة ياكع قعش كىنلعرعدة روزعنعث قازاسعنع قعلعشع الزعم 

)))  »مراقي الفالح«.
)))  »رد احملتار«.
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بولعدذ. 
قعلعشقا  ظعشالرنع  ظئغعر  مذشذنداق  كىندىزلعرعدة  ظئيعنعث  رامعزان 
قعلعدعغانلعقعم  ظعش  ظئغعر  )مةن  ظادةملةرنعث  قالغان  بولذص  مةجبذر 
ظىحىن(، دةص ظةتتعضةندعن باشالص روزا تذتماي قوصذشع توغرا ظةمةس. ظذالر 
ظةتتعضةندة روزا تذتذص قوصذشع الزعم. حىنكع اهلل تاظاال ظذالرغا كىح ـ قذؤؤةت 
بئرعص ظذالر روزعلعرعنع تذتالعشع مذمكعن. ظةضةر ظةتتعضةندة روزعدار قوصذص 
كئلعشعدعن  بعرةر خةتةرنعث  ظأزعضة  ظاحلعقتعن(  ياكع  كئيعن )ظذسسذزلعق 
ظةندعشة قعلغان ظادةمنعث خةتةردعن ظأزعنع ساقالص قئلعش ظىحىن روزعسعنع 
بذزذشع توغرا بولعدذ. بذ خعلدعكع ظادةملةرنعث بعز يذقعرعدا بايان قعلعص 
توغرا  هةرضعز  قوصذشع  تذتماي  روزا  باشالصال  ظةتتعضةندعن  ظأتكىنعمعزدةك 

ظةمةس.
>الفتاوى اهلندية< دئضةن كعتابتا جئنعنع بئقعش ظىحىن )رامعزاندا( ظعشلةشكة 
روزا  ظأزلعرعنعث  قعلسا،  هأنةر  ظةضةر  هأنةرؤةنلةر،  قالغان  بولذص  مةجبذر 
بعلضةن  قئلعشعنع  بولذص  كئسةل  بعرةر  قعلعدعغان  دذرذس  تذتماسلعقنع 
تةقدعردعمذ ظذالرنعث كئسةل بولذشتعن ظعلضعرع روزا تذتماي قوصذشع توغرا 

ظةمةستذر، دةص بايان قعلعنغان))). 

ظعككع مذهعم ظةسكةرتعش:

ظوخشاش  ظادةملةرضة(  قالغان  بولذص  كئسةل  ؤة  حعققان  )سةصةرضة  ـ   (
تاماقنع  كىندىزدة  ظادةملةر  بئرعلضةن  رذخسةت  تذتماسلعققا  روزا  رامعزاندا 
)كعشعلةرنعث كأز ظالدعدا( ظوحذق ـ ظاشكارا يئمةسلعكع الزعم. ظةضةر روزا 
هأرمعتعنع  رامعزاننعث  يوقالسا،  سةؤةب  قعلعدعغان  دذرذس  تذتماسلعقنع 
قعلعص تاكع كىن كعرعص كةتكعحة تاماق يئمةسلعكع الزعم. مةسعلةن: )كىن 
حىش بولغاندا( ظأيعضة قايتعص كةلضةن سةصةرضة حعققان ظادةم، كئسعلعدعن 
ساقايغان كئسةل ظادةم، هةيزعدعن صاك بولغان ظايال، نعصاسع توختعغان ظايال، 
سةؤةنلعك  بعلةن  سةؤةبع  كئتعش  ظأتىص  سذ  ظعحعضة  حايقعغاندا  ظئغعزعنع 
بعلةن روزعسعنع بذزعؤاتقان ظادةم، تاث تئخع سىزىلمعدع، دةص ضذمان قعلعص 
)))  هةيز ؤة نعفاسمذ روزعنع تذتماسلعقنع دذرذس قعلعدعغان سةؤةبلةرنعث قاتارعدعندذر. هةيز ياكع نعفاس سةؤةبع بعلةن 
روزا تذتمعغان ظايالغعمذ روزعنعث قازاسعنع قعلعش الزعم بولعدذ. ظاصتورنعث بذ ظعككعسعنع مةزكذر سةؤةبلةرنعث قاتارعدا 
بايان قعلماسلعقعنعث سةؤةبع هةيزدار ؤة نعفاسدار ظايالالر هةيز ؤة نعفاس سةؤةبع بعلةن رامعزاننعث ظعحعدة تذتذلمعغان 

روزعلعرعنعث قازاسعنع كئيعن قعلعدذ، دةص بعر نةححة يةردة تةكرارالص ظأتكةنلعكع بولذشع مذمكعن. ت    
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كئيعن  سىزىلضةندعن  تاث  سوهذرلذقنع  ظأزعنعث  ظاندعن  يئضةن  سوهذرلذق 
يئضةنلعكعنع بعلضةن ظادةم قاتارلعقالر مذبارةك رامعزان ظئيعنعث هأرمعتعنع 
بعر  قةدةر  كةتكةنضة  كعرعص  كىن  تاكع  قعسمعدا  قالغان  كىننعث  شذ  قعلعص 

نةرسة يئمةسلعكع الزعم.
شذنعثدةك يةنة كىندىزنعث يئرعمعدا باالغةتكة يةتكةن كعحعك بالعنعث ؤة 
مذسذلمان بولغان كاصعرنعثمذ )تاكع كىن كعرعص كةتكةنضة قةدةر( بعر نةرسة 
يئمةي تذرذشع الزعم. لئكعن ظذ ظعككعسعضة شذ كىننعث ؤة كئحعك باال باالغةتكة 
يئتعشتعن ؤة كاصعر مذسذلمان بولذشتعن ظعلضعرع ظأتىص كةتكةن كىنلعرعنعث 
قازاسعنع قعلعش كعرةك ظةمةس. حىنكع شذ كىنلةرنعث روزعسعنعث قازاسعنع 
قعلعش ظىحىن ظذ ظعككعسعضة شذ كىنلةرنعث روزعسعنعث صةرز بولذشع ظىحىن 

تئصعلعش كئرةك بولغان ساالهعيةت ظذالردا يوق ظعدع))).)))
قئلعشتعن  ساظةت  بعرةر  ظعضعلعشعضة  كىننعث  باال  كئحعك  بعر   ظةضةر 
ظعلضعرع باالغةتكة يةتكةن )مةسعلةن شذ ؤاقعتتا ظذخالؤاتقان بولذص ظئهتعالم 
ظذنعث  بولسا،  قعلغان  نعيةت  تذتذشنع  روزا  ؤاقعتتا  شذ  ؤة  قالغان(  بولذص 
روزعسع توغرا بولعدذ ؤة بذ روزا نةصلة روزا هئسابلعنعدذ. ظةضةر ظذ باال ظذ 
حىنكع  بولعدذ.  الزعم  قعلعش  قازاسعنع  ظذنعث  ظذنعثغا  بذزعؤاتسا،  روزعنع 
توغرا  نعيعتع  قعلغان  ظذنعث  قعلسا(  نعيةت  ظعبادةتنع  )بعرةر  باال  كعحعك 
بولعدذ. حىنكع كعحعك باال )باالغةتكة يئتعشتعن ظعلضعرعمذ( نةصلة ظعبادةت 
كاصعر  بعر  ظوخشعمايدذ.  ظذنعثغا  كاصعر  ظةمما  ظعضة.  ساالهعيعتعضة  قعلعش 
بولغان  مذسذلمان  ظعلضعرع  قئلعشتعن  ساظةت  بعرةر  ظعضعلعشعضة  كىننعث 
توغرا  روزعسع  ظذنعث  بولسا،  قعلغان  نعيةت  تذتذشنع  روزا  ؤاقعتتا  شذ  ؤة 
بولمايدذ. حىنكع كاصعر ظعسالمغا كعرعشتعن ظعلضعرع نةصلة ظعبادةت قعلعش 

ساالهعيعتعضة ظعضة ظةمةستذر.))) 
)))  ظةمما نامازنع ظوقذيدذ. بذ هةقتة ناماز روزعغا ظذخشعمايدذ. مةسعلةن: كىن ظعضعلضةندعن كئيعن باالغةتكة يةتكةن 
صةرز  نامازنعث  حىنكع  ظوقذيدذ.  صعشعننع  بولغان  نامعزع  ؤاقعتنعث  شذ  بعركاصعر  بولغان  مذسذلمان  ياكع  باال  كئحعك 
بولعشعنعث سةؤةبع بولسا، نامازغا قوالق قئقعص كعرعؤالغذدةك بعر ؤاقعتنع تئصعشتذر. ظذ ظعككعسع شذ ؤاقعتنع تاصتع. 
شذنعث ظىحىن ظذ ظعككعسعضة شذ ؤاقعتتعكع نامازنع ظوقذش صةرز بولعدذ. ظةمما روزعنعث صةرز بولعشعنعث سةؤةبع بولسا، 
بولعشعدذر. شذنعث  تذلذق  شةرتلةرنعث  ظىحىن  تذتذش  روزا  ظأزعدة  قعسمعدا  ظذ  ؤة  تئصعش  قعسمعنع  ظةؤؤةلقع  كىندىزنعث 
ظىحىن كىندىزنعث يئرعمعدا باالغةتكةن يةتكةن كعحعك بالعغا ؤة مذسذلمان بولغان كاصعرغا شذ كىننعث ؤة ظعلضعرعدعكع 
كىنلةرنعث روزعلعرعنعث قازاسعنع قعلعش كعرةك ظةمةس. حىنكع شذ كىنلةردة ظذالردا روزعنعث صةرز بولذشع ظىحىن تئصعلعش 

الزعم بولغان ساالهعيةت يوقتذر. ت.      
)))  »رد احملتار«.
)))  »رد احملتار«.
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)ـ  مةزكذر كعشعلةرضة يةنع سةصةرضة حعققان ظادةمضة، كئسةل بولذص قالغان 
ظادةمضة، قورساق كأتىرضةن ظايالغا، باال ظئمعتكةن ظايالغا، ظأزعنعث بعرةر 
خةتةرضة ظذحراص قئلعشعدعن ظةندعشة قعلعص روزعسعنع بذزعؤاتقان ظادةمضة، 
كىن  قانحة  ظعحعدة  رامعزاننعث  ظذالر  ظايالغا،  نعصاسدار  ؤة  ظايالغا  هةيزدار 
روزا تذتالمعغان بولسا شذ كىننعث قازاسعنع قعلعش الزعم بولعدذ. ظةضةر ظذالر 
تذرذص  هالعتعدة  ظأزرعلعك  قعلعدعغان  دذرذس  تذتماسلعقنع  روزا  ظأزلعرعنعث 
ظألىص كةتكةن بولسا، ظذالرنعث روزا تذتمعغانلعقع ظىحىن فعدعية بئرعش الزعم 
كةلمةيدذ. ظةمما ظوالر روزعنعث قازاسعنع قعلعش مذمكعن بولعدعغان بعر نةححة 
كىنضة ظئرعشكةن، لئكعن روزعنعث قازاسعنع قعلمعغان ؤة شذ ظارعلعقتا ظوالرغا 
ظألىم كةلضةن بولسا، ظذالرغا قازاسعنع قعاللمعغان هةر بعر كىن روزا ظىحىن 

فعدية بئرعشكة تةؤسعية قعلعص قويذش الزعم بولعدذ))).
هةر بعر كىن ظىحىن بئرعلعدعغان فعدعيةنعث معقدارع صعترع سةدعقعسعنعث 
معقدارعغا ظوخشاش بولعدذ.))). بذ فعدعية ظةضةر ظألضةن ظادةمنعث معراسخورلعرع 
ـ مىلكعنعث ظىحتةن بعر قعسمعدعن حعقعرعص  بولسا، ظألضةن ظادةمنعث مال 
بئرعلعدذ. ظةضةر ظذنعث معراسخورلعرع بولمعسا، فعدعية ظذنعث بارلعق مال ـ 
مىلكعدعن حعقعرعص بئرعلعدذ. ظةضةر ظذ ظادةم )تذتالمعغان روزعلعرع ظىحىن 
ظادةمنعث  ظذ  معراسخورلعرعغا  بولسا،  قعلمعغان  تةؤسعية  بئرعشكة(  فعدعية 
نامعدعن فعدعية بئرعش الزعم بولمايدذ. حىنكع فعدعية بئرعش صةقةت ظألضةن 
ظادةمنعث بذيرذقع بعلةنال ظادا قعلعنعدعغان بعر ظعبادةتتذر. ظةضةر معراسخذرالر 
نامعدعن  ظذنعث  بعلةن  ظعختعيارع  ظأز  قعلمعسعمذ(  تةؤسعية  ظادةم  )ظألضةن 
قوبذل  فعدعيةسع  بةرضةن  ظذالرنعث  تاظاال خالعسا  اهلل  بولسا،  بةرضةن  فعدعية 

قعلعنعدذ.)))
)))  مةسعلةن: كئسةل ظادةم رامعزاننعث ظعحعدة كئسةل سةؤةبع بعلةن 0) كىن روزا تذتالمعغان بولسا، ساقايغاندعن كئيعن 
رامعزاندعن كئيعن شذ 0) كىن روزعنعث قازاسعنع قعلعش كعرةك. ظةضةر ظذ ظادةم شذ كئسعلعدعن ساقعيالماي ظألىص كةتكةن 
بولسا، ظذنعثغا شذ 0) كىننعث روزعنعث قازاسعنع قعلعش ياكع ظذنعث ظىحىن فعدعية بئرعش الزعم ظةمةس. ظةضةر ظذ ظادةم 
رامعزاندعن كئيعن يةتتة كىن ساق ياشعغان، ظذ يةتتة كىن ظعحعدة بوينعدعكع قازا روزعنع تذتمعغان ؤة ظألىص كةتكةن بولسا، 
ظذنعثغا صةقةت قازاسعنع قعلمعغان شذ يةتتة كىن روزا ظىحىنال فعدعية بئرعشكة تةؤسعية قعلعش الزعم كئلعدذ. ظةمما ساق 
ياشعغان شذ يةتتة كىننعث ظعحعدة ظىح كىن قازا روزا تذتقان ؤة كئيعن ظألىص كةتكةن بولسا، ظذنعثغا روزا تذتالمعغان صةقةت 
تأت كىننعث روزعسع ظىحىنال فعدعية بئرعشكة تةؤسعية قعلعش الزعم بولعدذ. مةزكذر كعشعلةرنعث قالغانلعرعنعث معسالعمذ 

شذ كئسةل ظادةمنعث معسالعغا ظوخشاشتذر. ت.    
)))  يةنع ظةضةر فعدعية ظىحىن بذغداي بةرمةكحع بولسا، هةر بعر كىن ظىحىن ) كئلذ 57) ياكع ) كئلذ 76) ضعرام بذغداي 

بئرعش ياكع شذ معقداردعكع بذغداينعث صذلعنع بئرعش الزعم. ت.   
)))  »رد احملتار«.
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مةزكذر ظعككع هالةتنعث ظعككعنحعسعنعث سةؤةبعنعث بايانع)1(:

بذ هالةتنعث صةقةت بعرال سةؤةبع بار. ظذ بولسعمذ كىنسعرع ظاجعزلعشعشقا 
ظىمعدع  ساقعيعشتعن  ؤة  ظادةمضة  كةتكةن  قئرعص  قاتتعق  ماثغان  قاراص 
ظأزعلضةن كئسةل كعشعضة ظوخشاش قاتتعق ظاجعزلعق ياكع قاتتعق كئسةللعك 

سةؤةبعدعن روزا تذتذشتعن ظاجعز كئلعشتذر.
ظةضةر شذ ظعككع خعل ظادةم قعشمذ ـ ياز روزا تذتذشتعن ظاجعز كةلسة، 
روزا تذتماي رامعزان كىنلعرعنعث هةر بعر كىنع ظىحىن صعترع سةدعقعسعنعث 

معقدارعدا فعدعية بئرعدذ))).
ظىستىضة فعدعية بئرعش صةرز بولغان ظادةملةر فعدعيةنع رامعزان ظئيعنعث 
بئشعدا بةرسعمذ بولعدذ ياكع ظذنعث ظاخعرعدا بةرسعمذ بولعدذ. شذ خعلدعكع 
ظادةملةرنعث فعدعية بئرعشعنعث دةلعلـ  صاكعتع بولسا، اهلل تاظاالنعث: »روزعنع 
تذتعدعغان  ظاران  بعلةن(  مذشةققةت  تىصةيلعدعن  ظاجعزلعق  ياكع  )قئرعلعق 
كعشعلةر تذتمعسا، )كىنلىكع ظىحىن( بعر معسكعن تويغذدةك تاماق فعدعية 
)اهلل  ظابباسنعث  ظعبنع  بذخارع  ظعمام  ظايعتعدذر.  دئضةن  الزعم«)))  بئرعشع 
تاظاال ظذنعثدعن رازع بولسذن!(: »بذ ظايةت ظاجعزلعقتعن روزا تذتذشقا قادعر 
بواللماي هةر بعر كىن ظىحىن بعر معسكعنضة تاماق بئرعدعغان قئرع ظةر ؤة 
ظايالالر هةققعدة حىشكةن« دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلدع. بذ هةقتة يةنة ظةلع 

ؤة ظعبنع ظأمةر )اهلل تاظاال ظذالردعن رازع بولسذن!( شذنداق دئضةن.)4) 
فعدعية رامعزان روزعسعغا ياكع ظذنعث قازاسع ظىحىن تذتذلعدعغان روزعغا 
ياكع مةلذم بعر كىنع روزا تذتذشقا ؤةدة قعلعص ظذنع تذتالماي قعرعص كةتكةن 
ظادةمضة ظوخشاش تذتذشتعن ظاجعز كةلضةن ؤاقتعدا تذتذشقا ؤةدة قعلعنغان 
روزعغا ظوخشاش )بعر ظعشنعث ظورنعدا تذتذلعدعغان روزا ظةمةس( ظأز ظالدعغا 
قةسةمنعث  ظةمما  بئرعلعدذ.  ظىحىن  تذتالمعغانلعقع  روزعالرنع  بولغان  صةرز 
كةففارعتع ظىحىن 0) معسكعنضة بئرعلعدعغان تاماقنعث بةدعلعضة تذتذلعدعغان 
روزعغا ياكع سةؤةنلعك بعلةن ظادةم ظألتىرىص قويغان جعنايةتنعث كةففارعتع 

)))  ظذ رامعزاننعث ظعحعدة روزا تذتماي روزا تذتمعغانلعقع ظىحىن فعدعية بئرعش الزعم بولعدعغان هالةتتذر. ت. 
)))  بعز يذقعرعدا بايان قعلعص ظأتكىنعمعزدةك هةر بعر كىنضة هئسابالص فعدعية ظىحىن ) كئلذ 57) ياكع ) كئلذ 76) ضعرام 

بذغداي ياكع شذ معقداردعكع بذغداينعث صذلعنع بئرعش الزعم.
)))  سىرة بةقةرة 84) ـ ظايةتنعث بعر قعسمع. 

)))  »فتح القدير«.
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ظىحىن ظازات قعلعنعدعغان قذل بةدعلعضة تذتذلعدعغان روزعغا ظوخشاش باشقا 
بولغان  صةرز  روزا  خعلدعكع  بذ  روزعالردا،  تذتذلعدعغان  بةدعلعضة  نةرسعنعث 
ظادةم هايات بولسعال ظذ روزعالرنع تذتالمعغانلعقع ظىحىن ظذ ظادةمنعث فعدعية 
ظألىص  مةن  معراسخورلعرعغا:  ظادةمنعث  ظذ  ظةمما  بولمايدذ.  الزعم  بئرعشع 
كةتكةندعن كئيعن تذتالمعغان ظذ روزعالر ظىحىن فعدعية بئرعثالر، دةص تةؤسعية 

قعلعص قويذشع توغرعدذر.))) 
فعدعية زاكات بئرعش توغرا بولعدعغان مةزكذر سةككعز خعل ظادةملةرضة 
ظعككع  ياكع  صئقعرغا  كأص  بعردعن  فعدعيةسع  كىننعث  بعر  ظةضةر  بئرعلعدذ. 

كىننعث فعدعيةسع بعر صئقعرغا بئرعلسعمذ توغرا بولعدذ.
ظةضةر ظىستىضة فعدعية بئرعش صةرز بولغان ظادةم )فعدعيةنع بئرةلمةيدعغان 
كةحىرلعشعنع  ضذناهلعرعنعث  تاظاالدعن  اهلل  بولسا،  ظادةم  صئقعر  دةرعجعدة( 
تاظاال مذنداق  اهلل  ظةمةس. حىنكع  صةرز  بئرعش  فعدعية  ظذنعثغا  ؤة  تعلةيدذ 

دئدع: »اهلل هئحكعمنع تاقعتع يةتمةيدعغان ظعشقا تةكلعص قعلمايدذ«))) 
ظذلذغ اهلل تاظاالدعن ضذناهلعرعمعزنعث كةحىرلعشعنع تعلةيمةن. اهلل تاظاالغا 

شىكىرلةر بولسذن! شذنعث بعلةن روزعنعث بايانع تأضعدع.
  

)))  »رد احملتار«.
)))  سىرة بةقةرة 86) ـ ظايةتنعث بعر قعسمع. 
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هةجنعث هأكىملعرع





هةج ؤة ظأمرة قعلعشنعث بايانع 

>هةج< دئضةن سأزنعث ظذقذمع

قعلعش،  مةقسةت  يةرنع  بعر  ظذلذغ  جةهةتتعن  مةنا  سأز  دئضةن  >هةج< 
دئضةنلعك بولعدذ. 

مةنعسع  دئضةن سأزنعث  ظاصتورع: »هةج  كعتابنعث  دئضةن  >ظةلنعهاية< 
نةرسعنع  بعر  قانداق  هةر  بولمعسذن(  ظذلذغ  مةيلع  بولسذن  ظولذغ  )مةيلع 
مةقسةت قعلعش، دئضةنلعك بولعدذ« دئدع. لئكعن >ظةددذررذل مذختار< دئضةن 
كعتابنعث ظاصتورع ظذنعث صعكرعضة قوشذلماي: »>هةج< دئضةن سأزدعن صةقةت 

ظذلذغ بعر نةرسعنع مةقسةت قعلعش كأزدة تذتذلعدذ« دئدع.
شاراظعت  ـ  شةرت  مةلذم  جةهةتتعن  ظعستعاله  سأز  دئضةن  >هةج< 
بعلةن  سىصةت  بعر  خذسذسعي  ؤاقعتتا  بعر  خذسذسعي  كئيعن  تولذقالنغاندعن 
دئضةنلعك،  قعلعش  مةقسةت  بئرعشنع  كةبعضة(  )يةنع  ظأيعضة  تاظاالنعث  اهلل 

بولعدذ.

هةجنعث ظعسالم دعنعدعكع ظورنع

صةيغةمبةر  بعرعدذر.  صةرزنعث  بةش  دعنعدعكع  ظعسالم  بولسا،  هةج 
ظىستعضة  صةرز  بةش  »ظعسالم  دئدع:  مذنداق  هةقتة  بذ  ظةلةيهعسساالم 
ظةلةيهعسساالم  مذهةممةد  ؤة  يوق  ظعاله  باشقا  دعن  اهلل  بعرعنحع:  قورذلغان. 
اهلل نعث ظةلحعسع، دةص ضذؤاهلعق بئرعشتذر. ظعككعنحعسع: ناماز ظوقذشتذر. 
ظىحعنحعسع: زاكات بئرعشتذر. تأتعنحعسع: هةج قعلعشتذر. بةشعنحعسع: روزا 

تذتذشتذر«)))
هةج هعجعرعيةنعث توققذزذنحع يعلعنعث ظاخعرلعرعدا صةرز قعلعنغان. ظذنعث 

)))  بذ هةدعسنع ظعمام بذخارعي ؤة مذسلعم رعؤايةت قعلدع. 
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صةرز بولغانلعقع قذرظان كةرعم ؤة هةدعستة بايان قعلعنغان. شذنداقال ظذنعث 
صةرز ظعكةنلعكعضة بارلعق ظالعمالر بعرلعككة كةلضةندذر. 

»قادعر  دئدع:  مذنداق  قعلعص  بايان  صةرزلعكعنع  هةجنعث  تاظاال  اهلل 
صةرز  ظذالرغا  قعلعشع  زعيارةت  كةبعنع  ظىحىن  اهلل  كعشعلةرنعث  بواللعغان 
قعلعندع. كعمكع ظعنكار قعلعدعكةن )يةنع هةجنع تةرك ظئتعدعكةن، زعيعنع 
ظأزعضة(، شىبهعسعزكع، اهلل ظةهلع جاهاندعن )يةنع ظذالرنعث ظعبادعتعدعن( 
نعدا  حاقعرعص  هةجضة  )ظذالرنع(  ظارعسعدا  »كعشعلةرنعث  بعهاجةتتذر«))) 
تأضعلةر  ظورذق  كئلعدذ،  معنعص  تأضعلةرضة  ظورذق  ؤة  صعيادة  ظذالر  قعلغعن، 

يعراق يولالرنع بئسعص كئلعدذ«)))
ظأمرعدة بعر قئتعم هةج قعلعشنعث صةرز ظعكةنلعكع هةققعدة صةيغةمبةر 
ظةلةيهعسساالم: »ظع خااليعق! اهلل سعلةرضة هةجنع صةرز قعلدع، هةج قعلعثالر!« 
دئضةن. بعر كعشع: ظع اهلل نعث صةيغةمبعرع! هةر يعلع هةج قعلعمعزمذ؟ دةص 
سورعدع. صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم جعم تذردع. هةتتا ظذ كعشع ظذ سوظالنع 
ظىح قئتعم تةكرارلعدع. صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم: »ظةضةر مةن هةظة، دئسةم 
قادعر  قعلعشقا  هةج  يعلدا  سعلةر  ظايلعناتتع.  صةرزضة  قعلعش(  هةج  )يعلدا 
بواللمايتتعثالر« دئدع. يةنة بعر رعؤايةتتة صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم مذنداق 
دئدع: »صةرز هةج بعر قئتعم بولعدذ. كعمكع هةجنع ظذنعثدعن ظارتذق قعلسا، 

قعلغان هةجع نةصلة هةج هئسابلعنعدذ.«))) 
تأؤةندعكع  كةلضةن.  هةدعسلةر  نذرغذنلعغان  هةققعدة  صةزعلعتع  هةجنعث 

هةدعسلةر ظذالرنعث بعر قعسمعدذر:
شذ  قعلغان،  هةج  »كعمكع  دئدع:  مذنداق  ظةلةيهعسساالم  صةيغةمبةر 
هةجدة يامان سأز ؤة ضذناه ظعشالرنع قعلمعغان بولسا، ظذ خذددع ظانعسعدعن 
صةيغةمبةر  قايتعدذ.«)4)  هالةتتة  صاك  ضذناهالردعن  كىندعكعدةك  تذغذلغان 
يةنة مذنداق دئدع: »قوبذل بولغان صةرز هةجنعث مذكاصاتع  ظةلةيهعسساالم 

صةقةتال جةننةتتذر.«)5)
)))  سىرة ظالع ظعمران 97 ـ ظايةتنعث بعر قعسمع.

)))  سىرة هةح 7) ـ ظايةت. 
)))  ظعمام مذسلعم رعؤايعتع. 

)))  بذ هةدعسنع ظعمام بذخارعي ؤة مذسلعم رعؤايةت قعلدع. 
)))  بذ هةدعسنع ظعمام بذخارعي ؤة مذسلعم رعؤايةت قعلدع.
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قوبذل بولغان هةج بولسا، ظذنع ظادا قعلعش جةريانعدا بعرةر ضذناه ظعش 
قعلعص سالمعغان هةجدذِر، دةص بايان قعلعندع. ظذ، اهلل تاظاالنعث دةرضاهعدا 
قوبذل قعلعنغان هةجدذر، دئضةن قاراشمذ بار. بةزع ظالعمالر: »ظذ، هئحقانداق 
قعسعم  بعر  يةنة  دئدع.  هةجدذر«  قالمعغان  ظارعلعشعص  شأهرةت  ؤة  رعيا 
ظالعمالر بولسا: »ظذ، هةجنع قعلعص بولغاندعن كئيعن هئحقانداق يامان ظعش 

قعلعنمعغان هةجدذر« دئدع.))) 
ظةبذهذرةيرة رةزعيةلالهذ ظةنهذ مذنداق دةيدذ: صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمدعن 
قايسع ظةمةلنعث صةزعلعتع ظةث يذقعرع؟ دةص سورالدع. صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم: 
»اهلل غا ؤة ظذنعث صةيغةمبعرعضة ظعشعنعش« دئدع. سورعغذحع: ظذنعثدعن 
قالسعحذ؟ دئدع. صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم: »اهلل يولعدا جعهاد قعلعش« دئدع. 
ظةلةيهعسساالم: »ضذناه  صةيغةمبةر  دئدع.  قالسعحذ؟  ظذنعثدعن  سورعغذحع: 

ظارعلعشعص قالمعغان هةج« دئدع)))  
ظعمام مذسلعم مذنداق دئدع: ظةمرع ظعبنع ظاس صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمغا 
بةيظةت بةرضةندة صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم ظذنعثغا: »ظع ظةمرع! ظعسالمغا 
يذيعدعغانلعقعنع، هعجرةتنعث بذرذنقع  بذرذن ظأتكىزضةن ضذناهالرنع  كعرعش 
جعنايةتلةرنع ظأحعرعدعغانلعقعنع، هةج بولسا بذرذن ظأتكىزضةن ضذناهالرنع 

يذيعدعغانلعقعنع بعلمةمسةن؟« دئضةن.
هةج بولسا، ظأمرعدة بعر قئتعم ظادا قعلسعال بولعدعغان صةرز ظعبادةتتذر. 
ظادا  دةرهال  كئحعكتىرمةي  حاغدا  تذغذلغان  ظعمكانعيةت  قعلعشقا  ظادا  ظذنع 
قعلعش الزعم. هةجنع كئحعكتىرمةي ظادا قعلعشنعث الزعم ظعكةنلعكع بولسا، 
ظعمام ظةبذهةنعفةدعن )اهلل تاظاال ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!( بذ هةقتة رعؤايةت 
قعلعنغان رعؤايةتلةرنعث ظعحعدعكع ظةث توغرا دةص قارالغان رعؤايةتتذر. بذنع هةم 
ظعمام ظةبذيىسىص توغرا دةص قارعغان. بذ هةم مةشهذر رعؤايةتكة ظاسانالنغاندا 
ظعمام مالعك، ظعمام ظةهمةد ؤة شافعظعي مةزهةصعدعن ظعمام ظةلمازعنعي قاتارلعق 

ظعمامالرنعث )اهلل تاظاال ظذالرغا رةهمةت قعلسذن!( كأزقارعشعدذر.)))
هةج قعلعشقا شةرت ـ شاراظعتلعرع تولذقالنغان ؤة ظعمكانعيعتع تذغذلغان 
ظادةم هةجنع ظادا قعلعشنع ظعمكانعيعتع تذغذلغان شذ يعلدعن كئحعكتىرؤئتعش 

)))  >لذبابذل مةناسعك< 
)))  بذ هةدعسنع ظعمام بذخارعي ؤة مذسلعم رعؤايةت قعلدع. 

)))  >لذبابذل مةناسعك< 
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بعلةن ضذناهكار بولعدذ. ظةضةر ظذ ظادةم كئيعن هةجنع ظادا قعلسا، ظذنعثدعن 
ضذناه كأتىرىلىص كئتعدذ ؤة هةج توغرا بولعدذ. حىنكع هةج، دئضةن ظأمرعدة 

بعر قئتعم ظادا قعلعنسا بولعدعغان ظعبادةتتذر.

هةج صةرز بولعدعغان ظادةمدة تئصعلعش كئرةك بولغان شةرتلةر  

تأؤةندة بايان قعلعنعدعغان شةرتلةر تئصعلغان ظادةمضة، هةج قعلعش صةرز 
بولعدذ. ظذ شةرتلةردعن بعرةرسع كةم بولذص قالغان ظادةمضة هةج هةرضعز صةرز 

بولمايدذ.
ظذ شةرتلةر تأؤةندعكعلةردعن ظعبارةتتذر:

1 ـ ظعسالم:

 كاصعر ظادةمضة هةج قعلعش صةرز ظةمةس ؤة كاصعرنعث قعلغان هةججعمذ 
ظاندعن  قعلغان،  هةج  دةسلةص  ظادةم  بعر  كاصعر  مةسعلةن:  بولمايدذ.  توغرا 
ظعسالمغا كعرضةن بولسا، ظذ ظادةم كاصعر ؤاقتعدا قعلغان هةججع بعلةن  صةرز 

هةجنع ظادا قعلغان هئسابالنمايدذ.
ظةضةر بعر مذسذلمان ظادةم بعر قئتعم ياكع بعر نةححة قئتعم هةج قعلعص 
بولغاندعن كئيعن )بذ ظعشتعن اهلل تاظاالغا سئغعنعص صاناه تعلةيمةن( ظعسالمدعن 
يئنعؤالغان بولسا، ظذ مذسذلمان ظعمانعنع يعثعالص ظعسالمغا قايتا كعرضةندعن 
كئيعن ظةضةر كىحع يةتسة، صةرز هةجنع قايتا ظادا قعلعشع الزعم. حىنكع هةج 
ظأمرعدة بعر قئتعم ظادا قعلعنعدعغان ظعبادةتتذر. ظعسالمدعن يئنعؤئلعش بعلةن 
ظذنعث بذرذن قعلغان هةممة ظةمةل ـ ظعبادةتلعرعنعث ساؤابلعرع بعكار بولذص 
كئتعدذ. اهلل تاظاال بذ هةقتة مذنداق دئدع: »كعمكع ظعماندعن يئنعؤالعدعكةن 
)نعث  ظةمعلع  ظذنعث  قعلعدعكةن(،  ظعنكار  ظةهكاملعرعنع  شةرعظةت  )ياكع 

ساؤابع( يوققا حعقعرعلعدذ، ظاخعرةتتة  ظذ زعيان تارتقذحعالردعن بولعدذ«)))
قعلغان  بذرذن  ظذنعث  بعلةن  يئنعؤئلعشع  ظعسالمدعن  مذسذلماننعث  بعر 
هةنةفعي  بولسا،  كئتعشع  بولذص  بعكار  ساؤابعنعث  ظعبادةتلعرعنعث  ـ  ظةمةل 

مةزهةصعدعكعلةرنعث كأزقارعشعدذر.
)))  سىرة ماظعدة 5 ـ ظايةتنعث بعر قعسمع. 
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ظةمما شافعظعي مةزهةصعدعكعلةر: »ظعسالمدعن يئنعؤالغان مذسذلمان تاكع 
ظألضةنضة قةدةر ظعمانعنع يعثعالص ظعسالمغا قايتماي كاصعر صئتع ظألسة، ظذنعث 
بذرذن قعلغان ظةمةل ـ ظعبادةتلعرعنعث ساؤابع بعكار بولذص كئتعدذ، )ظةمما 
ظعمانعنع يعثعالص ظعسالمغا قايتا قايتعص كعرسة، ظذنعث بذرذن قعلغان ظةمةل 
ـ ظعبادةتلعرعنعث ساؤابع بعكار بولذص كةتمةيدذ(« دةيدذ. بذالرنعث دةلعلع 
بولسا، اهلل تاظاالنعث: »سعلةردعن كعمكع ظأز دعنعدعن قايتعص كاصعر صئتع 
بذنداق  كئتعدذ.  بولذص  بعكار  ظاخعرةتتة  ؤة  دذنيا  ظةمةللعرع  ظذنعث  ظألسة، 
دئضةن  قالغذحعالردذر«)))  مةثضذ  دوزاختا  ظذالر  دوزاختذر،  ظةهلع  ظادةملةر 
ظايعتعدذر. هةنةفعي مةزهةصعدعكعلةر شافعظعيلةرنعث دةلعل قعلعص كةلتىرضةن 
بذ ظايعتعضة مذنداق جاؤاب بةردع: »ظعسالمدعن يئنعؤالغان ظادةمنعث كاصعر 
ظذنعث  )ظةمما  قئلعشعنعث سةؤةبعدذر.  مةثضذ  دوزاختا  ظذنعث  ظألىشع  صئتع 
ظةمةلـ  ظعبادةتلعرعنعث بعكار بولذص كئتعشعنعث سةؤةبع بولسا، ظذنعث صةقةت 

ظعسالمدعن يئنعؤئلعشعدذر.(«)))
بعر ظادةم كاصعر هالعتعدة تذرذص هةجضة ظئهرام باغلعغان، ظةرافات تئغعدا 
تذرذشتعن ظعلضعرع ظعسالمغا كعرضةن، ظاندعن ظئهرامعنع قايتعدعن يئثعالص 
باغلعغان بولسا، ظذنعث قعلغان هةجع توغرا بولعدذ. ظةضةر ظئهرامعنع قايتا 
يعثعلعمعغان بولسا، ظذنعث قعلغان هةجع توغرا بولمايدذ. حىنكع كاصعرنعث 
باغلعغان ظئهرامع توغرا ظةمةستذر. شذنعثدةك بعر مذسذلمان ظئهرام باغالص 

بولذص ظعسالمدعن يئنعؤالغان بولسا، ظذنعث ظئهرامعمذ بعكار بولذص كئتعدذ.

2 ـ هةجنعث صةرز ظعكةنلعكعنع بعلعش:

بذ، كاصعر دألعتعدة ياشايدعغان مذسذلمان ظىحىن قويذلغان شةرتتذر. كاصعر 
دألعتعدة ياشايدعغان مذسذلمان ظادةمنعث هةجنعث، ظادا قعلعش صةرز بولغان 
بعر ظعبادةت ظعكةنلعكعنع بعلعش ظىحىن تةقؤا بعر مذسذلمان ظادةمنعث ظذنعثغا 
بذ هةقتة خةؤةر بةرضةن بولعشعال يئتةرلعكتذر. ظةمما ظعسالم دألعتعدة ياشعغان 
ظعكةنلعكعنع  صةرز  هةجنعث  ظذنعث  ظىحىن  بولذشع  صةرز  هةجنعث  ظادةمضة 
ظذنعث  ظادةمدعن  ياشعغان  دألعتعدة  ظعسالم  حىنكع  ظةمةس.  شةرت  بعلعشع 
شةرعظةت هأكىملعرعنع بعلمةي قالغانلعق ظأزرعسع قوبذل قعلعنمايدذ. حىنكع 

)))  سىرة بةقةرة 7)) ـ ظايةتنعث بعر قعسمع. 
)))  >إرشاد الصاوي<
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)ظعسالم دألعتعدة ياشاص تذرذص( ظذنعث شةرعظةت هأكىملعرعنع بعلمةسلعكع 
ظذنعث شةرعظةت هأكىملعرعضة سةل قارعغانلعقعنعث نةتعجعسعدذر.

3 ـ باالغةتكة يئتعش:

قعلعنعشعنعث  صةرز  ظذنعثغا  هةجنعث  يئتعشع  باالغةتكة  ظعنساننعث  بعر 
قعلعنعشعنعث  هئساب  هةجضة  صةرز  ظىستىدعكع  هةجعنعث  قعلغان  ظادا  ؤة 
شةرتعدذر. بذ، ظذ باال ظادا قعلغان هةجنعث توغرا بولعشعنعث شةرتع ظةمةس. 
حىنكع باالغةتكة يةتمعضةن كعحعك بالعنعث قعلغان هةجعمذ توغرا بولعدذ ؤة 
باالغةتكة  باال  ظذ  شذثا  بولعدذ.  هئساب  هةجضة  نةصلة  ظةمةس  هةجضة  صةرز 
باال هةجضة  بعر  قعلعشع الزعم.  قايتا  صةرز هةجنع  بولغاندعن كئيعن  يئتعص 
قايتا  ظاندعن ظئهرامعنع  يةتكةن،  باالغةتكة  بولغاندعن كئيعن  باغالص  ظئهرام 
باغلعغان بولسا، ظذنعث قعلغان هةجع صةرز هةجضة هئساب بولعدذ. ظةضةر ظذ 
ظئهرامعنع قايتا باغلعمعغان بولسا، ظذنعث هةجع نةصلة هةجضة هئساب بولعدذ. 
باالغةتكة يةتمعضةن كعحعك بالعنعث ظئهرام باغالص هةج صاظالعيةتلعرعنع باشالص 
باالغةتكة  حىنكع  توغرعدذر.  يعثعلعشع  قايتا  ظئهرامعنع  كئعين  بولغاندعن 
يةتمعضةن بالعنعث بعر ظعبادةتنع باشلعشع بعلةن ظذ ظعبادةت ظذنعثغا تاكع 

ظذنع ظاياغالشتذرمعسا، بولمايدعغان دةرعجعدة الزعم بولذص كةتمةيدذ.

4 ـ ظةقعل ـ هذشع جايعدا بولذش:

هذشع  ـ  ظةقلع  هةج  ظىحىن  شذنعث  شةرتعدذر.  بولذش  صةرز  هةجنعث  بذ 
يوق ساراث ظادةمضة صةرز بولمايدذ. بعر ظادةم هةج قعلعص بولغاندعن كئيعن 
ظىستىدعكع  ظذنعث  هةجع  قعلغان  ظادا  ظذنعث  بولسا،  قالغان  بولذص  ساراث 
صةرز هةجضة هئساب بولعدذ. ظةضةر ظذ ظادةم كئيعن ساراثلعقتعن ظوثشالسا، 

ظذنعثغا هةجنعث قازاسعنع قعلعش الزعم ظةمةس.
بعر ظادةم هةجضة ظئهرام باغالص بولذص ساراث بولذص قالغان ؤة ساراثلعق 
نةححة  بعر  ظاندعن  قعلغان،  ظادا  صاظالعيةتلعرعنع  هةجنعث  تذرذص  هالعتعدة 
يعلدعن كئيعن بولسعمذ ساراثلعقتعن ظوثشالغان بولسا، ظذ ظادةمنعث ساراثلعق 
بولعدذ.  هئساب  هةجضة  صةرز  ظىحىن  ظذنعث  هةجع  قعلغان  تذرذص  هالعتعدة 
لئكعن ظذنعث تاؤاصنع قايتا قعلعشع الزعم. حىنكع تاؤاص قعلعش ظىحىن نعيةت 
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شةرتتذر. ساراثنعث قعلغان نعيعتع توغرا بولمايدذ.)))

5 ـ هأر بولذش: 

قذلغا هةج قعلعش صةرز ظةمةس. حىنكع ظذ، هةجضة بارغذدةك مال ـ مىلكة 
ظعضة ظةمةستذر.

6 ـ هةج قعلعشقا ظعمكانعيعتعنعث يئتعشع:

بذ، هةجنعث توغرا بولعشعنعث ظةمةس صةرز بولعشعنعث شةرتعدذر. شذنعث 
ظىحىن بعر صئقعر ظادةم قانداق قعلسا قعلعص صةرز هةج قعلعش نعيعتع بعلةن 
هةج قعلغان بولسا، ظذنعث قعلغان هةجع صةرز هةجضة هئساب بولعدذ ؤة ظذنعث 

بوينعدعكع صةرز هةج ظادا بولغان بولعدذ.
الزعملعق  بولسا  ظالعم  سايمانلعرعنعث،  ظأينعث  ظأينعث،  ظادةمدة  بعر 
ؤة  ظأزعنعث  قةرزعدعن،  بولسا  قةرزع  حعقعملعرعدعن،  كعتابلعرعنعث 
ظئشعص  دةسمايعدعن  كةسصعنعث  كئلعدعغان  نةصةقعسع  بالعؤاقعلعرعنعث 
تذرذدعغان ظارتذق صذل بولغان ؤة ظذ صذل ظذ ظادةمنعث هةجضة بئرعصـ  كئلعشع 
ظىحىن يولدا نورمال خعراجةت قعلعشعغا يئتعدعغان بولسا، ظذ ظادةمدة هةج 

قعلعشنعث ظعمكانعيعتع تئصعلغان بولعدذ.
بعر ظادةمدة ظأي سئتعؤئلعش ظىحىن يعغقان صول بار ؤة ظذنعث دةل ظأي 
هةجضة  ظادةملةر  يذرتتعكع  ياشاؤاتقان  ظذ  ؤاقتع  تذرغان  دةص  سئتعؤاالي، 
مئثعشقا تةييارلعنعؤاتقان ؤاقعت بولسا، ظذ ظادةم قولعدعكع ظاشذ صذلغا ظأي 
سئتعؤالمايدذ ؤة ظذنعث بعلةن هةجضة بارعدذ. ظةمما ظذ ظادةم ظأي سئتعؤاالي، 
مئثعشقا  هةجضة  ظادةملةر  يذرتتعكع  ياشاؤاتقان  ظذ  ؤاقتع  تذرغان  دةص 
تةييارلعنعؤاتقان ؤاقعت بولمعسا، ظذ ظادةم قولعدعكع صذلغا )ظأي بوالمدذ ياكع 
باشقا نةرسة بذالمدذ( خالعغان نةرسعنع سئتعؤالسا بولعدذ. حىنكع ظذ ظادةم 

بذ نةرسعلةرنع هةج صةرز بولذشتعن ظعلضعرع سئتعؤالغان بولعدذ.
شذنعثدةك يةنة بعر ظادةمدة توي قعالي، دةص يعغقان صذل بار بولذص ظذ 
ظادةم بويتاق ظأتىشتعن ظةندعشة قعلعدعغان، ظذ ظادةم توينع قعالي، دةص تذرغان 
تةييارلعنعدعغان  مئثعشقا  هةجضة  ظادةملةر  يذرتتعكع  ياشاؤاتقان  ظذ  ؤاقعت 

)))  >إرشاد الصاوي<.
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ظادةم  ظذ  ظةمما  قعلعدذ.  تويعنع  ظادةم  ظذ  بولسا،  بولغان  ظعلضعرع  ؤاقعتتعن 
توي قعالي، دةص تذرغان ؤاقعت هةجنعث ؤاقتعغا ظذدذل كئلعص قالسا، ظذ ظادةم 
قولعدعكع شذ صذل بعلةن هةجضة بارعدذ. لئكعن ظذ ظادةم ظةضةر توي قعلمعسا 
قعلعش  توي  ؤاقعتتا  بذ  بولسا،  هالةتتة  قالعدعغان  قعلعص  ظعش  يامان  بعرةر 
ظذنعث ظىحىن ظاساسلعق ظعهتعياجالرنعث بعرع هئسابلعنعدذ. شذنعث ظىحىن 

ظذ ظادةم هةجضة بارماي توي قعلعدذ.)))
بعر ظادةمنعث ظارتذق ظأيع ياكع ظعشلعتعشكة ظعهتعياجع حىشمةيدعغان 
نةرسعلعرع ياكع تئرعمايدعغان ياكع كعرعمع ظأزعنعث ظعهتعياجعدعن ظئشعص 
تذرعدعغان  ظئشعص  ظعهتعياجعدعن  ظأزىنعث  كعرعمع  ياكع  زئمعنع  تذرعدعغان 
ظئشعص  ظعهتعياجعدعن  ؤة  بولغان  بار  نةرسعسع  بعر  ياكع شذنعثدةك  دذكان 
تذرعدعغان ظذ نةرسعنعث صذلع هةجنعث حعقعملعرعغا يئتعدعغان بولغان بولسا، 

ظذ ظادةمنعث ظذ نةرسعنع سئتعص صذلعغا هةج قعلعشع الزعمدذر.))) 
)هةجضة بارغذدةك صذل بعر ظادةمنعث قولعدا بولمعسا(، ظةضةر ظذ ظادةمضة 
باشقعالرنعث  بولسعمذ  بالعسع  ظادةمنعث  ظذ  كعشع  بولغان  قعلماقحع  ياردةم 
ياردعمع بعلةن يعغعلعدعغان صذل بعلةن ظذ ظادةمنعث هةجضة بئرعش ظعمكانعيعتع 
تولذقالنغان هئسابالنمايدذ. شذثا ظذ ظادةم ياردةمضة يعغعلغان صذلالرنع قوبذل 
كئرةك  تئصعلعش  ظىحىن  بولذش  صةرز  هةج  حىنكع  ظةمةس.  مةجبذر  قعلعشقا 
بولغان شةرتـ  شاراظعت يوق هالةتتة )ظأزعنع قعيناص بولسعمذ( ظذنع تولذقالش 
قعلسا،  قوبذل  صذلالرنع  يعغعلغان  ياردةمضة  ظادةم  ظذ  ظةضةر  ظةمةس.  الزعم 

ظذنعثغا هةج قعلعش صةرز بولعدذ.
هةج ظعمكانعيعتع هةر بعر ظادةمنعث ظادةتتة ياشاش ظةهؤالعغا ؤة تذرمذش 
تذرمذش  ظادةتتة  بعرع  ظةضةر  مةسعلةن:  ظألحىنعدذ.  قاراص  سةؤعيةسعضة 
سةؤعيةسع يذقعرع ظادةم بولسا، هةتتا ظذ هةجضة بئرعص ـ كئلعش جةريانعدا 
يولدا تذرمذشعنع يذقعرع دةرعجعدة ظأتكىزىدعغان ظعقتعسادقا ظعضة بولمعغعحة 
ظذنعثغا هةج صةرز بولمايدذ. مةسعلةن: سةصةرنع ماشعنة بعلةن قعاللمايدعغان 
ظادةم تاكع ظذ سةصةردة ظايرذصعالنغا ظولتذرعدعغان ظعقتعسادقا ظعضة بولمعغعحة 

ظذنعثغا هةج صةرز بولمايدذ.
)))  »رد احملتار«.

)))  >إرشاد الصاوي<. 
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صةيدا  يعثعدعن  كئلعدذكع،  توغرا  ظأتىشكة  قعلعص  بايان  شذنع  يةردة  بذ 
بولغان، ظذرذغ ـ تذغقانالرغا ؤة دوست ـ بذرادةرلةرضة سوغا ـ ساالم ظئلعشتةك 
قعلعدعغان  دذرذس  قعلعشنع  كئحعكعص  هةجنع  يىكع  ظعقتعسادعي  ظعشنعث 
كئلعش  ظئلعص  سوغات  ظادةملةرضة  مةزكذر  حىنكع  ظةمةس))).  سةؤةبلةردعن 
ظىحىن  شذنعث  ظةمةس.  ظعهتعياجالردعن  ظئلعنعدعغان  ظئتعبارغا  شةرعظةتتة 
قانداق بعر ظادةم شذ باهانا سةؤةبع بعلةن ياكع ) هةجضة ماثغان ؤاقتعمدا( 
مةهةللعدعكع ظادةملةرضة خوشلعشعش داستعخعنع سااللمايدعكةنمةن، دئضةندةك 
سةؤةبلةر بعلةن هةجضة بارمعغان ؤة كئيعن هةج قعلماي ظألىص كةتكةن بولسا، 
ظذ ظادةم ظاسعي ؤة ضذناهكار هالةتتة ظألضةن بولعدذ. بعر ظادةمنعث مذشذنعثغا 

ظوخشاش باهانة ـ سةؤةبلةر بعلةن هةجضة بارماسلعقع قوبذل توغرا ظةمةس.
بعر كعشع ظذنعث يذرتعدعكع ظادةملةر هةجضة مئثعشقا تةييارلعنعؤاتقان 
قعلعش  هةج  بولسا،  بولغان  ظعضة  دذنياغا  ـ  مال  بارغذدةك  هةجضة  ؤاقتعدا 
ظذنعثغا صةرز بولعدذ. ظةضةر ظذ كعشع شذ ؤاقعتتعن ظعلضعرع ياكع كئيعن مال 
ـ دذنياغا ظعضة بولذص ظأزعنعث يذرتعدعكع ظادةملةر هةجضة ماثغان ؤاقتعدا 

قولعدا صذل قالمعغان بولسا، ظذنعثغا هةج صةرز بولمايدذ.
بعر ظادةمضة )مال ـ مىلكع بار بولغانلعقع ظىحىن( هةج صةزر بولغان، ظذ 
ظادةم )هةج قعلعشنع كةينعضة سوزوص( هةج قعلمعغان ظاخعرع صئقعر بولذص 
قالغان بولسا، ظذ مةيلع مال ـ مىلكع ظأزعحة يوقذلذص كئتعش سةؤةبع بعلةن 
صئقعر بولذص قالغان بولسذن ياكع مالـ  مىلكعنعث هةممعسعنع ظأزع ظعشلعتعص 
تأضةتكةنلعك سةؤةبع بعلةن صئقعر بولذص قالغان بولسذن ظذنعث صئقعر بولذص 
قالغانلعقع بعلةن هةج ظذنعث بوينعدعن حىشىص كةتمةيدذ. ظذنعث بوينعدا هةج 
قعلعش قةرزع قئلعص قالعدذ. شذنعث ظىحىن ظذ ظادةم، ظةضةر ظالغان قةرزنع 
بئرعص تأضعتةلةيدعغانلعقعنع كىحلىك ضذمان قعلسا، ظذنعث قةرز ظئلعص هةجضة 
بئرعشع الزعم. ظةضةر ظذ ظادةم ظالغان قةرزنع بعرةلمةيدعغانلعقعنع كىحلىك 
ظالماسلعقع  قةرز  ظىحىن(  بئرعش  )هةجضة  ياخشعسع  ظةث  قعلسا،  ضذمان 

الزعم.
بعر ظادةمنعث قولعدا مةلذم معقداردا مالـ  مىلك بار بولذص ظذنعث ظىستىضة 
)))  يةنع بعر ظادةمدة مةلذم معقدار صول بار بولذص ظذ صذل صةقةت هةجضة بئرعص ـ كئلعشكعال يئتعدذ. لئكعن ظذرذغ ـ تذغقان، 
دوست ـ بذرادةرلةر ؤة قذلذم ـ قوشنعالرغا سوغات ظئلعشقا يةتمةيدذ. ظذنعث مةزكذر ظادةملةرضة سوغات ظئلعشع ظىحىن صذل 
تاصالماسلعقع هةجنع كئحعكتىرىشكة بولعدعغان سةؤةبلةردعن ظةمةس ؤة ظذنعث شذ باهانا بعلةن هةجنع كئحعكتىرؤئتعشعمذ 

توغرا بولمايدذ. ت.   
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زاكات بئرعشتعن ؤة هةم هةج قعلعشتعن ظعبارةت ظعككع صةرز بعرضة كئلعص 
قالغان، ظذنعث قولعدعكع مال زاكعتعنع ظايرعش توغرا كئلعص قالغان مالنعث 
قعلعش  ظادا  زاكاتنع  مالنع  قولعدعكع شذ  ظادةم  ظذ  بولسا،  بولغان  خعلعدعن 
ظىحىن ظعشلعتعدذ. ظةضةر قولعدعكع مال زاكعتعنع ظايرعش توغرا كئلعص قالغان 
مالنعث خعلعدعن بولمعغان ؤة شذ ؤاقعت هةجنعث ؤاقتع كئلعص قالغان ؤاقعت 
بولغان بولسا، ظذ ظادةم مالنع هةج قعلعش ظىحىن ظعشلعتعدذ. ظةضةر ظذ ؤاقعت 
مالنع  ظذ  ظادةم  ظذ  بولسا،  بولمعغان  ؤاقعت  قالغان  كئلعص  ؤاقتع  هةجنعث 

زاكاتنع ظادا قعلعش ظىحىن ظعشلعتعدذ.)))

هةجنع ظادا قعلعدعغانالردا تئصعلعش كئرةك بولغان شةرتلةر

بذ، هةجنع ظادا قعلعشنعث صةرز بولذشع ظىحىن الزعم بولعدعغان شةرتلةردذر. 
ظةضةر بعر ظادةمدة بذ شةرتلةر يذقعرعدا بايان قعلعص ظأتىلضةن مةزكذر شةرتلةر 
بعلةن بعرلعكتة تئصعلسا، هةج قعلعش ظذ ظادةمنعث ظأزعضة صةرز بولعدذ. ظةضةر 
تئصعلغان،  شةرتلةر  مةزكذر  ظأتىلضةن  قعلعص  بايان  يذقعرعدا  ظادةمدة  بعر 
هةج  بولسا،  تئصعلمعغان  بعرةرسع  شةرتلةرنعث  تأؤةندعكع  ظذنعثدا  لئكعن 
ظأزعنعث  ظادةمنعث  ظذ  هالدا  بذ  بولمايدذ.  صةرز  ظأزعضة  ظادةمنعث  ظذ  قعلعش 
ظورنعدا هةج قعلعش ظىحىن باشقا بعرسعنع ظةؤةتعشع ياكع ظألىص كةتكةندعن 
كئيعن بعرسعنعث ظذ ظادةمنعث مال ـ مىلكع بعلةن ظذنعث ظورنعدا هةج قعلعص 

قويذشع ظىحىن ظذ ظادةمنعث ؤةسعيةت قالدذرذص قويذشع الزعم.
هةجنع ظادا قعلعدعغانالردا تئصعلعش كئرةك بولغان شةرتلةر تأؤةندعكعلةردعن 

ظعبارةتتذر:
) ـ تةننعث كئسةللةردعن ؤة هةرتىرلىك ظاصةتلةردعن خالع بولذشع:

شذنعث ظىحىن كأرضة، ظولتذرذص قالغان ظادةمضة، ظئغعر كئسةل كعشعضة، 
يول يىرةلمةيدعغان ؤة هةجنعث جاصا ـ مذشةققةتلعرعنع كأتىرةلمةيدعغان بةك 
قئرع ظادةمضة ظوخشاش كعشعلةرنعث ظأزلعرعضة هةج قعلعش صةرز بولمايدذ. 
هةج ظذالرنعث مال ـ مىلكعضة صةرز بولعدذ. يةنع ظذالر هةجضة ظأزلعرع بارماي 
حاغدا  شذ  باشقعالرنع  هةجضة  ظورنعدا  بئرعص(  حعقعملعرع  صىتىن  )هةجنعث 

)))  »رد احملتار«.
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باشقا  بعلةن  ـ مىلكع  ظأزعنعث مال  قالغاندعن كئيعن  ظألىص  ياكع  ظةؤةتعدذ 
بذ  مانا  قعلعدذ.  ؤةسعيةت  قويذشعغا  قعلعص  هةج  ظورنعدا  ظذنعث  بعرسعنعث 
قاراشنع هةنةفعي مةزهةصعدعكع ظالعمالرنعث كأص قعسمع توغرا، دةص قارعدع. 
بذ ظالعمالرنعث ظعحعدة هةنةفعي مةزهةصعنعث تةهقعقلعغذحعسع كامال ظعبنع 
ظةلهذمام دئضةن، كعشعمذ بار. بذ ظالعمالر: »تةننعث هةر تىرلىك كئسةللةردعن 
خالع بولذشع هةجنع ظادا قعلعش ظىحىن تئصعلعش كئرةك بولغان شةرتلةرنعث 
تىرلىك  هةر  »تةننعث  ظالعمالر:  قعسعم  بعر  يةنة  دئدع.  قاتارعدعندذر« 
كئسةللةردعن خالع بولذشع صةقةت )هةجنع ظادا قعلعش ظىحىن تئصعلعش كئرةك 
بولغان شةرتلةرنعث قاتارعدعن ظةمةس( هةج صةرز بولعدعغان ظادةمدة تئصعلعش 
كئرةك بولغان مةزكذر شةرتلةرنعث قاتارعدعن، شذنعث ظىحىن هةج )كأرضة ؤة 
تذكذرغا ظوخشاش( تئنع كئسةلدعن خالع ظةمةس ظادةملةرنعث ظأزلعرعضعمذ 
قاراش  ظعككعنحع  دةيدذ.  ظةمةس«  صةرز  مىلكعضعمذ  ـ  مال  ظذالرنعث  ياكع 
بولسا، ظعمام ظةبذهةنعفة )اهلل تاظاال ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!( دعن رعؤايةت 
قاراشتعكع  كأز  خعل  بعرعنحع  بعرعدذر.  رعؤايةتلةرنعث  كىحلىك  قعلعنغان 

ظالعمالرنعث قارعشعنع تأؤةندعكع هةدعس كىحالندورعدذ: 
بةندعلةرضة  اهلل  صةيغةمبعرع!  نعث  اهلل  ظع  ظايال:  بعر  خذسةظعمعييةلعك 
صةرز قعلغان هةج ظعبادعتعنعث صةرز بولذشع دةل دادامنعث قئرعغان ؤاقتعغا 
توغرا كئلعص قالدع. دادام ظذالغ ظىستعدة ظولتذرالمايدذ. ظذنعث ظورنعغا مةن 
ظةلةيهعسساالم: »بولعدذ «  صةيغةمبةر  دئدع.  بوالمدذ؟  قوبذل  قعلسام  هةج 
بولغان  هةجع  ظاخعرقع  ظةث  ظةلةيهعسساالمنعث  صةيغةمبةر  سذظال  بذ  دئدع. 

ؤعدالعشعش هةجعدة سورالغان ظعدع.)))
بذ يةردة شذنع بايان قعلعص ظأتىشكة توغرا كئلعدذكع، بعر ظادةمضة ظذنعث 
تئنع ساق ؤاقتعدا هةج صةرز بولغان، ظذ ظادةم )هةج قعلعشنع كةينعضة سوزوص( 
هةج قعلمعغان ظاخعرع ظولتذرذص قالغان ياكع تئنع بعرةر كئسةلضة ضعرعصتار 
بويعحة  صعكرع  كةلضةن  بعرلعككة  ظالعمالرنعث  بارلعق  بولسا،  قالغان  بولذص 
ظادةمنعث،  ظذ  شذثا  قالعدذ.  بولذص  قةرز  بوينعدا  ظادةمنعث  ظذ  قعلعش  هةج 
ظأزعنعث ظورنعدا هةج قعلعص كئلعش ظىحىن باشقا بعرسعنع هةجضة ظةؤةتعشع 

الزعم.)))
)))  بذ هةدعسنع ظعمام بذخارعي ؤة مذسلعم رعؤايةت قعلدع. 

)))  »فتح القدير«.
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) ـ يولنعث ظأزع ؤة مال ـ دذنياسع ظىحىن بعخةتةر بولذشع: 
كعمكع بعرةر زالعمنعث ياكع دىشمةننعث ياكع بذالثحعنعث )ظأزعضة ياكع 
مال ـ مىلكعضة( زعيان زةخمةت سئلعص قويذشعدعن ظةندعشة قعلسا، هةجنع 
ظادا قعلعش ظذنعث ظأزعضة صةرز بولمايدذ. ظذ ظادةم ظأزعنعث ظورنعدا هةج قعلعش 
ظىحىن باشقا بعرسعنع ظةؤةتعدذ ياكع ظذ ظأزع ظألضةندعن كئيعن بعرسعنعث 
ظذنعث مال ـ مىلكع بعلةن ظذنعث ظورنعدا هةج قعلعص قويذشع ظىحىن ؤةسعيةت 

قالدذرعدذ.
بعر ظادةم ظىحىن يولنعث خاتعرجةم ظعكةنلعكع ياكع ظذنداق ظةمةسلعكع 
تاكع  باشالص  ؤاقتعدعن  ماثغان  هةجضة  ظادةملةر  يذرتعدعكع  ظذنعث  يولنعث 
ظئتعبارغا  ظةهؤالع  ظارعلعقعدعكع  مذددةت  قةدةر  كةلضةنضة  قايتعص  ظذالر 

ظئلعنعدذ))).
تذرمعضة تاشالنغان كعشعنعث ؤة هةجضة بئرعشتعن حةكلةنضةن كعشعنعث 
زةخمةتنعث  ـ  زعيان  بعرةر  مىلكعضة(  ـ  مال  ياكع  )ظأزعضة  يولدا  هأكمعمذ 
ظىحىن  شذنعث  ظوخشاش.  هأكمعضة  ظادةمنعث  قعلغان  ظةندعشة  كئلعشعدعن 
ظةضةر ظذ كعشعلةرنعث مال ـ مىلكع بولسا، هةج ظذالرنعث مال ـ مىلكعضة صةرز 

بولعدذ. 
) ـ هةجضة بارماقحع بولغان ظادةم ظايال كعشع بولسا، ظذ ظايالنعث ظأيع 
بعلةن مةككعنعث ظارعسعدا سةصةرنعث مةساصعسع يةنع ظةث ظاز 89 كعلذ مئتعر 
يول بولسا، ظذ ظايال بعلةن ظذنعثغا مةهرةم بوالاليدعغان بعرةر كعشع ياكع 
ظذنعث ظئرع بعللة بئرعشع شةرتتذر. ظايال كعشعنعث مةهرةمسعز سةصةر قعلسا 
بولمايدعغانلعقع هةققعدة ظعمام بذخارع ؤة مذسلعم ظةبذهذرةيرعدعن )اهلل تاظاال 
ظذنعثدعن رازع بولسذن!( صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث مذنداق دئضةنلعكعنع 
رعؤايةت قعلعدذ: »اهلل غا، قعيامةت كىنعضة ظعشعنعدعغان ظايالنعث بعر كئحة ـ 

كىندىزلىك سةصةرنع مةهرةمسعز)))، يالغذز قعلعشع هاالل ظةمةستذر.«
ظعمام شافعظعي )اهلل تاظاال ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!(: »ظةضةر ظايال كعشع 
هةج قعلعش ظىحىن ظعشةنحعلعك بعر توص ظايالالرغا قئتعلعص بارماقحع بولسا، 
)))  يةنع بذ ظارعلعقتا يول خاتعرجةم بولسا، يول ظذنعث ظىحىن بعخةتةر بولغان بولعدذ. ظةضةر يول بذ ظارعلعقتا خاتعرجةم 

بولمعسا، يول ظذنعث ظىحىن بعخةتةرسعز هئسابلعنعدذ. ت.
)))  شذ ظايال بعلةن توغقانلعق سةؤةبعدعن نعكاه حىشمةيدعغان ظةر توغقانلعرعنع كأرستعدذ. 

706707

ھەجنى ئادا قىلىدىغانالردا تېپىلىشى كېرەك بولغان شەرتلەرھەجنى ئادا قىلىدىغانالردا تېپىلىشى كېرەك بولغان شەرتلەر



صةقةت صةرز هةجضعال مةهرةمسعز ياكع ظئرعسعز بارسعمذ بولعدذ. حىنكع ظايال 
بعر توص ظعشةنحعلعك ظايالالر بعلةن بعللة بولعدعغانلعقع ظىحىن ظذنعثغا بعرةر 
يامانلعق كئلعص قالمايدذ« دةيدذ. ظعمام شافعظعي )اهلل تاظاال ظذنعثغا رةهمةت 
قعلسذن!(: يذقعرعدا بايان قعلعنغان هةدعسنعث مةنعسعنع هةج سةصعرعدعن باشقا 
سةصةرضة قاراتتع. لئكعن تأؤةندعكع هةدعستة ظايال كعشعنعث هةج سةصعرعضة 
ماثغاندعمذ مةهرةمسعز مئثعشعنعث بولمايدعغانلعقع ظوحذق بايان قعلعندع. 
ظةلبةززار بذ هةقتة ظعبنع ظابباسنعث مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ: 
صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم: »ظايال مةهرةمسعز هةج قعلمعسذن« دئدع. بعر 
كعشع صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمغا: »مةن صاالنع ـ صاالنع غازاتقا يئزعلغان، 
ظايالعم هةجضة بارماقحع بولذص تذرعؤاتعدذ« دئدع. صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم 

ظذ كعشعضة: »سةن بئرعص ظايالعث بعلةن هةج قعلغعن« دئدع.)))
نعكاه  مةثضى  ظارعسعدا  بعلةن  ظايال  بولسا،  كعشع  بولعدعغان  مةهرةم 
حىشمةيدعغان، صاسعق ياكع ظوت صةرةسلةردعن بولمعغان، ظةقعلـ  هذشع جايعدا 

ؤة باالغةتكة يةتكةن ياكع باالغةتكة يئتعش ظالدعدا تذرغان بعر ظةردذر.)))
ظةضةر ظايال كعشع مةهرعمعضة  ياكع ظئرعضة ظعش هةققع بةرمعسة، ظذالر 
هةمراه بولذص ظايال بعلةن بعللة هةجضة بئرعص بئرعشتعن باش تارتعدعغان 
بولسا، كىحلىك رعؤايةتتة ظاساسةن ظذ ظايالنعث ظذالرغا ظعش هةققع بئرعشع 
الزعم. ظةضةر مةهرةم ياكع ظةر ظايالغا ظعش هةققع بئرعش شةرتعنع قويمايال 
ظذنعثغا هةمراه بولذص هةجضة كةلضةن بولسا، ظايالغا ظذالرنعث ظعش هةققعنع 

بئرعش الزعم ظةمةس.)))
ظةضةر بعر ظايال ظأزع بعلةن بعللة هةجضة بئرعص بئرعش ظىحىن مةهرةم 
تاصقان بولسا، ظذ ظايالنعث ظئرعنعث ظذ ظايالنع صةرز هةجضة بئرعشتعن توسذش 
هةققع يوق. حىنكع صةرز هةجنع ظادا قعلعش ظةرنعث هةققعدعن ظةالدذر. هةج 
هةجضة  نةصلة  ظايال  بعر  ظةضةر  ظعبادةتتذر.  بعر  قعلعنغان  صةرز  قعلعش  ظادا 
توسذش  بئرعشتعن  هةجضة  ظذ  ظذنع  ظئرعنعث  ظايالنعث  ظذ  بولسا،  بارماقحع 

هةققع بار.
ظةضةر ظايالنعث مةهرعمع بولمعسا، هةجضة بئرعش ظىحىنال هةجضة بارعدعغان 

)))  »فتح القدير«، ) ـ توم، 9)) ـ بةت.
)))  »اهلدية العالئية«.
)))  >إرشاد الصاوي<. 
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قةدةر  ظألضةنضة  ظايال  ظذ  ظأيلعنعشع توغرا ظةمةس. ظةضةر  بعلةن  ظادةم  بعر 
بعر مةهرةم تاصالمعسا، ظألضةندة ظذنعث مال ـ مىلكعنع حعقعم قعلعص بئرعص 

ظذنعث نامعدعن هةج قعلعص قويذش ظىحىن ؤةسعيةت قالدذرذشع الزعم.
ظىحىن  ظايال  كئلعدذكع،  توغرا  ظأتىشكة  قعلعص  بايان  شذنع  يةردة  بذ 
بولغان  كئرةك  تئصعلعش  ظىحىن  قعلعش  ظادا  )هةجنع  بولذشع  مةهرةمنعث 
شةرتلةردعن ظةمةس(، بةلكع هةج صةرز بولعدعغان ظادةمدة تئصعلعش كئرةك 
ظايال  ظذ  »ظةضةر  ظالعمالر:  دةيدعغان  قاتارعدعندذر،  شةرتلةرنعث  بولغان 
ظألضةنضة قةدةر بعر مةهرةم تاصالمعسا، ظألضةندة ظذنعث مالـ  مىلكعنع حعقعم 
قعلعص بئرعص ظذنعث نامعدعن هةج قعلعص قويذش ظىحىن ؤةسعيةت قالدذرذشع 

الزعم ظةمةس« دةيدذ.
4ـ  ظايال ظأزعنعث يذرتعدعكع ظادةملةر هةجضة مئثعشقا تةييارلعنعؤاتقاندا 
بولماسلعقع  تذتذؤاتقان  ظعددعتعنع  كةتكةننعث  ظألىص  ظئرع  ياكع  تاالقنعث 
الزعم. ظةضةر ظايال ظعددةت تذتذؤاتقان تذرذص ياكع مةهرةمسعز ياكع ظئرعسعز 
بولغان  ضذناهكار  لئكعن  بولعدذ،  توغرا  هةجع  ظذنعث  بولسا،  قعلغان  هةج 

هئسابلعنعدذ.

هةجنعث صةرزلعرع

هةجنعث تأؤةندعكعدةك ظاساسلعق ظىح صةرزع بار. 

بعرعنحع صةرز: ظئهرام باغالش

باغالش  ظئهرام  دئمةكتذر.   > كعردع  ظعحعضة  >هةجنعث  باغالش  ظئهرام 
نعيةت  تاصعدذ.  تةركعص  ظئيتعشتعن)))  تةلبعية  بعلةن  قعلعش  نعيةت  هةجضة 
نامازغا،  خذددع  الزعم.  كةتمةسلعكع  ظايرعلعص  ظارعلعقع  تةلبعيةنعث  بعلةن 
ناماز ظوقذشقا نعيةت قعلعش بعلةن قوالق قئقعص تةكبعر ظئيتعص كعرضةنضة 
اهلل  كعرعدذ.  ظئيتعص  تةلبعية  بعلةن  قعلعش  نعيةت  هةجضعمذ  ظوخشاش 
ظورنعدا  تةلبعيةنعث  ظوقذش  دذظانع  بعر  قانداق  هةر  ظذلذغاليدعغان  تاظاالنع 
قويذص  ظئسعص  نةرسة  بعر  بوينعغا  تأضعنعث  يةنة  شذنعثدةك  هئسابلعنعدذ. 

)))  تةلبعية ظئيتعش >لةببةيكةلالهذممة لةببةيك . . . > دئضةن دذظانع ظوقذش دئضةنلعكتذر. ت.
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ظذنع ظالدعغا سئلعص هةيدةص مئثعشمذ تةلبعيةنعث ظورنعدا بولعدذ. حىنكع 
ظةرةبلةر هةرةمضة ظاصعرعص قذربانلعق قعلعنعدعغان تأضعلةرنع، بويذنلعرعغا 
ظذالرنعث اهلل تاظاالنعث ظأيع بولغان كةبعضة ظاصعرعص قذربانلعق قعلعنعدعغان 
مال ظعكةنلعكعنع كأرسىتىص بئرعدعغان نةرسعلةرنع ظئسعص قويذص ظالدعغا 
دئدع:  مذنداق  تاظاال  اهلل  هةقتة  بذ  ماثاتتع.  هةيدةص  تةرةصكة  كةبة  سئلعص 
»مأمعنلةر! اهلل نعث دعنعنعث ظاالمةتلعرعنع )يةنع هةجدة تاظةتنعث بةلضعسع 
)داظذرذش  هةرام  شةهرع  بعلةن(  ظئتعش  )تةرك  ظعشالرنع(  هئسابالنغان 
قعلعش( نع، هةديعنع )يةنع كةبعضة ظاتالغان قذربانلعققا دةخلع -  تةرذز 
قعلعشنع(، قةالدة )يةنع هةجدة قذربانلعق قعلعنعدعغان  مال ظعكةنلعكعنع 
)حئقعلعشنع(  لةرضة  نةرسة(  قويذلغان  ظئسعص   هايؤانغا  ظىحىن  بعلدىرىش 
صةرؤةردعضارعنعث صةزلعنع ؤة رازعلعقعنع تعلةص بةيتذلالغا )هةج ظىحىن ياكع 

ظأمرة ظىحىن( كةلضىحعلةرضة )حئقعلعشنع( هاالل سانعماثالر«)))       
بولسا،  قئلعنعشعنعث شةرتع  ظئهرامنعث بذزذلذص كةتمةي توغرا هالةتتة 
هةج قعلماقحع بولغان ظادةمنعث تاكع ظةرةفات تئغعدا تذرذص بولغانغا قةدةر 
قةدةر  بولغانغا  قعلعص  تاؤاصنع  تاكع  ظادةمنعث  بولغان  قعلماقحع  ظأمرع  ؤة 

جعنسعي مذناسعؤةت ظأتكىزمةسلعكعدذر.
ظعلضعرع  تذرذشتعن  تئغعدا  ظةرةفات  ظادةم  بولغان  قعلماقحع  هةج  ظةضةر 
ظايالعنعث مةيلع ظذنعث ظالدع تةرعصعضة بولسذن ياكع ظارقا تةرعصعضة بولسذن 
جعنسعي مذناسعؤةت ظأتكىزىص قالسا، ظذنعث هةجع بذزذلذص كئتعدذ ؤة ظذنعثغا 
هةجع  خذددع  ظذ،  لئكعن  كئلعدذ.  توغرا  ظألتىرىشكة  قوي  بعر  ظىحىن  جازا 
بذزذلذص كةتمعضةن ظادةملةرضة ظوخشاش هةج صاظالعيةتلعرعنع داؤامالشتذرعدذ. 
دةلعل  بذنعث  بولعدذ.  الزعم  قعلعش  هةج  قئتعم  بعر  باشقا  ظذنعثغا  ظةمما 
هةر  ظةلةيهعسساالمدعن  صةيغةمبةر  هةدعستذر:  تأؤةندعكع  بولسا،  صاكعتع  ـ 
ـ  ظةر  ظأتكىزضةن  مذناسعؤةت  جعنسعي  تذرذص  باغالغلعق  ظئهرام  ظعككعسع 
ظايالنعث هأكمعنعث قانداق بولعدعغانلعقعدعن سورالغاندا ظذ: »ظذ ظعككعسع 
كئلعدعغان  ؤة  دؤامالشتذرعؤعرعدذ  صاظالعيةتلعرعنع  هةج  ظألتىرعدذ،  مال  بعر 
تىركىم  بعر  هةقتة  بذ  بةرضةن.)))  جاؤاص  دةص  قعلعدذ«  قايتا  هةجنع  يعلع 

ساهابعلةردعنمذ شذنداق قاراش رعؤايةت قعلعندع. 
)))  سىرة ماظعدة ) ـ ظايةتنعث بعر قعسمع.

)))  بذ هةدعسنع ظةبذداؤذد ؤة بةيهةقعي رعؤايةت قعلدع. 
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حئحعنع  ؤة  كئيعن  بولغاندعن  تذرذص  تئغعدا  ظةرةفات  ظادةم  ظذ  ظةضةر 
ظأتكىزضةن  مذناسعؤةت  جعنسعي  بعلةن  ظايالع  ظعلضعرع  حىشىرىشتعن 
بعر  ظىحىن  جازا  ظذنعثغا  لئكعن  كةتمةيدذ.  بذزذلذص  هةجع  ظذنعث  بولسا، 
تأضة ياكع بعر كاال ظألتىرىش الزعم بولعدذ. ظذ ظادةمنعث هةجعنعث بذزذلذص 
كةتمةيدعغانلعقعنعث دةلعل ـ صاكعتع صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث: »كعمكع 
هةدعسعدذر))).  دئضةن  بولعدذ«  ظاياغالشقان  هةجع  تذرسا،  تئغعدا  ظةرافات 
الزعم  ظألتىرىشنعث  كاال  بعر  ياكع  تأضة  بعر  ظىحىن  جازا  ظادةمضة  ظذ  ظةمما 
ظعكةنلعكعنعث دةلعلع بولسا، تأؤةندعكع ظةسةردذر: ظعمام مالعك )اهلل تاظاال 
تاظاال  )اهلل  ظابباستعن  »ظعبنع  دئدع:  مذنداق  قعلسذن!(  رةهمةت  ظذنعثغا 
ظذنعثدعن رازع بولسذن!( زعيارةت تاؤعصعنع))) قعلعشتعن ظعلضعرع معنا تئغعدا 
ظادةمنعث هأكمعنعث  بعلةن جعنسعي مذناسعؤةت ظأتكىزضةن  ظايالع  تذرغاندا 
قانداق بولعدعغانلعقع هةققعدة سوظال سورالغاندا، ظعبنع ظابباس ظذ ظادةمنع 

بعر تأضة ياكع بعر كاال ظألتىرىشكة بذيرذغان.«))) 
ظةضةر ظذ ظادةم حئحعنع حىشىرىص بولغاندعن كئيعن ؤة زعيارةت تاؤعصعنع 
قعلعشتعن ظعلضعرع ظايالع بعلةن جعنسعي مذناسعؤةت ظأتكىزضةن بولسا، جازا 
ظىحىن ظذنعثغا بعر قوي ظألتىرىش الزعم بولعدذ. حىنكع ظئهرامدعكع ظادةم 
حئحعنع حىشىرىص بولسا، ظذنعث ظئهرامنعث ظعحعدة تذرذص قعلعش حةكلةنضةن 
ظأتكىزىشال  مذناسعؤةت  جعنسعي  بعلةن  ظايالع  صةقةتال  ظعحعدعن  ظعشالرنعث 
قوي  بعر  ؤة  هئسابلعنعدذ  جعنايةت  يةثضعل  قعلمعشع  ظذنعث  شذثا  قالعدذ. 

ظألتىرىش بعلةن جازا ظادا بولعدذ.
ظةمما ظأمرعضة ظئهرام باغلعغان ظادةم تاؤاص قعلعشتعن ظعلضعرع ظايالع 
بعلةن جعنسعي مذناسعؤةت ظأتكىزضةن بولسا، ظذنعث ظأمرع بذزذلذص كئتعدذ. 
لئكعن ظذ ظادةم ظأمرعنعث صاظالعيةتلعرعنع داؤامالشتذرؤعرعدذ. كئيعن ظذنعث 

قازاسعنع قعلعدذ ؤة جازا ظىحىن ظذنعثغا بعر قوي ظألتىرىش الزعم بولعدذ.
كئيعن  بولغاندعن  قعلعص  تاؤاص  مذناسعؤةتنع  جعنسعي  ظادةم  ظذ  ظةضةر 
ساصا ـ مةرؤعنعث ظارعلعقعدا يىضىرىشتعن ؤة حئحعنع حىشىرىشتعن ظعلضعرع 

)))  يةنع ظذ ظادةمنعث هةجع ظذ جعنسع مذناسعؤةت ظأتكىزىشتعن ظعلضعرع ظاياغلعشعص بولغان بولعدذ. ت.
)))  زعيارةت تاؤعصعدعن، قذرظان هئيت كىنعنعث بعرعنحع كىنع معنادا شةيتانغا تاش ظئتعص بولغاندعن كئيعن مةككعضة 

قايتعص كعرعص قعلعدعغان تاؤاص كأزدة تذتذلعدذ. ت. 
)))  »اهلداية«.
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بولعدذ.  ظألتىرىش  الزعم  قوي  بعر  ظذنعثغا  ظىحىن  جازا  بولسا،  ظأتكىزضةن 
الزعم  ظألتىرىشنعث  قوي  بعر  ظذنعثغا  كةتمةيدذ.  بذزذلذص  ظأمرع  لئكعن 
مذنداق  بذخارع  ظعمام  هةدعستذر:  تأؤةندعكع  بولسا،  دةلعلع  ظعكةنلعكعنعث 
دعن  بولسذن!(  رازع  ظذنعثدعن  تاظاال  )اهلل  ظابدذلاله  ظعبنع  »جابعر  دئدع: 
ظارعلعقعدا  مةرؤعنعث  ـ  ساصا  تئخع(  )لئكعن  قعلغان،  تاؤاصعنع  ظأمرعنعث 
يىضىرمعضةن بعر ظادةم ظايالع بعلةن جعنسعي مذناسعؤةت ظأتكىزسة بوالمدذ، 
دةص سورالغاندا، جابعر ظعبنع ظابدذلاله: ظذ ظادةم ظايالع بعلةن هةتتا ساصا ـ 
مةرؤعنعث ظارعلعقعدا يىضىرىص بولمعغعحة جعنسعي مذناسعؤةت ظأتكىزمةيدذ، 

دةص جاؤاب بةرضةن.«
قعلعص  مةقسةت  قعلعشنع  ظادا  هةتتا  ظئهرامدعن  ظادةم  باغلعغان  ظئهرام 
ظئهرام باغلعغان ظعبادةتنع ظادا قعلعص بولغاندعن كئيعن حعقعدذ))). لئكعن بعر 
ظادةم هةجضة ظئهرام باغلعغان ؤة هةجضة ظىلضىرةلمعضةن بولسا، بذ هالةتتة 
ظذ ظادةم ظئهرامدعن ظأمرعنع ظادا قعلغاندعن كئيعن حعقعدذ. شذنعثدةك يةنة 
)ظئهرام باغالص بولغاندعن كئيعن( يولدا مةككعضة كعرعشتعن توسذلذص قالغان 
قذربانلعق  )مةككعدة  بولسا،  بولمايدعغان  مذمكعن  كعرعش  مةككعضة  ؤة 
قعلعش ظىحىن ظئلعص كةلضةن( هايؤاننع شذ يةرنعث ظأزعدعال قذربانلعق قعلعص 
ظئهرامدعن حعقعدذ. كئيعن بذ ظئهرامنعث قازاسعنع قعلعدذ. حىنكع ظةسلعدة 
مالنع  بارغان  ظئلعص  ظىحىن  قعلعش  قذربانلعق  صةقةت  حعقعش  ظئهرامدعن 
)مةككعدة( قذربانلعق قعلعش ؤة مةقسةت قعلعص ظئهرام باغلعغان ظعبادةتنع 
ظادا قعلعش بعلةن بولعدذ. اهلل تاظاال توسذلذص قالغان يةردعال قذربانلعق قعلعص 
ظئهرامدعن حعقعش هةققعدة مذنداق دئدع: »هةج بعلةن ظأمرةنع اهلل ظىحىن 
تولذق ظورذنالثالر، ظةضةر )دىشمةن ياكع كئسةللعك سةؤةبعدعن( هةجنع ياكع 
ظأمرةنع ظادا قعلعشتا توسقذنلذققا ظذحرعساثالر، ظذهالدا نئمة ظوثاي بولسا 
)يةنع تأضة، كاال، قويدعن نئمعنع تاصالعساثالر(، شذنع قذربانلعق قعلعثالر«))) 
ظأمرعضة  ياكع  هةجضة  ظأتكعنعمعزدةك  قعلعص  بايان  يذقعرعدا  بعز  بذ  مانا 
ظئهرام باغلعغان ظادةم ظئهرامعنع بذزذدعغان بعرةر جعنايةت ظأتكىزىص سئلعص 
)ظئهرامع بذزذلذص كةتكةن تةقدعردعمذ( تاكع هةجنعث ياكع ظأمرعنعث صىتىن 
صاظالعيةتلعرع ظاياغالشقانغا قةدةر هةجنعث ياكع ظأمرعنعث صاظالعيةتلعرعنع 
ظأمرعضة  ظئهرامدعن حعقعدذ.  كئيعن  بولغاندعن  قعلعص  ظادا  صاظالعيةتلعرعنع  باغلعسا، هةجنعث  ظئهرام  يةنع هةجضة    (((

ظئهرام باغلعسا، ظأمرعنعث صاظالعيةتلعرعنع ظادا قعلعص بولغاندعن كئيعن ظئهرامدعن حعقعدذ. ت. 
)))  سىرة بةقةرة 96) ـ ظايةتنعث بعر قعسمع. 
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داؤام قعلعشنعث الزعم ظعكةنلعكعنع كأرسعتعدذ.
صةيغةمبةر  يعلع  هىدةيبعية  ظةلةيهعسساالمنع  صةيغةمبةر  مذشرعكالر 
قالغان  قعلعشعنع توسذص  ظادا  ظةلةيهعسساالمنعث هةرةمضة كعرعص ظأمرعنع 
ؤاقتعدا، صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم ظأزع بعلةن بعللة ظئلعص بارغان هايؤاننع 
شذ يةردة قذربانلعق قعلعص ظئهرامدعن حعققان ؤة كئيعنكع يعلع ظذ ظأمرعنعث 
يعلع  ـ  يعل هعجعرعيةنعث 7  قعلغان  قازاسعنع  قعلغان. ظأمرعنعث  قازاسعنع 
ظعدع. صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث شذ يعلع قعلغان ظأمرعسع >قازا ظأمرة< 

دةص ظاتالغان.

ظئهرامدا تذرذص قعلعش حةكلةنضةن ظعشالر

بةزع  حةكلةنضةن  جةريانعدا  تذرغان  ظئهرامدا  ظادةم،  باغلعغان  ظئهرام 
قعلعش  تذرذص  ظعشالر >ظئهرامدا  بذ  الزعم.  قعلماسلعق  ظعشالرنع  خذسذسعي 
ظادةم  باغلعغان  ظئهرام  ظاتعلعدذ))). شذنعث ظىحىن  حةكلةنضةن ظعشالر< دةص 
تاكع ظئهرامدعن حعقعص بولغعحة ظذ ظعشالرنع قعلعشتعن ساقلعنعشع الزعم. 

قعلعش حةكلةنضةن ظذ ظعشالر تأؤةندعكعلةردذر: 

1 ـ جعنسي ظاالقة، ضذناه ؤة جاثجال قعلعش

دئدع:  مذنداق  هةقتة  بذ  تاظاال  اهلل  حةكلةنضةندذر.  قعلعش  ظعشالرنع  بذ 
ؤة  ظايلعرع  زذلقةظدة  شةؤؤال،  )يةنع  ظايدذر  بعرقانحة  مةلذم  ؤاقتع  »هةج 
زذلهةججة ظئيعنعث ظون كىنعدذر(. بذ ظايالردا هةج قعلعشنع نعيةت قعلغان )يةنع 
ظئهرام باغلعغان( ظادةمنعث جعنسي ظاالقة قعلعشع، ضذناه قعلعشع ؤة جاثجال 
قعلعشع مةنظع قعلعنعدذ، سعلةر قانداقلعكع ياخشع ظةمةلنع قعلساثالر، اهلل 
ظذنع بعلعص تذرعدذ )ظاخعرةتلعكعثالر ظىحىن( زاد - راهعلة ظئلعؤئلعثالر، ظةث 
ياخشع زاد - راهعلة تةقؤادارلعقتذر. ظع ظةقعل ظعضعلعرع! ماثا تةقؤادارلعق 
قعلعثالر«))) ظئهرامدا تذرذص جعنسعي ظاالقة قعلعش حةكلةنضةنضة ظوخشاش 
)))  ظئهرامنعث سعرتعدعكع حاغدا بذ ظعشالرنعث بةزعلعرعنع قعلعشتا حةكلعمة يوقتذر. بذ ظعشالرنعث بةزعلعرعنع صةقةت 
ظئهرام باغلعغان ظادةمنعث قعلعشعال حةكلةنضةنلعكع ظىحىن بذ ظعشالر > ظئهرامدا تذرذص قعلعش حةكلةنضةن ظعشالر< دةص 

ظاتالغان. ت.
)))  سىرة بةقةرة 97) ـ ظايةت. 
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يةنة ظةخالقسعز ضةص قعلعش ياكع ظايالالرنعث ظالدعدا جعنسعي مذناسعؤةتكة 
ظاالقعدار صاراثالرنع قعلعشمذ حةكلةنضةندذر.

2 ـ قذرذقلذق هايؤانلعرعنع ظوؤالش

ظوؤنع  )باشقعالرغا(  ياكع  ظوؤلعشع  ظوؤ  ظادةمنعث  باغلعغان  ظئهرام 
كأرسعتعص قويذشع ياكع ظذنع ظوؤلعشع ظىحىن ظةقعل كأرسعتعشع هارامدذر. 
ظوؤلعغان  سعلةر  مأمعنلةر!  »ظع  دةيدذ:  مذنداق  هةقتة  بذ  تاظاال  اهلل 
كعمكع  سعلةردعن  ظألتىرمةثالر.  تذرذص  هةرةمدة  ياكع  ظئهرامدا  هايؤانالرنع 
ظذنعث  ظىحىن،  تئتعشع  ؤابالعنع  ظعشنعث  ظألتىرعدعكةن،  قةستةن  ظذنع 
جازاسع ظعككع ظادعل كعشعنعث باهالعشع بويعحة هئلعقع ظألتىرىلضةن ظوؤ 
قذربانلعق  بئرعص  ظئلعص  كةبعضة  بعرنع  هايؤانلعرعدعن  ظأي  ظوخشاش  غا 
قعلعشتذر، ياكع كةففارةت بئرعش يىزعسعدعن معسكعنلةرضة ظاش بئرعشتذر، 
ياكع هةر معسكعنضة بئرعدعغان ظاشنعث باراؤعرعضة بعر كىن روزا تذتذشتذر. 
ظوؤ  تذرذص  ظئهرامدا  بذرذن  ظايةت حىشىشتعن  بذ  )يةنع  ضذناهنع  ظأتكةنكع 
ظألتىرضةن بولساثالر، بذنع( اهلل ظةصذ قعلدع، كعمكع قايتا ضذناه ظأتكةزسة 
)يةنع قايتعدعن ظوؤ ظألتىرسة(، اهلل ظذنع جازااليدذ، اهلل غالعبتذر، )ظاسعيلعق 
قعلغذحعالرنع( جازالعغذحعدذر. سعلةرنعث ؤة يولذحعالرنعث مةنصةظةتلعنعشع 
ظىحىن سعلةرضة دئثعز هايؤانلعرع، دئثعزدعن حعقعدعغان يئمةكلعكلةر هاالل 
قذرذقلذق  ظعكةنسعلةر،  هةرةمدة  ياكع  ظئهرامدا  سعلةر  مادامعكع  قعلعندع، 
كىنع(  )قعيامةت  سعلةر  قعلعندع،  هارام  سعلةرضة  ظوؤالش  هايؤانلعرعنع 

دةرضاهعغا توصلعنعدعغان اهلل دعن قورقذثالر«)))  
بذ هةقتة ظعمام بذخارع ظةبذ قةتادة )اهلل تاظاال ظذنعثدعن رازع بولسذن!( 
ظأزعنع  )يةنع  ظةبذقةتادة  قعلعدذ:  رعؤايةت  دئضةنلعكعنع  مذنداق  نعث 
دئمةكحع( صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم بعلةن بعللة ) هةج ياكع ظأمرع قعلعش 
ظىحىن مةككعضة( ماثدع. ظذ، مةككعضة بارعدعغان يولنعث مةلذم بعر يئرعضة 
كةلضةندة ظئهرام باغالقلعق بةزع هةمراهلعرع بعلةن )صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم 
بار كارؤاننعث ظعحعدعن ظايرعلعص كارؤاننعث( ظارقعسعدا قالدع. )ظةبذ قةتادة 
بعرنع  ظعشةكتعن  ياؤايع  كعتعؤئتعص  يولدا  ظذ  ظعدع(  باغلعمان  ظئهرام  تئخع 
كأردع ـ دة ظئتعغا معندع. ظذ )ظالدعراشحعلعقتا قامحعسع بعلةن نةيزعسعنع 

)))  سىرة ماظعدة 95 ــــ 96 ـ ظايةتلةر. 
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سذنذص  قامحعسعنع  هةمراهلعرعدعن  ظىحىن  شذنعث  ظعدع(،  قالغان  ظذنتذص 
بئرعشنع تةلةص قعلدع. ظذالر ظذنداق قعلعشقا ظذنعمعدع. نةيزعسعنع سذنذص 
حىشىص  )ظاتتعن  ظذ  ظذنعمعدع.  ظذنعثغعمذ  ظذالر  قعلدع.  تةلةص  بئرعشنع 
قامحعسع بعلةن نةيزعسعنع ظأزع ظئلعص( ياؤايع ظعشةككة ظئتعلدع ـ دة ظذنع 
ظألتىردع. ساهابعلةرنعث بةزعلعرع ظذ ظعشةكنعث ضأشلعرعدعن يعدع، بةزعلعرع 
بذ  كةلضةندة  قئشعغا  ظةلةيهعسساالمنعث  صةيغةمبةر  كئيعن  ظذالر  يعمعدع. 
هةقتة صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمدعن سورعدع. صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم: »ظذ 
شةكسعز اهلل تاظاال سعلةرضة بةرضةن بعر رعزقتذر« دةص جاؤاب بةردع))).)))         

3 ـ تعكعلضةن هةرقانداق كعيعم ـ كعحةك ؤة ظاياغ كعيعش

ظوخشاش  دذصصعغا  ؤة  ظعشتانغا  كأينةككة،  ظادةمنعث  باغلعغان  ظئهرام 
نةرسعلةرنع كعيعشع توغرا بولمايدذ. بذ هةقتة ظعمام مذسلعم ظعبنع ظأمةر 
رعؤايةت  دئضةنلعكعنع  مذنداق  نعث  بولسذن!(  رازع  ظذنعثدعن  تاظاال  )اهلل 
ظادةم  باغلعغان  ظئهرام  ظةلةيهعسساالمدعن  صةيغةمبةر  ظادةم  بعر  قعلعدذ: 
»سعلةر  ظةلةيهعسساالم:  صةيغةمبةر  سورعدع؟  دةص  كعيعدذ،  كعيعم  قانداق 
كأينةك، )دذصصعغا ظوخشاش( باشنعث نةرسعسعنع، ظعشتان، )باشتعن تاكع 
ظاياغقعحة يأضةيدعغان( ظذزذن كعيعم ؤة )ظذشذقنع يئصعص تذرعدعغان( ظاياغ 
كةيمةثالر. لئكعن بعرسع )ظايعغعغا كةيضعلع ظذشذقع كأرىنىص تذرعدعغان( 
كةش تاصالمعسا، )ظذشذقعنع يأضةص تذرعدعغان( ظاياغ بولسعمذ كعيعص ظذنعث 
قونجعنع تاكع ظذشذقعنعث ظاستعغعحة كئسعؤةتسذن. يةنة زةصةرضة )ظوخشاش 
خذشبذي نةرسة( تئضعص قالغان كعيعمـ  كعحةك كةيمةثالر« دةص جاؤاب بةردع. 

شذنعثدةك يةنة ظئهرام باغلعغان ظادةم صايصاقمذ كةيمةيدذ.
ظئهرام باغلعغان ظادةمنعث مةزكذر كعيعم ـ كعحةكلةرنع كةيمةي ظاستعدعن 
تةركعص  رةختعن  صارحة  ظعككع  تذرعدعغان  يئصعص  ظازراق  ظىستىدعن  ظازراق، 
ظعحعدة  )ظئهرامنعث  ظذنعث  بولسا،  هئكمعتع  كعيعشعنعث  ظئهرامنع  تاصقان 
ياشعغان جةريانعدا( ظئسعل تذرمذشتعن يعراق تذرذشع، قورققان ؤة ظأزعنع 
ؤة  ظألىم  تذرذص  هالةتتة  شذ  ظذنعث  كعيعنعشع،  هالةتتة  بعر  تذتقان  خار 
)))  مانا بذ هةدعس ظئهرامنعث ظعحعدعكع ظادةمنعث قذرذقلذق هايؤانالرنع ظوؤلعشعنعث ياكع ظذنع ظوؤلعشع ظىحىن باشقا 

بعرسعضة ياردةم قعلعشعنعث بولمايدعغانلعقعنع كأرسىتىص بئرعدذ. ت.   
)))  ظعمام بذخارعي رعؤايعتع.
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بولعدعغان،  كىنع  قعيامةت  يةنة  ظذ  ظىحىندذر.  ظةسلعشع  كعصةنلعكلعرعنع 
كعشعلةرنع قةبرعلعرعدعن ياالث ظاياغ ؤة ياثعالح هالةتتة تئرعلدىرىص ظئلعص 
ظذ  شذنداقال  ظةسلعيةلةيدذ.  كأرىنعشنعمذ  توصاليدعغان  يةرضة  بعر  حعقعص 
باشقا  ـ  باشقا  يذرتلعرع  ؤة  ظعرقلعرع  رةثلعرع،  معللعتع،  هاجعالرنعث  يةنة 
بولسعمذ، لئكعن ظذالرنعث باراؤةر ؤة تةث ظعكةنلعكعنع كأرسىتىص بئرعدعغان 
ظئهرامنعث  ظأزعنعث  يةنة شذ هالةتتة تذرسا،  ظذ  ظةضةر  مةنزعرنعمذ كأرعدذ. 
ظعحعدة تذرعؤاتقان بعر ظادةم ظعكةنلعكعنع ظئسعدعن حعقعرؤةتمةيتذ ـ دة اهلل 

تاظاالنع كأص ياد ظعتعدذ ؤة حةكلةنضةن ظعشالرنع قعلمايدذ.

4 ـ يىزعنع ؤة بئشنع يئصعش

الزعم.  يأضةشتعن ساقلعنعشع  بئشعنع  ؤة  يىزعنع  ظادةم  باغلعغان  ظئهرام 
بعر  بئشعغا  ظادةمنعث  باغلعغان  ظئهرام  ظةلةيهعسساالمنعث  صةيغةمبةر  بعز 
نةرسة كعيعشتعن حةكلعضةن هةدعسعنع بعر ظاز ظعلضعرع بايان قعلعص ظأتتذق. 
ؤة  نةساظعي  مذسلعم،  ظعمام  دةلعلعدذر:  بعر  يةنة  بذنعث  هةدعس  تأؤةندعكع 
ظعبنع ماجة قاتارلعقالر ظعبنع ظابباسنعث )اهلل تاظاال ظذنعثدعن رازع بولسذن!( 
ظذنع  ظادةم،  بعر  باغلعغان  ظئهرام  قعلعدذ:  رعؤايةت  دئضةنلعكعنع  مذنداق 
ظذلذغع ظئتعؤاتقانلعقع ظىحىن ظألىص قالدع. صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم: »ظذنع 
سذ ؤة سعدرع بعلةن يذيذثالر. ظذنع كعصةنلةثالر. لئكعن كعصةنلعكعضة خذشبذي 
ظذ،  حىنكع  يأضعمةثالر.  يىزعنع  ؤة  بئشعنع  ظذنعث  سىرتمةثالر.  نةرسعلةر 
قعيامةت كىنع تةلبعية ظئيتقان هالةتتة )يةنع ظئهراملعق هالعتعدة قةبرعدعن( 

تذرغذزعلعدذ« دئدع))).))) 

ؤة  تةننع  ؤة  ظعشلعتعش  نةرسعلةرنع  خذشبذي  بةدةنضة  ؤة  ظئهرامغا  ـ   5
ظةزاالرنع ياغ بعلةن ياغالش

ظئهرام باغلعغان ظادةم مةزكذر نةرسعلةرنع ظعشلعتعشتعن ساقلعنعشع الزعم. 
بذنعث دةلعلع بعز بعر ظاز ظعلضعرع بايان قعلغان صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث: 
»لئكعن كعصةنلعكعضة خذشبذي نةرسعلةر سىرتمةثالر« دئضةن سأزعدذر. بذ 

)))  مانا بذ هةدعس ظئهرام باغلعغان ظادةمنعث يىزعنع ؤة بئشعنع يأضةشعنعث بولمايدعغانلعقعنع كأرسىتىص بئرعدذ. ت. 
)))  ظايال كعشع ظئهرامنعث ظعحعدة تذرذصمذ بئشعنع يأضةيدذ. يىزعنع ياغلعقع يىزعنعث تعرعسعضة حاصلعشعؤالمعغذدةك بعر 

شةكعلدة قعلعص يأضةيدذ. ت. 
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هةقتة يةنة تعرمعزعي ظعبنع ظأمةر )اهلل تاظاال ظذنعثدعن رازع بولسذن!( دعن 
صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ: »هةج 
قعلعدعغان ظادةم صاخصاق ؤة )تةر( صذراص تذرعدعغان بولعدذ.))) « بعز يذقعرعدا 
نةرسة(  خذشبذي  )ظوخشاش  زةصةرضة  »يةنة  ظةلةيهعسساالمنعث:  صةيغةمبةر 
تئضعص قالغان كعيعمـ  كعحةك كةيمةثالر« دئضةن سأزعنعمذ بايان قعلعص ظأتتذق. 
خذشبذي نةرسة تئضعص قالغان كعيعم ـ كعحةكنع كعيعشنعث حةكلعنعشع ظذ 
نةرسعنعث رةثضعنعث كعيعم ـ كعحةكتة كأرىنىص قالعدعغانلعقع ظىحىن ظةمةس 

ظةكسعحة ظذ، خذشبذي صذرايدعغان نةرسة بولغانلعقع ظىحىندذر.

6 ـ حاحنع ؤة ساقالنع حىشىرىش

يئرعدعن تىك  بعر  قانداق  بةدةننعث هةر  حاحنع، ساقالنع حىشىرىش ؤة 
مذنداق  تاظاال  اهلل  هةققعدة  حىشىرمةسلعك  حاحنع  بولمايدذ.  توغرا  يذلذش 
جايغا(  بةلضعلةنضةن  )يةنع  جايعغا  مال  قعلعنعدعغان  »قذربانلعق  دئدع: 

يةتمعضعحة بئشعثالرنع حىشىرمةثالر«))) 

7 ـ تعرنعقعنع ظأزع ظئلعش ياكع باشقعالرغا ظالدذرذش

ظئهرام باغلعغان ظادةم تعرناقلعرعنع ظئلعشتعن ساقلعنعشع الزعم. حىنكع 
تعرناقلعرعنع ظئلعش هةج قعلعدعغان ظادةمدة تئصعلعش الزعم بولعدعغان ظذنعث 

صاخصاق بولذش سىصىتعنع يوقعتعؤاتعدذ.

ظعككعنحع صةرز: ظأز ؤاقتعدا كئلعص ظةرافات تئغعدا تذرذش

ظةرافات  صةرزعدذر.  بعر  تذرذش هةجنعث  بولسعمذ  ظازراق  تئغعدا  ظةرافات 
ظعضعلضةندعن  كىن  كىنع،  ـ   9 ظئيعنعث  زذلهةججع  ؤاقتع  تذرذشنعث  تئغعدا 
تارتعص تاكع 0) ـ كىنعنعث ياكع قذربان هئيت كىنعنعث تئثع ظاتقانغا قةدةر 
داؤام قعلعدذ. كعمكع مذشذ مذددةت ظعحعدة ظةرافات تئغعدا ظازراق بولسعمذ 
حىنكع  هئسابلعنعدذ.  قعلمعغان  هةج  ظادةم  ظذ  ظألضىرةلمعسة،  تذرذشقا 
صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم: »هةج دئضةن ظةرافاتتا تذرذشتذر. كعمكع قذربان 
)))  هةدعسنعث مةنعسع: هةج قعلماقحع بولغان ظادةم حئحعنع داؤاملعق تاراص ؤة تعرناقلعرعنع ظئلعص تذرمعغانلعقع ظىحىن 
ظذنعثدعن  ظىحىن  ظعشلةتمعضةنلعكع  نةرسة  ظوخشاش خذشبذي  ظةتعرضة  بولعدذ.  ظىسىك  تعرناقلعرع  ؤة  رةتسعز  حاحلعرع 

خذددع تةر صذرعقعغا ظوخشاش صذراق كئلعص تذرعدذ، دئضةنلعك بولعدذ. ت.   
)))  سىرة بةقةرة 96) ـ ظايةت.
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هئيت كئحعسعنعث تئثع ظئتعشتعن بذرذن ظةرافات تئغعغا كةلسة، ظذ هةقعقةتةن 
هةجنع تاصقان هئسابلعنعدذ« دئدع.)))  

ظىحىنحع صةرز: زعيارةت تاؤاصعنع قعلعش

اهلل تاظاال كةبعنع تاؤاص قعلعشقا بذيرذص مذنداق دئدع: »ظاندعن ظذالر 
حاحلعرعنع،  كئيعن  حعققاندعن  ظئهرامدعن  )يةنع  تازعلعسذن  كعرلعرعنع 
قعلسذن،  ظادا  ظعبادةتلعرعنع  ظالغان  ظىستعضة  ظأز  ظالسذن(،  تعرناقلعرعنع 
قةدعمعي بةيت )يةنع بةيتذلال(نع تاؤاص قعلسذن«))) تاؤاص كةبعنعث ظةتراصعنع 
ظايلعنعشنعث  قئتعم  يةتتة  بذ  لئكعن  بولعدذ.  بعلةن  ظايلعنعش  قئتعم  يةتتة 

ظعحعدعن تأت قئتعم ظايلعنعش صةرزدذر، ظىح قئتعم ظايلعنعش ؤاجعصتذر.
صةرزضة  ظىح  بذ  صةرزلعرعدذر.  ظاساسلعق  هةجنعث  صةرز  ظىح  بذ  مانا 

تأؤةندعكع ظعككع صةرز قذشذمحة سىصىتعدة قوشذلعدذ. 
بعرعنحع صةرز: مةزكذر ظىح صةرزنع تةرتعص بعلةن قعلعش. يةنع دةسلةصتة 
تاؤاصعنع  زعيارةت  ظاندعن  تذرذش،  تئغعدا  ظةرافات  ظاندعن  باغالش،  ظئهرام 

قعلعش. 
ظعككعنحع صةرز: تاكع ظةرافات تئغعدا تذرغانغا قةدةر جعنسعي مذناسعؤةت 

ظأتكىزمةسلعك. بعز بذ هةقتة يذقعرعدا توختالدذق.
مةزكذر صةرزلةرنع ظادا قعلماي تذرذص قعلغان هةج توغرا هةج بولمايدذ. 
زعيارةت  ؤة  كئيعن  بولغاندعن  تذرذص  تئغعدا  ظةرافات  ظادةم  بعر  مةسعلةن: 
تاؤاصعنع قعلعشتعن ظعلضعرع ظألىص كةتكةن بولسا، ظذنعث هةجع قوبذل بولعدذ. 
ظةمما ظذ ظادةم ظةرافات تئغعدا تذرذص بولغاندعن كئيعن ؤة زعيارةت تاؤاصعنع 
قعلعشتعن ظعلضعرع ؤةتعنعضة قايتعص كةتكةن بولسا، ظذ تاكع مةككعضة قايتعص 

بئرعص زعيارةت تاؤاصعنع قعلمعغعحة ظذنعث هةجع توغرا بولمعغان بولعدذ.

هةجنعث ؤاجعصلعرع 

ظىحىن  قالغانلعقع  قعلعنماي  ؤاجعصالر  ظذ  بولسا،  ؤاجعصلعرع  هةجنعث 
)))  بذ هةدعسنع ظعمام ظةهمةد، نةساظعي، تعرمعزعي، ظةبذداؤذد ؤة ظعبنع ماجة قاتارلعقالر رعؤايةت قعلدع.  

)))  سىرة هةج 9) ـ ظايةت. 
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لئكعن هةجنعث كامعللعقعغا نوقسان يةتكىزىص  هةج بذزذلذص كةتمةيدعغان، 
قويذدعغان كةمحعلعكلةردذر. هةجنعث كامعللعقعغا نوقسان يةتكىزىص قويغان 
ظىحىن  جازا  هايؤاننع  بعر  تذشذدعغان  شةرتعضة  قذربانلعقنعث  كةمحعلعك 
هةرةمدة ظألتىرىش بعلةن تولذقلعنعدذ. بذ، ظةضةر هةج قعلماقحع بولغان ظادةم 
ظةمةس  بعلةن  ظعشنعث سةؤةبع  بعرةر  بولغان  تةرعصعدعن  تاظاال  اهلل  ؤاجعصنع 
ظأزع تةرعصعدعن بولغان بعرةر ظعشنعث سةؤةبع بعلةن قعلمعغان بولسا، ظةهؤال 
تاظاال  اهلل  ؤاجعصنع  ظذ  ظادةم  بولغان  قعلماقحع  هةج  ظةضةر  بولعدذ.  شذنداق 
ظذ  ظذنعثغا  بولسا،  قعلمعغان  سةؤةبعدعن  ظعشنعث  بعرةر  بولغان  تةرعصعدعن 
ؤاجعصنع قعلمعغانلعق سةؤةبع بعلةن بعر هايؤاننع ظألتىرىش الزعم بولمايدذ. 
هايؤاننع  بعر  ظىحىن  جازاسع  قعلمعغانلعقنعث  ؤاجعصلعرعنع  هةجنعث 
كئيعن  بولغاندعن  قعلعص  تاؤاص  كةبعنع  ظعحعضة  قاظعدعسعنعث  ظألتىرىش 
ظوقذلعدعغان ظعككع رةكةت ناماز كعرمةيدذ. ضةرحة تاؤاصتعن كئيعن ظعبراهعم 
ظةلةيهعسساالم تذرغان يةرنعث )يةنع مةقامذ ظعبراهعمنعث( ظارقعسعدا تذرذص 
ظعككع رةكةت ناماز ظوقذش ؤاجعص بولسعمذ، لئكعن تاؤاصتعن كئيعن بذ ظعككع 
رةكةت نامازنع ظوقذيالماي قالغان بولسا، ظذنعث ظوقذلمعغانلعقع ظىحىن بعر 

هايؤان ظألتىرىش الزعم ظةمةس.
بذ يةردة شذنع بايان قعلعص ظأتىشكة توغرا كئلعدذكع، مةيلع قةستةنلعك 
بعلةن بولسذن مةيلع سةؤةنلعك بعلةن بولسذن مةيلع خاتالعق سةؤةبع بعلةن 
بولسذن هةجنعث ؤاجعصلعرعنعث بعرةرسع قعلعنماي قالسعال، ظذنعث قعلعنماي 
هةجنعث  لئكعن  الزعم.  ظألتىرىش  هايؤان  بعر  ظىحىن  جازاسع  قالغانلعقعنعث 
ؤاجعصلعرعنع قةستةنلعك بعلةن قعلمعغان ظادةم قاتتعق ضذناهكار بولعدذ. جازا 
كةمحعلعك  كأرىلضةن  صاظالعيةتلعرعدة  هةج  بعلةن  ظألتىرىش  هايؤان  ظىحىن 
ؤة  قعلعشقا  تةؤبة  ظىحىن  صاكلعنعش  ضذناهالردعن  لئكعن  تولذقالنسعمذ، 

ظعستعغصار ظئيتعشقا توغرا كئلعدذ.
هةجنعث ؤاجعصلعرع تأؤةندعكعلةردعن ظعبارةتتذر:

1 ـ ظئهرامنع، ظئهرام باغالص كعرعش ظىحىن بةلضعلةص بئرعلضةن يةرلةردعن 
باغالص كعرعش

كئلعش  ظادةملةرنعث  يةرلةر،  بئرعلضةن  بةلضعلةص  ظىحىن  باغالش  ظئهرام 
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يولعغا قارعتا ظأزضىرعدذ. مةسعلةن: )هةدعستة ظئهرام باغالص كعرعش ظىحىن 
بةلضعلةص بةرضةن بعر نةححة يةر بار بولذص( شذ يةرنعث سعرتعدا ظولتذردعغان 
ظادةم مةككعضة كعرمةكحع بولسا، ظذنعث شذ يةردعن ظئهرام باغلعماي ظأتىشع 
توغرا ظةمةس. مةسعلةن: جعددة شةهرعدة ظولتذرعدعغان ظادةملةرضة ظوخشاش 
ظئهرام باغالص ظأتىشكة بةلضعلةص بئرعلضةن يةرنعث ظعحعدة، لئكعن هةرةمنعث 
حعضراسعنعث سعرتعدا ظولتذردعغان ظادةملةر )هةج ياكع ظأمرة قعلعش ظىحىن 
باغالص  ظئهرام  مةهةللعسعدعن  ظولتذرذؤاتقان  بولسا(،  كعرمةكحع  مةككعضة 
بولسا،  قعلماقحع  هةج  ظادةملةر  ظولتذرذؤاتقان  ظعحعدة  مةككعنعث  كعرعدذ. 
بولسا،  قعلماقحع  ظأمرة  ظةضةر  باغاليدذ.  ظعحعدعن  مةككعنعث  ظئهرامنع 
حىنكع  كعرعدذ.  باغالص  حعقعص  سعرتعغا  حعضراسعنعث  هةرةمنعث  ظئهرامنع 
ظأمرعنعث صىتىن صاظالعيةتلعرع هةرةمنعث ظعحعدة ظأتكىزىلعدذ. شذنعث ظىحىن 

ظذنعث ظئهرامنع هةرةمنعث حعضراسعنعث سعرتعدا باغلعشع الزعم.

ظئهرام باغالش ظىحىن بةلضعلةص بئرعلضةن يةرلةر: 

● زذلهذلةيصة. بذ، مةككعضة بارعدعغان يول ظىستىضة جايالشقان يةر بولذص 
مةدعنعدعن توققذز كعلومئتعر يعراقلعقتعدذر. مةدعنعدعن مةككعضة بارعدعغان 
هاجعالر بذ يةردة ظئهرام باغاليدذ. بذ ظئهرام باغالش ظىحىن بةلضعلةص بئرعلضةن 
يةرلةرنعث ظعحعدة مةككعضة ظةث يعراق بولغان يةردذر. بذ يةر >ظةبيارذ ظةلع< 

دئضةن ظعسعم بعلةنمذ ظاتعلعدذ.
● جذهصة. بذ، مةككعضة شعمال تةرةصتعن كعرعش يولع ظىستىضة جايالشقان 
يةردذر. بذ يةر >رابعغ< دةص ظاتعلعدعغان يةردعن ظازراق ظأتكةندعن كئيعن 

كئلعدذ))). 
● قعرنذن. بذ، ظةرافات تئغعغا يئقعن بعر تاغ ظىستىضة ظورذنالشقان تاظعص 
كعرعدعغان  مةككعضة  تةرةصتعن  نةجدة  بذ  كةنتعدذر.  بعر  يئقعن  شةهرعضة 

هاجعالرنعث ظئهرام باغاليدعغان يئرعدذر))). 
● زاتذ ظعرقعن. بذ، ظعراق تةرعصعدعن مةككعضة كةلضةن هاجعالرنعث ظئهرام 

باغاليدعغان يئرعدذر))).    
)))  بذ يةر بعلةن مةككة ظارعسعدا ))) كعلو مئتعر مةساصة بار. ت. 
)))  بذ يةر بعلةن مةككة ظارعسعدا 88 كعلو مئتعر مةساصة بار. ت. 

)))  بذ يةر بعلةن مةككة ظارعسعدا 88 كعلو مئتعر مةساصة بار دةص رعؤايةت قعلعندع. ت. 
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ظئهرام  هاجعالرنعث  كةلضةن  مةككعضة  تةرةصتعن  يةمةن  بذ،  يةلةملةم.   ●
باغاليدعغان يئرعدذر))). 

بذ يةرلةرنعث بةلضعلعنعص بئرعلعشع هةدعس ظارقعلعق بولغاندذر. بذ هةقتة 
ظعبنع ظابباس )اهلل تاظاال ظذنعثدعن رازع بولسذن!( مذنداق دةيدذ: »صةيغةمبةر 
>زذلهذلةيصة<  ظىحىن  مةدعنعلعكلةر  ظىحىن(  باغالش  )ظئهرام  ظةلةيهعسساالم 
دئضةن يةرنع، شاملعقالر ظىحىن >جذهصة< دئضةن يةرنع، نةجدعلعكلةر ظىحىن 
يةرنع  دئضةن  >يةلةملةم<  ظىحىن  يةمةنلعكلةر  يةرنع،  دئضةن  >قعرنذن< 
بةلضعلةص بةردع))). بذ يةرلةر شذ يةرلعكلةر ؤة هةج ياكع ظأمرة قعلعش نعيعتع 
بعلةن باشقا يةردعن كئلعص شذ يةرلةردعن ظأتكةن ظادةملةر ظىحىندذر. مةزكذر 
يةرلةرنعث ظعحع تةرعصعدة ظولتذرعدعغان ظادةملةر )ظئهرامنع( مةهةللعسعدعن 

باغاليدذ. هةتتا مةككعلعكلةر )ظئهرامنع( مةككعدعن باغاليدذ.)))      
باغلعماي(  ظعحعدة  هةرةمنعث  )ظئهرامنع  مةككعلعك  بعر  ظىحىن  شذنعث 
هةرةمنعث حعضراسعنعث سعرتعغا حعقعص باغالص كعرضةن بولسا، جازا ظىحىن 
ظئهرامنع  ظادةم  ظذ  حىنكع  بولعدذ.  الزعم  ظألتىرىش  هايؤان  بعر  ظذنعثغا 
بةلضعلةص بئرعلضةن يةردة باغلعماي باشقا يةردة باغلعغاندذر. لئكعن ظذ ظادةم، 
ظةضةر هةرةمضة قايتعص كعرعص ظئهرامعنع قايتا باغلعغان بولسا، بذ هالةتتة 

ظذنعثغا هايؤان ظألتىرىش الزعم ظةمةس.)4)
بذ يةرلةرنعث سعرتعدا ظولتذرعدعغان بعر ظادةمنعث مةككعضة هةج ياكع 
بولسعمذ  كعرمةكحع  ظىحىن  هاجةت  بعر  باشقا  ظةمةس  ظىحىن  قعلعش  ظأمرة 
ظةمما هةرةمنعث ظعحعدة  ظأتىشع هارامدذر.  باغلعماي  ظئهرام  يةرلةردعن  شذ 
تذرذؤاتقان بعر ظادةم مةسعلةن: جعددعضة ظوخشاش هةرةمنعث حعضراسعنعث 
نعيةت  قعلعشنع  ظأمرة  ياكع  هةج  يةردعن  ظذ  بئرعص  يةرضة  بعر  سعرتعدعكع 
قعلماستعن مةككعضة قايتعص كعرمةكحع بولسا، مةككعضة ظئهرامسعز كعرسعمذ 

بولعدذ. 
ظعبنع  هةققعدة  بولمايدعغانلعقع  ظأتىشكة  ظئهرامسعز  يةرلةردعن  بذ 
رعؤايةت  دئضةنلعكعنع  مذنداق  ظةلةيهعسساالمنعث  صةيغةمبةر  ظةبذشةيبة 

)))  بذ يةر بعلةن مةككة ظارعسعدا 88 كعلو مئتعر كعلعدعغان مةساصة بار. ت.
)))  ظةمما زاتذ ظعرقعن بذ هةدعستة ظةمةس باشقا بعر هةدعستة بايان قعلعندع. ت.

)))  بذ ظةسةرنع ظعمام بذخارعي رعؤايةت قعلدع. 
)))  »رد احملتار«. 
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قعلعدذ: »بعر ظادةمنعث شذ يةرلةردعن ظئهرامسعز ظأتىشع بولمايدذ.« ظئهرام 
ظىحىندذر. شذنعث  ظولذغالش  ظورذننع  بولذشع شذ مذبارةك  باغالشنعث الزعم 
ظىحىن مةككعضة كعرضةن ظادةم مةيلع هةج قعلعش نعيعتع بعلةن مةيلع ظأمرة 
قعلعش نعيعتع بعلةن ياكع باشقا ظعش قعلعش نعيعتع بعلةن كعرسذن ظئهرام 

باغالص كعرعشع الزعم.
ظةمما ظعمام مذسلعم ؤة نةساظعي بايان قعلغان: مةككة صةتهع قعلعنغان 
كىنع صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم مةككعضة قارا سةللة كعيعص ظئهرامسعز كعرضةن، 
ظةلةيهعسساالم ؤة ساهابعلةرضة  صةيغةمبةر  بولسا، بذ شذ حاغدا  دئضةن ؤةقة 
بئرعلضةن خذسذسعي بعر ظعشتذر. بذ هةقتة ظعبنع ظابباس )اهلل تاظاال ظذالردعن 
ظةلةيهعسساالمنعث مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤايةت  رازع بولسذن!( صةيغةمبةر 
قعلعدذ: »هةقعقةتةن اهلل تاظاال مةككعنعث هأرمعتعنع تأكىشنع هارام قعلدع. 
)مةككعدة ظذرذش قعلعش( مةندعن بذرذن هئحقانداق كعشعضة هاالل قعلعص 
بئرعلمدع. مةندعن كئيعنمذ هئحقانداق كعشعضة هاالل قعلعص بئرعلمةيدذ. ماثا 
كىندىزدة صةقةت ظازال بعر مذددةت هاالل قعلعص بئرعلدع. ظذنعث يئشعل ظوت - 
حأصلعرع يذلذنمايدذ. دةرةخلعرع كئسعلمةيدذ. ظوو هايؤانلعرع ظىركىتىلمةيدذ. 
ظعضعسعضة  ظذنع  قعلعص  ظئالن  كعشعلةرضة  نةرسعنع  قالغان  حىشىص  ظذنعثدا 

يةتكىزىص بئرعدعغان كعشعدعن باشقا بعر كعشع ظالمايدذ.)))«))) 
مةككعضة كةلمةكحع بولغان ظادةمنعث مةزكذر يةرلةرنعث بعرعدعن حوقذم 
ظأتىشع شةرت ظةمةس. شذنعث ظىحىن مةككعضة كةلمةكحع بولغان ظادةمنعث 
يولع ظىستعدة مةزكذر يةرلةرنعث بعرع بولمعسا، ظأزعنعث شذ يةرلةرنعث بعرعنعث 
ظأزعنعث  ظةضةر  باغاليدذ.  ظئهرام  يةردة  شذ  بعلسة،  كةلضةنلعكعنع  ظذدذلعغا 
شذ يةرلةرنعث بعرعنعث ظذدذلعغا كةلضةنلعكعنع بعلمعسة، مةككعضة كعرضعلع 

ظعككع حاقعرعم )يةنع 90 كعلو مئتعر( يول قالغاندا ظئهرام باغاليدذ.
هةج ياكع ظأمرةنع نعيةت قعلعص كةلضةن بعر ظادةمنعث مةقسعتع دةسلةصتة 
هةرةمنعث حعضراسعنعث سعرتعدعكع مةسعلةن: جعددعغا ظوخشاش بعر شةهةرضة 
كعرعش  مةككعضة  ظىحىن  قعلعش  ظادا  ظأمرعنع  ياكع  هةج  ظاندعن  حىشىص، 
بولسا، ظذنعث مةزكذر يةرلةرنعث بعرعدة ظئهرام باغلعشع الزعم. ظذ ظادةمنعث 
)))  مانا بذ هةدعس صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمغا ظذ كىنع هئحقانداق ظادةمضة بئرعلمعضةن بعر خذسذسعيةت بعرعلضةنلعكعنع 

كأرسىتىص بئرعدذ. ت. 
)))  ظعمام بذخارعي رعؤايعتع.
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مةقسعتع دةسلةصتة جعددعغا ظوخشاش مةككعنعث حعضراسعنعث سعرتعدعكع بعر 
شةهةرضة كعرعش بولسعمذ ظذنعث مةزكذر يةرلةردعن ظئهرامسعز ظأتىشع توغرا 
بولعدعغان  ظأتسة  باغلعمايمذ  ظئهرام  بعرعدعن  يةرلةرنعث  مةزكذر  ظةمةستذر. 
بعر ظعش بولسا، ظذ يةردعن ظأتمةكحع بولغان ظادةمنعث مةقسعتع )هةج ياكع 
ظأمرة قعلععش ظةمةس( صةقةت مةككعنعث حعضراسعنعث سعرتعدعكع بعر يةرضة 
قعلععش   ظأمرة  ياكع  )هةج  مةقسعتعدة  ظذنعث  ظةضةر  الزعم.  بولذشع  كعرعش 
بولسا، ظذ دةسلةص مةككعنعث حعضراسعنعث سعرتعدعكع بعر يةرضة  حىشسعمذ( 

ظذنعث مةزكذر يةرلةرنعث بعرعدعن ظئهرامعسز ظأتىشع توغرا ظةمةس.))) 
حةكلةنضةن  قعلعش  تذرذص  ظعحعدة  ظئهرامنعث  ظأزعنع  ظادةم  بعر  ظةضةر 
كئلعشتعن  يةرلةرضة  مةزكذر  ظذنعث  ساقلعيالعسا،  قعلعشتعن  ظعشالرنع 
ظعلضعرع ظئهرام باغلعشع ياخشعدذر. بةلكع بذ هالةتتة ظذنعث شذ يةرلةرضة 
تاظاال  اهلل  حىنكع  صةزعلةتلعكتذر.  ظةث  باغلعشع  ظئهرام  ظعلضعرع  كئلعشتعن 
مذنداق دئدع: »هةج بعلةن ظأمرةنع اهلل ظىحىن تولذق ظورذنالثالر«))) خذددع 
بولسذن!(  رازع  ظذالردعن  تاظاال  )اهلل  مةسظذد  ظعبنع  ؤة  تالعص  ظعبنع  ظةلع 
مئثعش  باغالص  ظئهرام  ظالدعدعن  ظعشعك  ظوخشاش  دئضعنعضة  قاتارلعقالرنعث 
هةج بعلةن ظأمرةنع تولذق ظورذنلعغانلعقنعث قاتارعدعن بولعدذ.))) ظئهرامنع 
مةزكذر يةرلةرضة كئلعشتعن ظعلضعرع باغلعغان ؤاقتعدا قعيعنحعلعقنعث كأص ؤة 

)هةج ظعبادعتعضة بولغان( هأرمةتنعث كاتتا بولعشعدا شةك يوق.

2 ـ سةفا بعلةن مةرؤة تئغعنعث ظارعسعدا ظايلعنعش:

ظةلزذبةيرة  ظعبنع  ظأرؤة  هةققعدة  يىضىرىش  ظارعسعدا  تاغنعث  ظعككع  بذ 
)اهلل  ظاظعشةدعن  مةن  دةيدذ:  مذنداق  بولسذن!(  رازع  ظذنعثدعن  تاظاال  )اهلل 
تاظاال ظذنعثدعن رازع بولسذن!( سوظال سوراص ظذنعثغا: اهلل تاظاال »سةفا 
بعلةن مةرؤة هةقعقةتةن اهلل نعث )دعنعنعث( ظاالمةتلعرعدذر. هةج قعلغان ياكع 
ظأمرة قعلغان ظادةم ظذالرنعث ظارعسعدا سةظيع قعلسا هئح باك يوق« دئدع. 
ظايةتنعث  بذ  حىشىنىشعمحة  )مئنعث  قةسةمكع،  بعلةن  نامع  تاظاالنعث  اهلل 
مةنعسع(: ظذ ظعككع تاغنع )يةنع سةفا ؤة مةؤعنع( تاؤاص قعلمعغان كعشعضة 

)))  »رد احملتار«، ) ـ توم، )58 ـ بةت. 
)))  سىرة بةقةرة 96) ـ ظايةتنعث بعر قعسمع. 

)))  »فتح القدير«. 
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هئحقانداق ضذناه يوق، دئضةنلعك بولعدذ، دئدعم. ظاظعشة )اهلل تاظاال ظذنعثدعن 
رازع بولسذن!( مذنداق دئدع: ظع سعثلعمنعث ظوغلع! سةن ظةجةصمذ يامان ضةص 
قعلدعث! ظةضةر ظذ ظايةتنعث مةنعسع سةن دئضةندةك بولعدعغان بولسا، ظايةت 
»ظذ ظعككعسعنع تاؤاص قعلمعسعمذ هئح باك يوق« دئضةن شةكعلدة كئلةتتع. 
لئكعن بذ ظايةت ظةنسارالر هةققعدة حىشكةن. ظةنسارالر مذسذلمان بولذشتعن 
بذرذن هةجنع >مذشةللةل< دئضةن يةردة ظعبادةت قعلعدعغان بذتقا))) قعلعشنع 
نعيةت قعالتتع. ظذ بذتقا هةج قعلعشنع نعيةت قعلغان ظادةم سةفا ؤة مةرؤعنع 
بذ  كئيعن  كعرضةندعن  ظعسالمغا  ظذالر  هئساباليتتع.  ضذناه  قعلعشنع  تاؤاص 
توغرذلذق صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمدعن سوراص: »ظع اهلل نعث صةيغةمبعرع! 
ضذناه  قعلعشنع  تاؤاص  ؤة مةرؤعنع  بذرذن سةفا  كئلعشتعن  دعنع  ظعسالم  بعز 
هئساباليتتذق« دئدع. شذنعث بعلةن اهلل تاظاال »سةفا بعلةن مةرؤة هةقعقةتةن 
ظادةم  قعلغان  ياكع ظأمرة  قعلغان  ظاالمةتلعرعدذر. هةج  اهلل نعث )دعنعنعث( 
ظذالرنعث ظارعسعدا سةظيع قعلسا هئح باك يوق« دئضةن ظايةتنع حىشىرضةن. 
قويغان.  يولغا  ظةلةيهعسساالم  صةيغةمبةر  قعلعشنع  تاؤاص  ظعككعسعنع  ظذ 

هةرقانداق كعشعنعث ظذ ظعككعسعنع تاؤاص قعلماسلعقع دذرذس ظةمةس.))) 

ظايلعنعشنع سافا  بولغاندا  ظايالنماقحع  ظارعسعدا  بعلةن مةرؤةنعث  ـ سافا   3
تئغع تةرةصتعن باشالش:

بذ هةقتة ظعمام مذسلعم جابعردعن )اهلل تاظاال ظذنعثدعن رازع بولسذن!( 
صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ: »سعلةر 
)سافا بعلةن مةرؤةنعث ظارعسعدعكع ظايلعنعشنع( اهلل تاظاال باشلعغان يةردعن 

باشالثالر)))«

4 ـ ظايلعنعشنع تاؤاصتعن كئيعن قعلعش:

سافا بعلةن مةرؤةنعث ظارعلعقعدا كةبعنع تاؤاص قعلعص بولغاندعن كئيعن 
ظايلعنعش. سافا بعلةن مةرؤةنعث ظارعلعقعدعكع ظايلعنعشنع زعيارةت تاؤاصعدعن 

كئيعن قعلعش ظةث ياخشعدذر.
)))  بذ مةدعنة بعلةن مةككع ظارعلعقعدعكع يولدا قذدةيد دئضةن يةرضة يئقعن بعر يةر بولغان مذشةللةلضة ظورذنالشتذرذلغان 

بعر بذتتذر.
)))  ظعمام بذخارعي رعؤايعتع.

)))  يةنع اهلل تاظاال قذرظاندا سةفا تئغعنع بالدذر كةلتىردع. سعلةرمذ مئثعشنع سةفا تئغعدعن باشالثالر. ت.
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5 ـ تاؤاص بعلةن ظايلعنعشنع مئثعص قعلعش:

كةبعنع تاؤاص ؤة سافا بعلةن مةرؤةنعث ظارعلعقعدعكع ظايلعنعشنع بعرةر ظأزرعسع 
)كئسةلضة  ظةضةر  قعلعدذ.  تذرذص  مئثعص  ظةمةس(  مئنعص  )ظذالغقا  ظادةم  يوق 
ظوخشاش( بعرةر ظأزرع سةؤةبعدعن ماثالمايدعغان ظادةم تاؤاص بعلةن ظايلعنعشنع 
ظذالغقا مئنعص قعلسعمذ بولعدذ. ظةمما صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث تاؤاص ؤة سافا 
قعلعشعنعث سةؤةبع  ظايلعنعشنع ظذالغقا مئنعص  ظارعلعقعدعكع  بعلةن مةرؤةنعث 
بولسا، كعشعلةر صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنع كأرىص سوظاللعرعنع سورذؤالسذن، 

دئضةنلعك ظىحىن ظعدع. 
 هئحقانداق ظأزرعسع يوق ظادةم )تاؤاص بعلةن ظايلعنعشنع( مئثعص تذرذص 
قعلمعسا، تاؤاص بعلةن ظايلعنعشنع قايتا قعلعدذ. ظةضةر قايتا قعلمعسا، ظذنعثغا 

جازا ظىحىن بعر هايؤان ظألتىرىش الزعم كئلعدذ.

6 ـ تاؤاصنع تاهارةت بعلةن قعلعش:

حوث  ظوخشاش(  )جذنذصلذققا  ظادةم  بولغان  قعلماقحع  تاؤاص  كةبعنع 
تاهارةتسعزلعكتعن ؤة كعحعك تاهارةتسعزلعكتعن صاك بولذشع الزعم. يةنع تاؤاصنع 
تاهارةت بعلةن قعلعش الزعم. )شذثا تاؤاصنع تاهارةتسعز قعلغان ظادةمضة جازا 

ظىحىن بعر هايؤان ظألتىرىش الزعم بولعدذ.(
تاؤاصنع تاهارةت بعلةن قعلعش هةققعدة ظأرؤة ظعبنع ظةلزذبةيرة )اهلل تاظاال 
ظذنعثدعن رازع بولسذن!( مذنداق دةيدذ: »ظاظعشة )اهلل تاظاال ظذنعثدعن رازع 
بولسذن!( ماثا صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث هةجنع قانداق قعلغانلعقع هةققعدة 
سأزلةص بئرعص: صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم مةككعضة كةلضةن ؤاقتعدا ظةث دةسلةص 
قعلغان ظعشع تاهارةت ظئلعش، ظاندعن كةبعنع تاؤاص قعلعش بولغان، دئدع.«)))  
ظةمما كعيعمـ  كعحةكنعث، تةننعث ؤة تاؤاص قعلعدعغان يةرنعث صاكعز  بولذشع 

كىحلىك سىننةتتذر.

7 ـ تاؤاص قعلغاندا ظذياتلعق يةرلةرنع يئصعش:

تاؤاص قعلغاندا يئصعشقا بذيرذلغان يةرلعرعنع يئصعش الزعم. شذنعث ظىحىن 
)))  ظعمام بذخارعي رعؤايعتع.

724725

ھەجنىڭ ۋاجىبلىرىھەجنىڭ ۋاجىبلىرى



ظةضةر قعلعش صةرز بولغان تاؤاصتا يئصعشقا بذيرذلغان ظةزاالردعن بعرةر ظةزانعث 
تأتدةن بعرع ظوحذق قالسا، جازا ظىحىن ظذنعث بعر هايؤان ظألتىرىشع الزعم. 
ظةمما قعلعش نةصلة بولغان تاؤاصتا شذنداق بولذص قالسا، بذنعث ظىحىن سةدعقة 

بئرعشكة توغرا كئلعدذ.

ظةضةر بعرةر ظةزانعث تأتدةن بعرع ظوحذق هالةتتة تاؤاص قعلغانلعقع ظىحىن 
يئصعص  يةرنع  ظذ  ظادةم،  قالغان  بولذص  ظألتىرىش الزعم  بعر هايؤان  ظىستىضة 
تاؤاصنع قايتا قعلسا، ظذنعثدعن هايؤان ظألتىرىش جازاسع كأتىرىلىص كئتعدذ. 
شذنعثدةك يةنة تاؤاصنع تاهارةتسعز قعلغان ظادةممذ تاهارةت ظئلعص تاؤاصنع 

قايتا قعلسا، ظذنعثدعنمذ هايؤان ظألتىرىش جازاسع كأتىرىلىص كئتعدذ.

8 ـ تاؤاصنع قارا تاشنعث ظذدذلعدعن باشالش:

كةبعنع تاؤاص قعلماقحع بولغان ؤاقتعدا، تاؤاصنع قارا تاشنعث ظذدذلعدعن 
باشالش الزعم. 

9 ـ تاؤاصنع ظوث تةرةصتعن باشالش:

كةبعنعث ظةتراصعنع تاؤاص قعلماقحع بولغان ؤاقتعدا تاؤاصنع ظأزعنعث ظوث 
تةرعصعنع بئسعص كةبعنع سول تةرعصعدة قعلعص قعلعش الزعم.

10 ـ تاؤاصتعن كئيعن ظعككع رةكةت ناماز ظوقذش:

كةبعنعث ظةتراصعنع يةتتة قئتعم تاؤاص قعلعص بولغاندعن كئيعن ظعبراهعم 
ظةلةيهعسساالم تذرغان يةرنعث )يةنع مةقامذ ظعبراهعمنعث( ظارقعسعغا ظأتىص 
ظعككع رةكةت ناماز ظوقذش الزعم. بذ هةقتة ظعبنع ظأمةر )اهلل تاظاال ظذنعثدعن 
رازع بولسذن!( مذنداق دئدع: »صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم مةككعضة كئلعص 
تذرغان  ظةلةيهعسساالم  ظعبراهعم  ظاندعن  قعلدع.  تاؤاص  قئتعم  يةتتة  كةبعنع 
يةرنعث )يةنع مةقامذ ظعبراهعمنعث( ظارقعسعغا ظأتىص ظعككع رةكةت ناماز 
ظوقذدع. ظاندعن سافا تئغعغا حعقتع، )يةنع سافا بعلةن مةرؤةنعث ظارعسعدا 
ظايالندع.( اهلل تاظاال: »سعلةرضة - اهلل نع،ظاخعرةت كىنعنع ظىمعد قعلغان ؤة 
اهلل نع كأص ياد ظةتكةنلةرضة ـ رةسذلذلال ظةلؤةتتة ياخشع ظىلضعدذر« دئضةن، 
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دئدع«))). بذ نامازنع مةلذم بعر ؤاقعتتا ياكع مةلذم بعر يةردة ظوقذش الزعم 
قئتعم  ظعككعنحع  بولذص  قعلعص  ظادا  تاؤاصنع  قئتعملعق  بعر  لئكعن  ظةمةس. 
تاؤاص قعالي، دئضةن ظادةم ظعككعنحع قئتعملعق تاؤاصنع باشالشتعن ظعلضعرع 
ظذ نامازنع ظوقذشع الزعم. ظذ نامازنع هةرةمدة ظوقذمعغان بولسا، خالعغان 
بعر  ظوقذشتذر.  ياخشعسع هةرةمدة  ظةث  لئكعن  بولعدذ.  ظوقذسا  يةردة  باشقا 
ظادةم ظذ نامازنع تاكع ظألضةنضة قةدةر ظوقذمعغان بولسا، بذ ؤاقتعدا ظذ ناماز 
ظوقذلماي قالغان هئسابلعنعدذ. ظذ نامازنع ظوقذمعغان ظادةمضة جازا ظىحىن 

بعر هايؤان ظألتىرىش الزعم كةلمةيدذ.

11 ـ زعيارةت تاؤاصعنع قذربان هئيت كىنلعرعنعث بعرعدة قعلعش))):

بعرعنحع  كىنعنعث  هئيت  قذربان  مذددعتع  قعلعشنعث  تاؤاصعنع  زعيارةت 
ظازراق  كئتعشكة  كعرعص  كىنع  كىنعنعث  ظىحىنحع  تاكع  تارتعص  كىنعدعن 
قالغانغا قةدةر داؤام قعلعدذ. بذ تاؤاصنع مذشذ ظىح كىننعث ظعحعدة قعلمعغان 
نعث كأز  قعلسذن!(  رةهمةت  ظذنعثغا  تاظاال  ظةبذهةنعفة )اهلل  ظعمام  ظادةمضة 
قارعشع بويعحة جازا ظىحىن بعر هايؤان ظألتىرىش الزعم. ظةمما ظعمام ظةبذيىسىف 
ؤة ظعمام مذهةممةد ))اهلل تاظاال ظذالرغا رةهمةت قعلسذن!( قاتارلعقالرنعث كأز 

قارعشع بويعحة ظذ ظادةمضة بعر هايؤان ظألتىرىش الزعم كةلمةيدذ.
تاؤاصعنع  زعيارةت  بعرعدة  كىنلعرعنعث  هئيت  قذربان  كعشع  ظايال  ظةضةر 
تاؤاصعنع  زعيارةت  كىنلةردة  ظذ  قئلعص  بولذص  هةيزدار  ظعلضعرع  قعلعشتعن 
الزعم  ظألتىرىش  هايؤان   بعر  ظىحىن  جازا  ظايالغا  ظذ  بولسا،  قعاللمعغان 

بولمايدذ.

12 ـ ظةرافات تئغعدا تاكع كىن كعرعص كةتكعحة تذرذش:

ظةرافات تئغعدا تذرغاندا تاكع كىن كعرعص كةتكعحة تذرذش الزعم. كعمكع 
ظةرافات تئغعدعن كىن كعرعص كئتعشتعن ظعلضعرع قايتعص حىشسة، ظذنعثغا 
بعر هايؤان ظألتىرىش الزعم بولعدذ. ظةضةر ظذ ظادةم كىن كعرعص كئتعص بولغعحة 
)))  يةنع ظعبنع ظأمةر )اهلل تاظاال ظذنعثدعن رازع بولسذن!(: اهلل تاظاال بعزضة صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث ياخشع ظىلضة 
ظعكةنلعكعنع بايان قعلدع. شذنعث ظىحىن بعز صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنع ظأزىمعزضة ظىلضة قعلعص صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم 

ناماز ظوقذغان يةردة ناماز ظوقذشعمعز الزعم، دئمةكحعدذر. ت.  
هئيت  قذربان  كىن  ظىح  ظذنع  ظةمما  صةرزدذر.  قعلعش  تاؤاصعنع  زعيارةت  ظأتكىنىمعزدةك  قعلعص  بايان  يذقعرعدا  بعز    (((

كىنلعرعنعث بعرعدة قعلعش ؤاجعصتذر. ت. 
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ظةرافات تئغعغا يةنة قايتا حعقسا، ظذنعثدعن بعر هايؤان ظألتىرىش جازاسع 
حىشىص كئتعدذ. ظةضةر ظذ ظادةم ظةرافات تئغعغا كىن كعرعص كئتعص بولغاندعن 
كئيعن قايتعص حعققان بولسا، ظذنعثدعن بعر هايؤان ظألتىرىش جازاسع حىشىص 
كةتمةيدذ. حىنكع ظذنعث ظةرافاتقا قايتقان ؤاقتع جازا ظذنعث ظىستىضة يىكلعنعص 

بولغان حاغدذر.

13 ـ مذزدةلعفعدة تذرذش:

زذلهةججع ظئيعنعث ظونعنحع كىنع بولغان قذربان هئيت كىنعنعث بعرعنحع 
مذددةت  بعر  ظازراق  بولسعمذ  قةدةر  حعققانغا  كىن  سىزىلىص  تاث  كىنعدة 
مذزدةلعفعدة تذرذش الزعم. مذزدةلعفة بولسا، معنا تئغع بعلةن ظةرافات تئغعنعث 
ظارعلعقعدعكع بعر يةردذر. مذزدةلعفة >جةمظع< ؤة >مةشظةرع هةرام< دئضةن 
ظعسعملةر بعلةنمذ ظاتعلعدذ. اهلل تاظاال ظةرافات تئغعدعن حىشىص مذزدةلعفعدة اهلل 
تاظاالنع ياد ظئتعش هةققعدة مذنداق دئدع: »ظةرةفاتتعن قايتقان حئغعثالردا 
سعلةرنع  اهلل  ظئتعثالر،  ياد  نع  اهلل  مذزدةلعفةدة(  )يةنع  هةرامدا  مةشظةرع 
هعدايةت قعلغانلعقع ظىحىن، ظذنع ياد ظئتعثالر، ظعلضعرع سعلةر هةقعقةتةن 
ضذمراه ظعدعثالر )يةنع اهلل سعلةرنع هعدايةت قعلعشتعن ظعلضعرع ضذمراهالر 

قاتارعدا ظعدعثالر؟«)))   
ؤة  ظاجعز  تئنع  بولسذن  كعشع  ظةر  مةيلع  بولسذن  كعشع  ظايال  مةيلع 
يةردة  ظاتعدعغان  تاش  شةيتانغا  تئغعدا  )معنا  ظادةملةر  قالغان  ياشعنعص 
بولعدعغان( قعستا ـ قعستعالثغذحتعن قورقذص مذزدةلعفعدة تذرمعغان بولسا، 
ظذالرغا جازا ظىحىن بعر هايؤان ظألتىرىش الزعم بولمايدذ. حىنكع صةيغةمبةر 
ظةلةيهعسساالم جةمةتعنعث ظعحعدعكع ظاجعز كعشعلةرنع بالدذر يولغا سالغان 
ظةتكةندعن  ياد  تاظاالنع  اهلل  تذرذص  ظازراق  ظذالر كعحعدة مذزدةلعفعدة  ظعدع. 
كئيعن معناغا قاراص يولغا حعققان. ظعبنع ظابباس )اهلل تاظاال ظذنعثدعن رازع 
يولغا  بالدذر  كعحعسع  مذزدةلعفة  ظةلةيهعسساالم  »صةيغةمبةر  بولسذن!(: 
سالغان جةمةتعنعث ظعحعدعكع ظاجعز كعشعلةرنعث ظعحعدة مةنمذ بار ظعدعم« 

دةيدذ.)))
)))  سىرة بةقةرة 98) ـ ظايةتنعث بعر قعسمع. 

)))  بذ ظةسةرنع ظعمام بذخارعي رعؤايةت قعلدع. 
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مذزدةلعفعدة  كئحعكتىرىص  نامعزعنع  خذصتةن  بعلةن  نامعزع  شام  ـ   14
ظوقذش:

مذزدةلعفعضة يئتعص كئلعص بولغعحة خذصتةن نامعزعنعث ؤاقتعنعث حعقعص 
كئتعش ظعهتعمالع بولمعسا، شام نامعزع بعلةن خذصتةن نامعزعنع كئحعكتىرىص 
مذزدةلعفعدة ظوقذش الزعم. بذ هةقتة ظذسامة ظعبنع زةيد )اهلل تاظاال ظذنعثدعن 
تئغعدعن  ظةرافات  ظةلةيهعسساالم  صةيغةمبةر  دةيدذ:  مذنداق  بولسذن!(  رازع 
تةرةت  كعحعك  يةردة(  )بذ  حىشتع.  كئلعص  حعلغعغا  بعر  حىشىص  قايتعص 
ظوقذيمعزمذ،  ناماز  ظالدع. مةن:  تاهارةت  قعلعص  يةثضعل  قعلغاندعن كئيعن 
دئدعم. صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم: »ناماز ظوقذيدعغان ؤاقعت تئخع ظالدعثدا« 
دئدع. ظاندعن صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم مذزدةلعفعضة كئلعص حىشتع ؤة كامعل 
قعلعص تاهارةت ظالدع. نامازغا تةكبعر حىشىرىلدع. صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم 
)كعشلةرضة( شام نامعزعنع ظوقذص بةردع. ظاندعن هةر بعر ظادةم تأضىلعرعنع 
تةكبعر  نامعزعغعمذ  خذصتةن  كئيعن  كةلدع.  قويذص  حأكتىرىص  ظورنعغا  ظأز 
حىشىرىلدع. صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم خذصتةن نامعزعنع ظوقذص بةردع ؤة شام 

بعلةن خذصتةن نامعزعنعث ظارعسعدا هئحقانداق ناماز ظوقذمعدع.))) 
دةيدذ:  مذنداق  بولسذن!(  رازع  ظذنعثدعن  تاظاال  )اهلل  ظأمةر  ظعبنع 
»صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم )مذزدةلعفعدة( شام نامعزع بعلةن خذصتةن نامعزعنع 
بعرضة ظوقذدع. ظذ نامازنعث هةر بعرعضة ظايرعم ـ ظايرعم تةكبعر حىشىرىلدع. 
ناماز  هئحقانداق  كةينعدعن  نامازنعث  هةر  ياكع  ظارعسعدا  ظعككعسعنعث  ظذ 

ظوقذمعدع.«)))   
ظةضةر بعر ظادةم مذزدةلعفعضة خذصتةن نامعزعنعث ؤاقتع كعرعشتعن ظعلضعرع 
شام  ؤاقتعدا  نامعزعنعث  خذصتةن  كةلسعمذ  ؤاقتعدا(  نامعزعنعث  شام  )يةنع 
نامعزع بعلةن خذصتةن نامعزعنع بعرضة ظوقذش ظىحىن تاكع خذصتةن نامعزعنعث 

ؤاقتع كعرمعضعحة شام نامعزعنع ظوقذمايدذ.

15 ـ تاش ظئتعش:

شةيتانغا تاش ظئتعشنعث تةصسعالتع اهلل تاظاال خالعسا ظالدعمعزدا كئلعدذ.
)))  ظعمام بذخارعي رعؤايعتع.
)))  ظعمام بذخارعي رعؤايعتع. 
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16 ـ تاش ظئتعشنع كئحعكتىرمةسلعك:

شذ  كئحعكتىرؤةتمةي  كىنعضة  ظعككعنحع  تاشنع  ظاتعدعغان  كىنع  هةر 
كىنع  شذ  تاشنع  ظاتعدعغان  كىنع  هةر  ظةضةر  الزعم.  ظئتعش  ظىزعدة  كىننعث 
تاش  ظئتعلغان  ظاتسا،  كىنع  باشقا  كئحعكتىرؤئتعص  كىنعدعن  ظذ  ظاتماي 
نامازنع  خذددع  ظادةم  قعلغان  شذنداق  ؤة  بولعدذ  ظئتعلغان  هئسابتا  قازا 
ظوخشاش  بولغانغا  ضذناهكار  ظادةم  ظوقذغان  كئحعكتىرؤئتعص  ؤاقتعدعن  ظأز 

ضذناهكار بولعدذ.)))

17ـ  حئحعنع حىشىرىش ياكع هةر حاحتعن بارماقنعث ظذححعدةك معقداردا 
قعسقارتعش:

حاحنع حىشىرضةندة ياكع قعسقارتقاندا حاحنعث هةممعسعنع ظةمةس صةقةت 
تأتدةن بعر قعسمعنع حىشىرسعمذ ياكع قعسقارتسعمذ بولعدذ. لئكعن حاحنع 
)اهلل  ظأمةر  ظعبنع  هةقتة  بذ  ياخشعدذر.  قارعغاندا  قعسقارتقانغا  حىشىرىش 
ظةلةيهعسساالم:  صةيغةمبةر  دةيدذ:  مذنداق  بولسذن!(  رازع  ظذالردعن  تاظاال 
ظع  ساهابعلةر:  دئدع.  قعلسذن«  رةهمةت  اهلل  حىشىرضةنلةرضة  »حاحلعرعنع 
صةيغةمبةر  دئضةندة،  قعسقارتقانالرغعمذ؟  حاحلعرعنع  صةيغةمبعرع!  نعث  اهلل 
دئدع.  قعلسذن«  رةهمةت  اهلل  حىشىرضةنلةرضة  ظةلةيهعسساالم: »حاحلعرعنع 
ساهابعلةر: ظع اهلل نعث صةيغةمبعرع! حاحلعرعنع قعسقارتقانالرغعمذ؟ دئضةندة، 
رةهمةت  اهلل  قعسقارتقانالرغعمذ  »حاحلعرعنع  ظةلةيهعسساالم:  صةيغةمبةر 

قعلسذن« دئضةن.)))    

18 ـ بعر قوي ظألتىرىش:

جىص هةج ياكع بةهرعمان هةج قعلغان)))ظادةم بعر قوي ظألتىرىش الزعم. بذ 
هةقتة اهلل تاظاال مذنداق دئدع: »ظةمعنلعكتة بولغان حئغعثالردا )ظاراثالردعن( 
ظأمرة قعلغاندعن كئيعن هةج قعلعشتعن بةهرعمةن بولغان ظادةم )يةنع هةجدعن 
بذرذن ظأمرة قعلعص تاماملعغان ظادةم( نئمة ظوثاي بولسا، شذنع قذربانلعق 

)))  >إرشاد الصاوي<. 
)))  ظعمام بذخارعي رعؤايعتع.

)))  جذص هةج، تاق ؤة بةهرعمان هةجع دئضةنلةر بعر ظاتالغذ بولذص بذالر هةققعدة اهلل تاظاال خالعسا ظالدعمعزدا تةصسعيلع 
توختذلعمعز. 
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قعلسذن، )صذلع يوقلذقتعن ياكع قذربانلعق مال يوقلذقعدعن قذربانلعق مال( 
تاصالمعغان ظادةم هةج جةريانعدا ظىح كىن روزا تذتسذن، ) هةجدعن( قايتقاندعن  

كئيعن يةتتة كىن روزا تذتسذن، ظذنعث هةممعسع ظون كىن بولعدذ«))) 

19 ـ هةجنعث صاظالعيةتلعرعنع تةرتعص بعلةن قعلعش:

جىص هةج قعلغان ياكع بةهرعمان هةج قعلغان ظادةمنعث قذربان هئيتنعث 
بعرعنحع كىنعدعن باشالصال قذربانلعق قعلعش ؤة حاح حىشىرىشكة ظوخشاش 
هةجنعث صاظالعيةتلعرعنع تةرتعص بعلةن قعلعشع الزعم. ظةمما تاق هةج قعلغان 

ظادةمنعث هةجنعث صاظالعيةتلعرعنع تةرتعص بعلةن قعلعشع سىننةتتذر.
0) ـ حاحنع ظأز ؤاقتعدا ؤة ظأز يئرعدة حىشىرىش:

حاحنع حىشىرعدعغان يةر بولسا، هةرةمدذر. ؤاقتع بولسا، قذربان هئيت 
هةجنعث  حىشىرىشمذ  حاحنع  حىنكع  حىشىرعلعدذ.  ظعحعدة  كىنلعرعنعث 

صاظالعيةتلعرعنعث بعرعدذر.

21 ـ خوشلذشذش تاؤاصعنع قعلعش:

كةلضةن  سعرتعدعن  يةرلةرنعث  بئرعلضةن  بةلضعلةص  باغالشقا  ظئهرام   
ظابباس  ظعبنع  هةقتة  بذ  الزعم.  قعلعشع  تاؤاصعنع  خوشلذشذش  هاجعالرنعث 
)هةجدة(  »كعشعلةر  دئدع:  مذنداق  بولسذن!(  رازع  ظذنعثدعن  تاظاال  )اهلل 
ظةث ظاخعرعدا قعلعدعغان ظعشعنعث كةبعنع تاؤاص قعلعش بولذشعغا بذيرذلغان. 

لئكعن تاؤاص هةيز كأرىص قالغان ظايالدعن يةثضعللعتعلدع))).))) 

هةجنعث سىننةتلعرع

سىننةت بعز يذقعرعدا بايان قعلعص ظأتكىنعمعزدةك تةكعتلةنضةن سىننةت 
ؤة سىننةت، دةص ظعككع قعسعمغا ظايرعلعدذ.

)))  سىرة بةقةرة 96) ـ ظايةتنعث بعر قعسمع. 
)))  يةنع خوشلذشذش تاؤاصعنع قعلعص يذرتعغا قايتماقحع بولغان ؤاقتعدا هةيزع كئلعص قالغان ظايال ظذ تاؤاصنع قعلمعسعمذ 

بولعدذ. ت. 
)))  بذ ظةسةرنع ظعمام بذخارعي رعؤايةت قعلدع. 
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سىننةت بولسا، قعلعش تةكعتلةنضةن سىننةت، دةص قارالغانلعرعنع قةستةن 
ظىحىن  قعلمعغانلعق  ظذالرنع  لئكعن  بولعدعغان،  ضذناهكار  ظادةم  قعلمعغان 
ظذنعثغا هايؤان ظألتىرىش ياكع سةدعقة بئرعش جازاسع كةلمةيدعغان، ظذالرنع 

قعلغان ظادةمضة اهلل تاظاال ظةجعر بئرعدعغان ظعشالردذر.
هةجنعث ظةث مذهعم، دةص قارالغان سىننةتلعرع تأؤةندعكعلةردذر:

) ـ مةككعنعث سعرتعدا ظولتذرعدعغان ظادةم تاق هةجضة ياكع جىص هةجضة 
ظئهرام باغالص مةككعضة كةلضةن ؤاقتعدا مةككعضة كئلعش تاؤاصعنع قعلعش. 

) ـ ظعمامنعث زذلهةججع ظئيعنعث يةتتعنحع كىنع مةككعدة، توققذزذنحع 
كىنع ظةرافاتتا ؤة ظون بعرعنحع كىنع معنادا بولذص ظىح يةردة خذتبة ظوقذشعدذر. 
تئضعشلعك  قعلعشقا  ظذالر  كعشعلةرضة،  خذتبعسعدة  بعر  هةر  ظوقذغان  ظعمام 

بولغان هةجنعث صاظالعيةتلعرعنع ظأضعتعدذ.
تئغعغا  معنا  مةككعدعن  كىنع  سةككعزعنحع  ظئيعنعث  زذلهةججع  ـ   (
حعقعص كئتعش. هةتتا بةش ؤاخ نامازنع))) معنا تئغعدا ظوقذش ظىحىن معناغا 
حعقعدعغان ظادةم زذلهةججع ظئينعث سةككعزعنحع كىنعنعث بامدات نامعزعدعن 

كئيعن حعقعص كئتعدذ.     
تاث  كىنع  توققذزذنحع  ظئيعنعث  زذلهةججع  )يةنع  كئحعسع  ظةرافات  ـ   4

يذرذيدعغان كئحة( معنا تئغعدا يئتعش. 
معنا  كئيعن  حعققاندعن  كىن  كىنع  توققذزذنحع  ظئيعنعث  زذلهةججع  ـ    5

تئغعدعن ظةرافات تئغعغا مئثعش. 
6 ـ ظةرافات تئغعدا صعشعن نامعزعدعن ظعلضعرع يذيذنذش.

7 ـ ظةرافات تئغعدعن حىشكةندعن كئيعن ظونذنحع كىنع تاث يذرذيدعغان 
كئحة مذزدةلعفعدة يئتعش))). 

كىن  تئغعغا  معنا  مذزدةلعفعدعن  كىنع  ظونذنحع  ظئينعث  زذلهةججع  ـ   8
حعقعشتعن ظعلضعرع قوزغذلذص بولذش.

)))  بذ بةش ؤاخ ناماز بولسا زذلهةججع ظئيعنعث 8 ـ كىنعنعث صعشعن، ظةسعر، شام ؤة خذصتةن نامازلعرع ؤة 9 ـ كىنعنعث 
بامدات نامعزعدذر. ت. 

)))  0) ـ كىنع تاث يذرذيدعغان كئحعدة مذزدةلعفعدة يئتعش سىننةت، ظةمما بعز يذقعرعدا بايان قعلص ظأتكعنعمعزدةك ظذ 
يةردة تاث ظئتعش بعلةن كىن حعقعشنعث ظارعلعقعدةك بولسعمذ ظازراق بعر مذددةت تذرذش ؤاجعصتذر. ت. 
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بذ  ظةمما  يئتعش.  تئغعدة  معنا  كئحعسعدة  هةممة  كىنلعرعنعث  معنا  ـ   9
كىنلةرنعث كئحعسعدة معنا تئغعدا يئتعش باشقا مةزهةصلةردة ؤاجعصتذر. 

0) ـ ظئهرام باغلعغاندعن باشالص تاكع قذربان هئيعت كىنعنعث بعرعنحع 
كىنع شةيتانغا تذنجع تاشنع ظاتقانغا قةدةر تةلبعيةنع كأص ظئيتعش.

هةج  تاق  بذالرنع  حعقتذر.  ناهايعتع  مذستةهةصلعرع  هةجنعث  ظةمما 
قعلغان  دعققةت  ظذبدان  قعلعدعغانلعقعغا  نئمة ظعشالرنع  ظادةمنعث  قعلعدعغان 

ظادةم بعلعؤااليدذ))). 

ظأمرة هةج)))

>ظأمرة< ظذقذمعغا ظعزاهات

دئضةنلعك  قعلعش<  >زعيارةت  جةهةتتعن  مةنا  سأز  دئضةن  >ظأمرة< 
بولعدذ. 

>ظأمرة< دئضةن سأز ظعستعاله جةهةتتعن >خذسذسعي شةرتلةر بعلةن اهلل 
تاظاالنعث ظأيعنع يةنع كةبعنع زعيارةت قعلعش< دئضةنلعك بولعدذ.  

ظأمرة قعلعشنعث هأكمع

ظأمرعدة بعر قئتعم ظأمرة هةج قعلعش تةكعتلةنضةن سىننةتتذر. ظذنع بعر 
قئتعمدعن كأص قعلعش مذستةهةصتذر. حىنكع صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم مذنداق 
بولعدذ.  ظارعلعقعدعكع ضذناهالرغا كاففارةت  ظأز  ظأمرة هةج  دئدع: »ظعككع 

قوبذل بولغان صةرز هةجنعث مذكاصاتع صةقةتال جةننةتتذر.«))) 
صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم مةدعنعضة هعجرةت قعلعص بارغاندعن كئيعن تأت 
قئتعم ظأمرة هةج قعلغان ظعدع. بذ هةقتة قةتادة مذنداق دةيدذ: »مةن ظةنةستعن 
)))  يةنع بعز هةجنعث مذستةهةصلعرعنع تاق هةج قعلعدعغان ظادةمنعث قعلعدعغان ظعشلعرعنع بايان قعلغاح بايان قعلعص 

ظأتىمعز. هةجنعث مذستةهةصلعرعنع شذ يةردة ظأضىنعؤئلعشقا بولعدذ، دئمةكحعدذر. ت. 
)))  ظأمرة هةج، دئضةن صةرز هةج بةلضعلةنضةن ؤاقتعدعن باشقا ؤاقعتالردا قعلعنعدعغان نةصلة هةج بولذص، ظذنعثدا بةيتذلالنع 

تاؤاص قعلعش، سافا بعلةن مةرؤعنعث ظارعلعقعدا مئثعشتعن باشقا صاظالعيةتلةر يوق. ت. 
)))  ظعمام بذخارعي رعؤايعتع.
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صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم قانحة قئتعم ظأمرة هةج قعلدع؟ دةص سورعدذم. ظةنةس: 
صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم زذلقةدة ظئيعدا مذشرعكالر هذدةيبعيةدة توسذؤالغان 
ؤاقتعدا بعر قئتعم، مذشرعكالر بعلةن كئلعشعم تىزىلضةن يعلعدعن كعيعنكع 
ظولجعالرنع  حىشكةن  ظذرذشعدا  هذنةين  قئتعم،  بعر  ظئيعدا  زذلقةدة  يعلعسع 
بألىص بةرضةن ؤاقتعدا >جةظرانة< دئضةن يةردعن ظئهرام باغالص بعر قئتعم ؤة 
قئتعم ظأمرة هةج  تأت  بولذص جةمع  قئتعم  بعر  بعلةن  صةرز هةجع  ظاخعرعدا 
قعلدع، دئدع. مةن: صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم قانحة قئتعم هةج قعلدع؟ دةص 

سورعدذم. ظةنةس: بعر قئتعم، دةص جاؤاص بةردع.«)))       

ظأمرة هةجنعث ؤاقتع

لئكعن  بولعدذ.  قعلعشقا  هةج  ظأمرة  هةممعسعدة  ظعحعنعث  يعلنعث  بعر 
كىنع،  ظةرافات  يةنع  ظعحعدة  كىن  تأت  كئيعنكع  ظذنعثدعن  ؤة  كىنع  ظةرافات 
كىنعنعث  تأتعنحع  هةتتا  ظىحىنحع  ظعككعنحع،  بعرعنحع،  هئيتنعث  قذربان 
يئقعن  هارامغا  باغالش  ظئهرام  هةجضة  ظأمرة  قةدةر  كةتكةنضة  كعرعص  كىنع 
مةكرذهتذر. حىنكع بذ كىنلةر مةخسذس صةرز هةجنعث صاظالعيةتلعرع ظىحىن 
رازع  ظذنعثدعن  تاظاال  )اهلل  ظاظعشة  بةيهةقعي  هةقتة  بذ  كىندذر.  ظايرعلغان 
بولسذن!( نعث مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ: »بعر يعلنعث ظعحعدعن 
بولذص  كىن  ظعككع  كئيعن  ظذنعثدعن  ؤة  كىنع  هئيت  قذربان  كىنع،  ظةرافات 
جةمع تأت كىندعن باشقا هةر قانداق ؤاقعتتا ظأمرة هةج قعلعشقا بولعدذ.« 
بذ هةقتة ظعبنع ظابباس )اهلل تاظاال ظذنعثدعن رازع بولسذن!( مذنداق دئدع: 
»بعر يعلنعث ظعحعدعن ظةرافات كىنع، قذربان هئيت كىنع ؤة ظذنعثدعن كئيعن 
ظىح كىن بولذص جةمع بةش كىندعن باشقا )هةر قانداق ؤاقعتتا ظأمرة هةج 

قعلعشقا بولعدذ.(«)))    
بئرعلضةن  بةلضعلةص  باغالشقا  ظئهرام  ؤة  مةككعلعكلةر  يةنة  شذنعثدةك 
يةرلةرنعث ظعحعدة ظولتذرعدعغان ظادةملةرنعث هةج ظايلعرعدا ظأمرة قعلعشع 
مةكرذهتذر. حىنكع ظذالرنعث شذ يعلع صةرز هةجنع قعلعص قئلعش ظعهتعمالع 
بار. ظةضةر ظذالر هةج ظايلعرعدا ظأمرة قعلعص ظاندعن شذ يعلنعث ظأزعدة صةرز 

)))  بذ ظةسةرنع ظعمام بذخارعي رعؤايةت قعلدع. 
)))  »فتح القدير«، ) ـ توم، 04) ـ بةت.
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هةج قعلسا، بةهرعمان هةج قعلغان هئسابلعنعدذ. مةككعدة ؤة ظئهرام باغالشقا 
بةلضعلةص بئرعلضةن يةرلةرنعث ظعحعدة ظولتذرعدعغان ظادةملةر بةهرعمان هةج 
قعلعشتعن حةكلةنضةندذر. اهلل تاظاال خالعسا بذ هةقتة ظالدعمعزدا توختذلعمعز. 
قعلمايدعغان  هةجنع  صةرز  يعلع  شذ  ظادةملةر  مةزكذر  ظةضةر  ظىحىن  شذنعث 

بولسا، ظذالرنعث هةج ظايلعرعدا ظأمرة هةج قعلعشقا بعر توسالغذ يوق.
ظأمرة هةجنع ظادا قعلعدعغان ظةث ياخشع ؤاقعت بولسا، رامعزان ظئيعدذر. 
بولسذن!(  رازع  ظعككعسعدعن  باال  دادا  تاظاال  )اهلل  ظابباس  ظعبنع  هةقتة  بذ 
كئيعن  قايتقاندعن  قعلعص  ظةلةيهعسساالم هةجعنع  صةيغةمبةر  دةيدذ:  مذنداق 
نئمة  بارماسلعقعثعزغا  هةجضة  سعزضة  سعنانغا:  ظذممذ  ظايال  ظةنسارلعق 
سةؤةب بولدع؟ دئدع. ظذ ظايال: ظةبذصذالن )يةنع ظأزىنعث ظئرعنع دئمةكحع( 
سةؤةب بولدع. ظئرعمنعث ظعككع دانعال تأضعسع بار ظعدع. بعرعضة ظأزع مئنعص 
بئرعص هةج قعلعص كةلدع. يةنة بعرع يةرلعرعمعزنع سوغذراتتع. )يةنع يةنة 
بعرعنع يةرلعمعزنع سوغذرذش ظىحىن ظعشلعتةتتذق. شذثا مةن هةجضة مئنعص 
بئرعش ظىحىن ظذالغ يوق هةجضة بارالمعدعم،( دئدع. صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم: 
»رامعزاندا قعلعنغان ظأمرة هةجنعث ساؤابع، مةن بعلةن بعللة قعلعنغان صةرز 

هةجنعث ساؤابعغا باراؤةر بولعدذ« دئدع.)))

ظأمرة هةجنعث صاظالعيةتلعرع

كةلضةن  سعرتعدعن  يةرلةرنعث  بئرعلضةن  بةلضعلةص  باغالشقا  ظئهرام  ـ   (
ظادةملةرنعث مةزكذر يةرلةردعن ظئهرام باغلعشع ؤة مةزكذر يةرلةرنعث ظعحعدة 
ظولتذرعدعغان ظادةملةرنعث مةككعنعث حعضراسعنعث سعرتعدعن ظئهرام باغلعشع 

كئرةك.  
) ـ كةبعنعث ظةتراصعنع تاؤاص قعلعش.

) ـ سافا بعلةن مةرؤةنعث ظارعلعقعدا ظايلعنعش. 
4 ـ حاحنع حىشىرىش ياكع قعسقارتعش. 

صةرز  هةممعسع  هأكىملعرعنعث  ظئهرامنعث  باغلعنعدعغان  هةجضة  ظأمرة 
)))  ظعمام بذخارعي رعؤايعتع.
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هةجضة باغلعنعدعغان ظئهرامنعث هأكىملعرع بعلةن ظوصمذ ظوخشاشتذر.
ظأمرة هةجدة ظةرافات تئغعدا ؤة مذزدةلعفعدة تذرذش، شةيتانغا تاش ظئتعش، 

مةككعضة كئلعش ؤة خوشلذشذش تاؤاصعنع قعلعش صاظالعيةتلعرع يوقتذر.)))

هةجنعث تىرلعرع

1 ـ تاق هةج (يةنع هةج ظعفراد)

بذ هةجدة هةج قعلماقحع بولغان ظادةم صةقةت صةرز هةج قعلعش ظىحىنال 
ظئهرام باغاليدذ. )شذنعث ظىحىن بذ، تاق هةج يةنع >ظذنعث بعلةن بعللة ظأمرة 

هةجع قعلعنمعغان هةج< دةص ظاتعلعدذ.( 

2 ـ بةهرعمان هةجع (يةنع هةجع تةمةتتذظ):

ظأمرة  دةسلةصتة  ظايلعرعدا  هةج  ظادةم  بولغان  قعلماقحع  هةج  هةجدة  بذ 
بعلةن كةبعنع  نعيعتع  باغالص مةككعضة كعرعص ظأمرة قعلعش  ظئهرام  هةجضة 
ظاندعن  ظايلعنعدذ،  ظارعلعقعدا  مةرؤةنعث  بعلةن  سافا  ظاندعن  قعلعدذ،  تاؤاص 
باغلعغان  هةجضة  ظأمرة  ظارقعلعق  قعسقارتعش  ياكع  حىشىرىش  حئحعنع 
ظئهرامعدعن حعقعدذ ؤة ظئهرامسعز هالةتتة مةككعدة تاكع زذلهةججع ظئيعنعث 
بةهرعمان  نةرسعلةردعن  هاالل  بارلعق  قةدةر  كةلضةنضة  كىنع  سةككعزعنحع 
بولذص تذرعدذ. زذلهةججع ظئيعنعث سةككعزعنحع كىنع صةرز هةجضة مةككعدعن 

ظئهرام باغاليدذ، ظاندعن هةجنعث بارلعق صاظالعيةتلعرعنع ظادا قعلعدذ.
كىنع(  بعرعنحع  هئيتنعث  )قذربان  ظادةمضة  قعلغان  هةج  بةهرعمان 
شةيتانغا تاش ظئتعص بولغاندعن كئيعن حئحعنع حىشىرىص ياكع قعسقارتعص 
ظئهرامعدعن حعقعشتعن ظعلضعرع بعر قوي قذربانلعق قعلعش الزعم بولعدذ. بعر 
كاال ياكع بعر تأضة يةتتة قوينعث ظورنعدا هئسابقا ظأتعدذ )يةنع يةتتة ظادةم 
ظىحىن بعر كاال ياكع بعر تأضة قذربانلعق قعلسعمذ بولعدذ. بذ هةقتة ظعمام 
نعث  بولسذن!(  رازع  ظذنعثدعن  تاظاال  )اهلل  ظابدذلاله  ظعبنع  جابعر  مذسلعم 
مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ: »بعز صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم بعلةن 

)))  »رد احملتار«، ) ـ توم، )5) ـ بةت.
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هذدةيبعية يعلعسع يةتتة ظادةم ظىحىن بعر تأضة ؤة يةتتة ظادةم ظىحىن بعر كاال 
قذربانلعق قعلدذق«. ظذ يةنة بعر رعؤايةتتة مذنداق دئدع: »بعز صةيغةمبةر 
ظةلةيهعسساالم بعلةن بعللة هةج قعلدذق. يةتتة ظادةم ظىحىن بعر تأضة ؤة يةتتة 

ظادةم ظىحىن بعر كاال قذربانلعق قعلدذق.«
قعلعدعغانلعقع  قذربانلعق  ظادةمنعث  قعلغان  هةج  بةهرعمان  تاظاال  اهلل 
هةققعدة مذنداق دئدع: »ظةمعنلعكتة بولغان حئغعثالردا )ظاراثالردعن( ظأمرة 
قعلغاندعن كئيعن هةج قعلعشتعن بةهرعمةن بولغان ظادةم )يةنع هةجدعن بذرذن 
ظأمرة قعلعص تاماملعغان ظادةم( نئمة ظوثاي بولسا، شذنع قذربانلعق قعلسذن، 
)صذلع يوقلذقتعن ياكع قذربانلعق مال يوقلذقعدعن قذربانلعق مال( تاصالمعغان 
كئيعن  قايتقاندعن   تذتسذن، ) هةجدعن(  روزا  كىن  ظىح  ظادةم هةج جةريانعدا 
يةتتة كىن روزا تذتسذن، ظذنعث هةممعسع ظون كىن بولعدذ. مانا بذ )يةنع ظأمرة 
هةققعدعكع  تذتذش  روزا  ياكع  الزعملعقع  قعلعش  قذربانلعق  ظادةمضة  قعلغان 
بولمعغان  داظعرعسعدة )يةنع هةرةمدة( ظولتذرذشلذق  هأكىم( مةسجعدع هةرام 
كعشعلةر ظىحىندذر. اهلل غا تةقؤادارلعق قعلعثالر، بعلعثالركع، اهلل نعث ظازابع 

قاتتعقتذر«)))
صةرز  هةم  هةجنع  ظأمرة  هةم  سةصةردة  بعر  ظادةمنع  ظذ  تاظاال  اهلل  مال،  بذ 
هةجنع ظادا قعلعشقا مذيةسسةر قعلغانلعقع ظىحىن اهلل تاظاالغا شىكىر قعلعش 
ظادةمنعث ظأزع  ظذ  قعلعنعدعغان مالدذر. شذنعث ظىحىن  قذربانلعق  يىزىسعدعن 
قذربانلعق قعلغان مئلعنعث ضأشعدعن يئيعشع توغرعدذر. بةلكع ظذنعث ضأشعدعن 
تاظاال ظذنعثدعن  ظابدذلاله )اهلل  ظعبنع  يئيعشع مذستةهةصتذر. بذ هةقتة جابعر 
ظألتىرضةن  ظىحىن  قذربانلعق  ظأزلعرعمعز  بعز  دةيدذ:  مذنداق  بولسذن!(  رازع 
هايؤانالرنعث ضأشلعرعدعن معنادا تذرغان ظىح كىندعن كئيعن يئمةيتتذق. كئيعن 
صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم )ضأشالردعن ظذ كىنلةردعن كئيعنمذ يئيعشكة( رذخسةت 
بعرعص: »)ظذ ضأشالردعن( يةثالر ؤة ظئلعؤئلعثالر« دئدع. شذنعث بعلةن بعز )ظذ 

ضأشالردعن( يئدذق ؤة ) ظئشعص قالغانلعرعنع( ظئلعؤالدذق.)))
)هايؤان ياكع صذل يوقلذقتعن( قذربانلعق قعاللمعسا، ظئهرام باغالقلعق هالعتعدة 
بولسا،  ظايلعرع  هةج  تذتعدذ.  روزا  كىن  ظىح  ظعحعدة  ظايلعرعنعث  هةج  تذرذص 

شةؤؤال ظئيع، زذلقةدة ظئيع ؤة زذلهةججة ظئيعنعث دةسلةصقع ظون كىنعدذر.
)))  سىرة بةقةرة 96) ـ ظايةتنعث بعر قعسمعدذر. 

)))  ظعمام بذخارعي رعؤايعتع.
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ظاخعرقع كىنلةردة قذربانلعق قعلعشقا قذدرعتعم يئتعدعغان بعر هالةتكة 
كئلعص قاالرمةن، دئضةن ظىمعد بعلةن روزا تذتذشنع ظةث ظاخعرقع كىنلةرضعحة 
كئحعكتىرىش ياخشعدذر. ظذ روزعنع زذلهةججة ظئيعنعث 7 ـ 8 ـ 9 ـ كىنلعرع 
تذتذش مذستةهةصتذر. ظذ ظادةم يةنة ظذ ظىح كىن روزعنع تذتذص بولذص هةجدعن 
قايتقاندعن كئيعن يةتتة كىن روزا تذتعدذ. بذ هةقتة اهلل تاظاال مذنداق دئدع: 
») هةجدعن( قايتقاندعن  كئيعن يةتتة كىن روزا تذتسذن«))) ظةضةر بعر ظادةم 
)زذلهةججع ظئيعنعث ظونذنحع كىنع كئلعشتعن ظعلضعرع(   تذتعلعدعغان ظىح 
كىن روزعنع تاكع زذلهةججع ظئيعنعث ظونذنحع كىنع كةلضةنضة قةدةر تذتمعغان 
بولسا، ظذ ظادةمنعث قذربانلعق قعلعشع الزعمدذر. ظةمما ظعمام شافعظعي )اهلل 
تذتسعمذ  كئيعن  روزعنع  كىن  ظىح  »ظذ  قعلسذن!(:  رةهمةت  ظذنعثغا  تاظاال 

بولعدذ« دةيدذ.))) 

تةمةتتذظ (بةهرعمان) هةجنعث شةرتلعرع:

ظايلعرعنعث  هةج  قعسمعنع  كأص  ياكع  هةممعسعنع  تاؤاصعنعث  ظأمرة  ـ   (
ظعحعدة قعلعش الزعم. ظةضةر بعر ظادةم ظأمرة هةجعنع رامعزان ظئيعدا قعلغان 
قعلغان  هةج  بةهرعمان  ظادةم  ظذ  بولسا،  قعلغان(  هةج  صةرز  يعلع  )شذ  ؤة 
هئسابالنمايدذ))). ظةضةر ظذ ظادةم ظأمرة هةجعنعث ظىح دانة تاؤاصعنع رامعزان 
ظئيعدا قعلغان ؤة )كئيعن شةؤؤال ظئيع كعرعص قعلعص( قالغانلعرعنع شةؤؤال 
ظئيعدا قعلغان ؤة )شذ يعلع صةرز هةج قعلغان( بولسا، ظذ ظادةم بةهرعمان هةج 

قعلغان هئسابلعنعدذ.    
) ـ ظأمرة هةجعنع صةرز هةجدعن ظعلضعرع قعلعش الزعم. يةنع صةرز هةجضة 

ظئهرام باغالشتعن ظعلضعرع ظأمرة هةجعنع ظاياغالشتذرذص بولذش الزعم. 
) ـ ظأمرة هةج بعلةن صةرز هةجنعث صاظالعيةتلرعنع بعر قئتعملعق سةصةردة 
قعلعش الزعم. شذنعث ظىحىن بعر ظادةم ظأمرة هةجنعث صاظالعيةتلعرعنع قعلعص 
بولغاندعن كئيعن ؤةتعنعضة قايتعص كئلعص شذ يعلنعث ظأزعدة يةنة تةكرار صةرز 

)))  سىرة بةقةرةة 96) ـ ظايةتنعث بعر قعسمعدذر.
)))  »اهلداية«.

)))   بعز يذقعرعدا بايان قعلعص ظأتكىنعمعزدةك بعر ظادةمنعث بةهرعمان هةج قعلغان ظادةم هئسابلعنعشع ظىحىن ظأمرة هةج 
بعلةن صةرز هةجنع بعر سةصةردة قعلعش، هةمدة ظأمرة هةجنع هةج ظايلعرعدا قعلعش الزعم. هةج ظايلعرع بولسا شةؤؤال ظئيع، 
زذلقةدة ظئيع ؤة زذلهةججة ظئيعنعث دةسلةصقع ظون كىنعدذر. رامعزان ظئيع هةج ظايلعرعدعن هئسابالنمايدذ. شذنعث ظىحىن 

ظأمرة هةجنع رامعزان ظئيعدا قعلعص كئيعن صةرز هةج قعلغان ظادةم بةهرعمان هةج قعلغان هئسابالنمايدذ. ت. 
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هةجضة بارغان بولسا، ظذ ظادةم بةهرعمان هةج قعلغان هئسابالنمايدذ.  
سعرتعدا  يةرلةرنعث  بئرعلضةن  بةلضعلةص  باغالشقا  ظئهرام  ظادةم  ظذ  ـ   4
ظولتذرعدعغان ؤة مةككعنع ؤةتةن قعلعص مةثضى مةككعدة ظولتذرذشنع  نعيةت 
قعلمعغان ظادةم بولذش الزعم. حىنكع مةككعدة ؤة مةزكذر يةرلةرنعث ظعحعدة 
ظولتذرعدعغان ظادةملةرنعث بةهرعمان هةجعنع قعلعشع توغرا ظةمةستذر. حىنكع 
اهلل تاظاال مذنداق دئدع: »مانا بذ )يةنع ظأمرة قعلغان ظادةمضة قذربانلعق 
هةرام  مةسجعدع  هأكىم(  هةققعدعكع  تذتذش  روزا  ياكع  الزعملعقع  قعلعش 

داظعرعسعدة )يةنع هةرةمدة( ظولتذرذشلذق بولمعغان كعشعلةر ظىحىندذر«)))
مةزكذر  ظعلضعرع  كئلعشتعن  ظايلعرع  هةج  ظادةم  بعر  مةككعلعك   ظةضةر 
يةرلةرنعث سعرتعغا حعقسا، ظذ هأكمةن مةزكذر يةرلةرنعث سعرتعدا ظولتذرعدعغان 

ظادةم هئسابلعنعدذ.

3 ـ جىص هةج (يةنع هةجع قعران): 

باغلعغان  ظئهرام  يةردة  بئرعلضةن  بةلضعلةص  باغالشقا  ظئهرام  هةج،  بذ 
ؤاقتعدا، ظئهرامنع هةم ظأمرة هةجنع، هةم صةرز هةجنع نعيةت قعلعص تذرذص 
باغالش بعلةن بولعدذ. )بذ هةج هةم ظأمرة هةج، هةم صةرز هةج بعر ظئهرام 
بعلةن ظادا قعلعنغانلعقع ظىحىن >جىص هةج< دةص ظاتعلعدذ.( شذنعث ظىحىن 
ظوقذلعدعغان  ظىحىن  باغلعغانلعق  ظئهرام  ظادةم  بولغان  قعلماقحع  هةج  جىص 
ظعككع رةكةت نامازدعن كئيعن: >ظةلالهذممة ظعننع ظذرعدذل ظأمرة ؤةلهةججة 
ظئيتقاندعمذ:  تةلبعية  دةيدذ.  معننع)))<  تةقةببةلهذما  ؤة  لع  فةيةسسعرهذما 
>لةببةيكة بعهةججةتعن ؤة ظأمرةتعن مةظان)))< دةص ظذ ظعككعسعنع قوشذص 

تةلبعية ظئيتعدذ.
جىص هةج قعلعشقا ظئهرام باغلعغان ظادةم مةككعضة كعرعص دةسلةص كةبعنع 
قئتعملعق  ظىح  ظةؤؤةلقع  تاؤاصنعث  قئتعم  يةتتة  قعلعدذ.  تاؤاص  قئتعم  يةتتة 
تاؤاصتا سوكذلداص ماثعدذ. تاؤاصتعن كئيعن سافا بعلةن مةرؤةنعث ظارعلعقعدا 

)))  سىرة بةقةرةة 96) ـ ظايةتنعث بعر قعسمع. 
)))  دذظانعث مةنعسع: ظع اهلل! مةن ظأمرة هةج ؤة صةرز هةج قعلماقحعمةن. ماثا ظذ ظعككعسعنع ظادا قعلعشعمغا ظاسانحعلعق 

يارعتعص بةرسةث ؤة مةندعن قوبذل قعلساث، دئضةنلعك بولعدذ.  
)))  تةلبعيةنعث مةنعسع: مةن ظةمعر صةرمانعثغا هازعر بولذص ظأمرة بعلةن هةجنع ظادا قعلعش ظىحىن كةلدعم، دئضةنلعك 

بولعدذ. 
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بعلةن مةرؤةنعث  صاظالعيةتلعرعدذر. سافا  بذ ظأمرة هةجنعث  ظايلعنعدذ. مانا 
ظارعلعقعدا ظايلعنعص بولغاندعن كئيعن ظئهرامدعن حعقعص كةتمةيال صةرز هةجنعث 
صاظالعيةتلعرعنع باشالص مةككعضة كئلعش تاؤاصعنع قعلعدذ، ظاندعن سافا بعلةن 
مةرؤةنعث ظارعلعقعدا ظايلعنعدذ، ظاندعن صةرز هةجنعث قالغان صاظالعيةتلعرعنع 
خذددع تاق هةج قعلعدعغان ظادةمضة ظوخشاشال قعلعدذ. جىص هةجدعمذ ظأمرة 
قعلعنعدذ.  ظعلضعرع  صاظالعيةتلعرعدعن  هةجنعث  صةرز  صاظالعيةتلعرع  هةجنعث 
ظأمرة  )ظاراثالردعن(  حئغعثالردا  بولغان  »ظةمعنلعكتة  تاظاال:  اهلل  حىنكع 
هةجدعن  )يةنع  ظادةم  بولغان  بةهرعمةن  قعلعشتعن  هةج  كئيعن  قعلغاندعن 
بذرذن ظأمرة قعلعص تاماملعغان ظادةم( نئمة ظوثاي بولسا، شذنع قذربانلعق 
قعلسذن« دةص بةهرعمان هةج قعلغان ظادةمنعث ظأمرة هةجنع صةرز هةجدعن 
بالدذر قعلغانلعقعنع بايان قعلدع. بذ ظايةت ضةرحة بةهرعمان هةج قعلغان ظادةم 
هةققعدة كةلضةن بولسعمذ ظايةتنعث هأكمع جىص هةج قعلعدعغان ظادةمنعمذ ظأز 
هةجنعث  بةهرعمان  هأكىملعرع  بةزع  هةجنعث  جىص  حىنكع  ظالعدذ.  ظعحعضة 
هأكىملعرعضة ظوخشذشذص كئتعدذ. جىص هةج قعلعشقا ظئهرام باغلعغان ظادةم، 
بعرعنع ظأمرة هةج ظىحىن يةنة بعرعنع صةرز هةج ظىحىن نعيةت قعلعص ظعككع 
ظأمرة هةج  بعرعنع  ظاندعن  قعلغان)))،  تاؤاص  ظارقا كةبعنع  ـ  ظارقعمذ  قئتعم 
مةرؤةنعث  بعلةن  سافا  قعلعص  نعيةت  ظىحىن  هةج  صةرز  بعرعنع  يةنة  ظىحىن 
ظارعلعقعدا ظارقعمذـ  ظارقا ظعككع قئتعم ظايالنغان))) بولسا، ظذ ظادةم يةنة توغرا 
ظعش قعلغان بولعدذ. لئكعن ظذ ظادةم )ظةسلعدة صةرز هةجنعث صاظالعيةتلعرع 
باشلعنعشتعن ظعلضعرع قعلعنعدعغان( ظأمرة هةجنعث ظايلعنعشعنع )هةجنعث 
صاظالعيةتلعرع  هةجنعث  ظأمرة  )ظةسلعدة  ؤة  قعلغانلعقع  كئيعن  تاؤاصعدعن( 
ظاياغلعشعص بولغاندعن كئيعن قعلعنعدعغان( صةرز هةجنعث تاؤاصعنع )ظأمرة 
هةجنعث ظايلعنعشعدعن( ظعلضعرع قعلغانلعقع ظىحىن ضذناهكار بولعدذ.)))        

جىص هةجنعث شةرتلعرع:

) ـ صةرز هةج بعلةن ظأمرة هةجضة بعللة ظئهرام باغالش. ظةضةر بعر ظادةم 
ظأمرة هةجضة ظئهرام باغلعغاندا صةرز هةجضعمذ ظئهرام باغلعمعغان، ظاندعن 

)))  هةر قئتعملعق تاؤاصتا كةبعنعث ظةتراصعنع يةتتة قئعتعم ظايلعنعدذ. ت. 
)))  هةر قئتعملعق ظايلعنعشتا سافا بعلةن مةرؤةنعث ظارعلعقعدا يةتتة قئتعم ظايلعنعدذ. ت. 

)))  »اهلداية«. 
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ظأمرة هةجنعث تاؤاصعنع باشالشتعن ظعلضعرع صةرز هةجضة ظئهرام باغلعؤالغان 
بولسا )يةنع صةرز هةجنع قعلعشقا نعيةت قعلغان بولسا(، ظذ ظادةم يةنة جىص 

هةج قعلغان هئسابلعنعدذ.
) ـ جىص هةج قعلماقحع بولغان ظادةم ظةرافات تئغعدا تذرذشتعن ظعلضعرع 
ظأمرة هةجنعث تاؤاصعنع قعلعش الزعم. ظةضةر ظذ ظادةم هةتتا ظةرافات تئغعدا 
تذرعدعغان ؤاقعت كةلضعحة ظأمرة هةجنعث تاؤاصعنع قعلمعغان بولسا، ظذ ظادةم 
ظادةمضة  قعلغان  ظذنعثدعن )جىص هةج  ؤة  قعلغان هئسابالنمايدذ  جىص هةج 
قعلعش الزعم بولعدعغان( قذربانلعق حىشىص كئتعدذ. لئكعن ظذنعثغا )تاكع ظذ 
ظةرافات تئغعدا تذرعدعغان ؤاقعت كةلضعحة ظأمرة هةجنعث تاؤاصعنع قعلماي( 
ظأمرة هةجعنع بذزذؤاتقانلعق سةؤةبع بعلةن جازا ظىحىن بعر هايؤان ظألتىرىش 

الزعم بولعدذ. 
ظىحىن  جازا  كئلعدذكع،  توغرا  ظأتىشكة  قعلعص  بايان  شذنع  يةردة  بذ 
ظألتىرىلضةن هايؤاننعث ضأشعدعن ظذ هايؤاننع ظألتىرضةن ظادةمنعث يئيعشع توغرا 
ظةمةستذر. ظةمما جىص هةج ؤة بةهرعمان هةج قعلغانلعق ظىحىن ظألتىرىلعدعغان 
هايؤانالرنعث ضأشلعرعدعن ظذ هايؤاننع ظألتىرضةن ظادةمنعث يئيعشع توغرعدذر. 

)بةلكع يذقعرعدا بايان قعلعص ظأتكىنعمعزدةك مذستةهةصتذر.(
) ـ ظأمرة تاؤاصعنعث هةممعسعنع ياكع كأص قعسمعنع هةج ظايلعرعدا ظادا 

قعلعش الزعم. 
4 ـ جىص هةج قعلعدعغان ظادةممذ خذددع بةهرعمان هةجنعثكعدةك ظئهرام 
بولذشع  كةلضةن  يةرلةرنعث سعرتعدعن  مةزكذر  بئرعلضةن  بةلضعلةص  باغالشقا 

الزعم.
5 ـ صةرز هةجنعث ؤاقتعنع ظأتكىزىؤةتمةسلعكع الزعم.

حىنكع  يذقعرعدذر.  قارعغاندا  هةجضة  بةهرعمان  صةزعلعتع  هةجنعث  جىص 
حىنكع  قعيعندذر.  قارعغاندا  هةجضة  بةهرعمان  قعلعش  ظادا  هةجنع  جىص 
كئيعن  باغالص  ظئهرام  هةجضة  صةرز  دةسلةصتة  ظةلةيهعسساالممذ  صةيغةمبةر 
ظذنعثغا ظأمرة هةجنع قوشذص جىص هةج قعلغان. مذشذنداق دئيعش صةيغةمبةر 
رعؤايةتلةرنعث  خعلمذخعل  كةلضةن  هةققعدة  هةجعنعث  ظةلةيهعسساالمنعث 

هةممعسعنع ظأز ظعحعضة ظالعدذ.
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بذ خعلمذخعل رعؤايةتلةر بولسا، تأؤةندعكع رعؤايةتلةردذر: 
تاظاال  )اهلل  ظأمةر  بولسذن!(  رازع  ظذالردعن  تاظاال  )اهلل  ظابباس  ظعبنع 
قعلعدذ:  رعؤايةت  دئضةنلعكعنع  مذنداق  نعث  بولسذن!(  رازع  ظذنعثدعن 
»كئحعدعن  ظةلةيهعسساالمنعث:  حعلغعسعدا)))صةيغةمبةر  >ظةقعق<  مةن 
صةرؤةردعضارعم تةرعصعدعن بعرسع قئشعمغا كئلعص: بذ مذبارةك حعلغعدا ناماز 
ظوقذغعن ؤة صةرز هةج بعلةن ظأمرة هةجنع بعللة قعلعمةن، دةص دئضعن، دئدع« 

دئضةنلعكعنع ظاثلعغان ظعدعم.)))
ظعمام مذسلعم ظةنةس )اهلل تاظاال ظذنعثدعن رازع بولسذن!( نعث مذنداق 
صةيغةمبةر  قئشعدعكع  دةرةخنعث  »مةن  قعلعدذ:  رعؤايةت  دئضةنلعكعنع 
تورغاندا  ظورنعدعن  تأضة  ظعدعم.  يةردة  ياتقان  تأضىسع  ظةلةيهعسساالمنعث 
مةظان)))<  ظأمرةتعن  ؤة  بعهةججةتعن  >لةببةيكة  ظةلةيهعسساالم:  صةيغةمبةر 
دةص ظأمرة هةج بعلةن صةرز هةجنع قوشذص تةلبعية ظئيتتع«. مانا بذ ظعش 
صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم هاياتعنعث ظةث ظاخعردا قعلغان خوشلذشذش هةجعدة 

بولغان.
بذ يةردة شذنع بايان قعلعص ظأتىشكة توغرا كئلعدذكع، بةهرعمان هةجعنع 
قعلعش بعزلةرضة باشقا هةجلةرضة قارعغاندا بةك ظاسانغا توختايدذ. حىنكع 
بةهرعمان هةجعدة هةجنعث ظئهرامعنع، ظذنع بذزذؤاتعدعغان ظعشالردعن ساقالش 
بةهرعمان  ظادةم  قعلعدعغان  هةجنع  تاق  ؤة  هةجنع  جىص  حىنكع  ظاساندذر. 
هةجنع قعلعدعغان ظادةمضة قارعغاندا ظذزذن مذددةت ظئهرامنعث ظعحعدة قالعدذ. 
ساندعكع  ظاز  ناهايعتع  ظعشالردعن  بذزذؤاتعدعغان  ظذنع  ظئهرامعنع  هةجنعث 
ظاز  ناهايعتع  ظادةم  قعلعدعغان  هةجنع  بةهرعمان  ساقلعيااليدذ.  ظادةملةرال 
مذددةتال ظئهرامنعث ظعحعدة قالعدذ. ظذ، زذلهةججع ظئيعنعث سةككعزعنحع كىنع 
ظئهرامدعن  ظةتتعضةندعال  كىنع  ظونذنحع  باغاليدذ،  ظئهرام  مةككعدعن  هةجضة 
حعقعص بولعدذ. ظذنعث بذ ظعككع كىن ظعحعدة ظئهرامعنع ظذنع بذزذؤاتعدعغان 

ظعشالردعن ساقلعشع ناهايعتع ظاسان بولعدذ.
ظةضةر بعر ظادةم جىص هةج قعلسا، ظئهرامنع ظذنع بذزذؤاتعدعغان ظعشالردعن 

)))  بذ مةدعنعلعكلةرنعث ظئهرام باغاليدعغان يئرع بولغان زذلهذلةيفعية حعلغعسعنعث ظعحعدذر.
)))  ظعمام بذخارعي رعؤايعتع.

)))  تةلبعيةنعث مةنعسع: مةن ظةمعر صةرمانعثغا هازعر بولذص ظأمرة بعلةن هةجنع ظادا قعلعش ظىحىن كةلدعم، دئضةنلعك 
بولعدذ. 
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ساقلعيالماسلعق ظعهتعمالع بولسا، ظةضةر بةهرعمان هةجع قعلسا، ظئهرامعنع 
جىص  )ضةرحة  بولسا،  ظعهتعمالع  ساقالش  ظعشالردعن  بذزذؤاتعدعغان  ظذنع 
هةجنعث صةزعلعتع بةهرعمان هةجضة قارعغاندا يذقعرع بولسعمذ( ظذ ظادةمنعث 
بةهرعمان  ظذنعث  ظىحىن  قعلعنعشع  قوبذل  ؤة  خالع  كةمحعلعكتعن  هةجعنعث 
بعر  ظأمرعدة  ظعنساننعث  دئضةن  ياخشعدذر. حىنكع هةج،  ظةث  قعلعشع  هةج 
قئتعم قعلعنعدعغان بعر ظعبادةتتذر. بذ مةسعلعنع ظعبنع ظابعدعن )اهلل تاظاال 
ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!( ظأزعنعث >رد احملتار< دئضةن كعتابعدا شذنداق بايان 

قعلغان.

هةجنعث ظايالالرغا خاس هأكىملعرع

ظايال كعشعمذ هةج صاظالعيةتلعرعنع ظةر كعشعضة ظوخشاش قعلعدذ. لئكعن 
ظايالالرغا خاس بةزع هأكىملةر بولذص مةن ظذالرنع يذقعرعدا بعر نةححة يةرلةردة 

بايان قعلعص ظأتتىم. مةن ظذالرنع بذ يةردة قعسقعحة بايان قعلماقحعمةن:
) ـ ظايال كعشع ظئهرام باغلعغاندعمذ ظأزعنعث ظةسلعدعكع كعيعمع بعلةن 
كعيعم،  تعكعلضةن  باغلعغاندعمذ  ظئهرام  كعشع  ظايال  يةنع  قالعدذ.  قئلعص 
ؤة  يأضةيدذ  بئشعنع  كعيعدذ،  صايصاق  ؤة  صةلةي  ظاياغ،  ياصعدعغان  ظذشذقنع 

تةلبعية ظئيتقاندا ظاؤازعنع حعقارمايدذ.
ظوخشاش  قعلغانغا  كعشع  ظةر  خذددع  قعلغاندا  تاؤاص  كعشع  ظايال  ـ   (
تاؤاصتا سوكذلداص ماثمايدذ ؤة )كعيعمعنعث بعر تةرعصعنع قولتذقعنعث ظاستعغا( 
باسمايدذ. )قارا تاشنعث ظةتراصع( قعستاـ  قعستاث بولسا قارا تاشنع سأيمةيدذ. 
شذنعثدةك يةنة ظةضةر ظعبراهعم ظةلةيهعسساالم تذرغان يةر بةك قعستعالثغذح 

بولسا، ظذ يةرنعث ظارقعسعدعمذ ناماز ظوقذماي باشقا يةردة ظوقذيدذ.
ـ  قعستا  بةك  ظةضةر  ظايالنغاندا  ظارعلعقعدا  مةرؤةنعث  بعلةن  سافا  ـ   (
قعستاث بولسا، سافا تئغعنعث ظىستىضة حعقمايدذ ؤة )يىضىرىشنع كأرسعتعص 

بئرعدعغان( ظعككع ظعشارةتنعث ظارعسعدا يىضىرمةيدذ.
ـ ظةضةر ظايال كعشع )ظةتعسع معنا تئغعدا شةيتانغا تاش ظاتعدعغان   4
كئلعص  بذرذن  معناغا  قورقذص  قعستاثحعلعقتعن(  ـ  قعستا  بولعدعغان  يةردة 
تاشنع ظئتعؤئلعش ظىحىن مذزدةلعفعدة تذرمعغان بولسا، ظذنعثغا مذزدةلعفعدة 
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تذرمعغانلعق ظىحىن بئرعلعدعغان بعر هايؤان ظألتىرىش جازاسع بئرعلمةيدذ.
بولذص  نعفاسدار  ياكع  قالغانلعق  كأرىص  هةيز  كعشع  ظايال  ظةضةر  ـ   5
ؤاقتعدعن  ظأز  قعلعشنع  تاؤاصعنع  زعيارةت  بعلةن  سةؤةبع  قالغانلعق 

كئحعكتىرؤةتكةن بولسا، ظذنعثغا يةنة جازا كةلمةيدذ.
قعستاثحعلعقتعن  ـ  قعستا  يةردعكع  ظذ  تاشنع  ظاتعدعغان  شةيتانغا  ـ   6
مةسعلةن:  ؤاقعتتا  باشقا  ؤاقعتتعن  بولغان  مذستةهةص  ظئتعش  ظذنع  قورقذص 

كئحعضة ظوخشاش باشقا ؤاقعتتا ظاتسعمذ ظذنعثغا هئح ضذناه بولمايدذ.
بولذص  نعفاسدار  ياكع  قالغانلعق  كأرىص  هةيز  كعشع  ظايال  ظةضةر  ـ   7
ظذنعثغا  بولسا،  قعلمعغان  تاؤاصعنع  خوشلذشذش  بعلةن  سةؤةبع  قالغانلعق 

هئحقانداق جازا كةلمةيدذ.
ـ ظايال كعشع ظئهرامدعن حعقعدعغان حاغدا حئحعنع حىشىرمةيدذ. ظذ   8

صةقةت حئحعنع قعسقارتعدذ.
9 ـ ظايال كعشع هةجضة صةقةت ظئرع بعلةن ياكع مةهرةم بعلةن بارعدذ. 
ظةضةر ظايال تاالق ظعددعتعنع ياكع ظألىم ظعددعتعنع تذتذقلذق بولسا، ظذنعث 

صةرز هةجضة ياكع ظأمرة هةجضة بئرعشع هارامدذر.

هةجنعث كعحعك بالعالرغا خاس هأكىملعرع 

تئخع باالغةتكة يةتمعضةن كعحعك بالعنعث هةج قعلعشع توغرعدذر. كعحعك 
بالعنعث قعلغان هةجع ظذنعث ظىحىن باالغةتكة يةتكةندعن كئيعن قعلعش صةرز 
بالعنعث  كعحعك  بولعدذ.  هئساب  هةجضة  نةصلة  ظةمةس  هةجضة  صةرز  بولغان 
قعلغان هةجعنعث توغرا بولعدعغانلعقع هةققعدة ظعمام مذسلعم ظعبنع ظابباس 
رعؤايةت  دئضةنلعكعنع  مذنداق  نعث  بولسذن!(  رازع  ظذنعثدعن  تاظاال  )اهلل 
قعلعدذ: بعر ظايال كعحعك بعر بالعسعنع كأتىرىص: ظع اهلل نعث صةيغةمبعرع! 
ظةلةيهعسساالم: »شذنداق.  صةيغةمبةر  دئدع.  الزعممذ؟  قعلعش  هةج  بذنعثغا 

)سةن ظذنع هةجضة ظاصارساث( ساثا ظةجعر بار« دئدع. 
ظذنعثغا  صاظالعيةتلعرعنع  هةجنعث  قعاللمايدعغان  ظأزع  باال  كعحعك 
ظعضة بولذص ظاصارغان ظادةم قعلعص بئرعدذ. كعحعك باال مةيلع ظاق ـ قارعنع 
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صةرق ظةتكىدةك ياشتا بولسذن مةيلع ظذنعثدعن كعحعك ياشتا بولسذن ظأزع 
قعلعص  ظادةم  بولغان  ظعضة  ظذنعثغا  صاظالعيةتلعرعنع  هةجنعث  قعالاليدعغان 
بةرمةيدذ. بولذصمذ تاؤاصتعن كئيعن ظوقذلعدعغان ظعككع رةكةت نامازنع كعحعك 

بالعغا ظعضة بولغان ظادةم هةرضعز ظذ باال ظىحىن ظوقذص بةرمةيدذ.
ظةمما تاؤاصنع ظةضةر كعحعك باال ظاقـ  قارعنع صةرق ظةتكىدةك ياشتا بولسا، 
ظأزع قعلعدذ. ظةضةر باال ظذ ياشتا بولمعسا، بالعنع ظذنعثغا ظعضة بولغان ظادةم 
كأتىرىص بعللة تاؤاص قعلعدذ. شذنعثدةك يةنة ظةرافاتتا تذرذشقا، سافا بعلةن 
مةرؤةنعث ظارعلعقعدا ظايلعنعشقا ؤة تاش ظئتعشقا ظوخشاش ظعشالرنع )ظةضةر 
قعلعص  ظادةم  بولغان  ظعضة  بالعغا  بولسا(  دةرعجعدة  قعاللمايدعغان  ظأزع  باال 
بئرعدذ. بذ هةقتة تعرمعزعي جابعر )اهلل تاظاال ظذنعثدعن رازع بولسذن!( نعث 
مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ: »بعز صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم بعلةن 
بعللة هةج قعلغان ؤاقتعمعزدا ظايالالرغا ؤاكالةتةن تةلبعية ظئيتاتتذق ؤة كعحعك 

بالعالر ظىحىن شةيتانغا تاش ظاتاتتذق.«
بالعنعث ظعضعسع بالعنع ظذنعث تعكعلضةن كعيعم كةيضةنضة ؤة خذشصذراقلعق 
قعلعشتعن  ظعشالرنع  بذزذدعغان  ظئهرامنع  ظوخشاش  ظعشلةتكةنضة  نةرسعنع 
يعراق تذتذشع الزعم. ظةضةر كعحعك باال مةزكذر ظعشالرغا ظوخشاش ظئهرامنع 
جازا  هئحقانداق  ظذنعثغا  بولسا،  سالغان  قعلعص  ظعشنع  بعرةر  بذزذدعغان 
كةلمةيدذ. شذنعثدةك ظذ هةجنعث ؤاجعصلعرعدعن ياكع صةرزلعرعدعن بعرةرسعنع 
هةجنعث  ؤة  كةلمةيدذ  جازا  هئحقانداق  ظذنعثغا  بولسعمذ  قالغان  قعلماي 
قازاسعنع قعلعشمذ الزعم بولمايدذ. حىنكع باالغةتكة يةتمعضةن بالعنعث بعر 
ظعبادةتنع باشلعشع بعلةن ظذ ظعبادةت ظذنعثغا تاكع ظذنع ظاياغالشتذرمعسا 

بولمايدعغان دةرعجعدة الزعم بولذص كةتمةيدذ.)))
بعز يذقعرعدا بايان قعلعص ظأتكىنعمعزدةك، ظةضةر كعحعك باال ظئهرام باغالص 
ظةرافاتتا  كئيعن  يةتكةندعن  باالغةتكة  يةتكةن،  باالغةتكة  كئيعن  بولغاندعن 
باغلعغان  قايتا  قعلعص  نعيةت  هةجنع  صةرز  ظئهرامعنع  ظعلضعرع  تذرذشتعن 
بعلةن  شذنعث  ؤة  بولعدذ  هئساب  هةجضة  صةرز  هةجع  قعلغان  ظذنعث  بولسا، 
ظذنعث ظىستىدعكع صةرز هةج ظادا بولغان بولعدذ. ظةضةر ظذ باالغةتكة يةتكةندعن 
كئيعن ظئهرامعنع صةرز هةجنع نعيةت قعلعص تذرذص قايتا باغلعمعغان بولسا، 

)))  >إرشاد الصاوي<.
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ظذنعث قعلغان هةجع نةصلة هةجضة هئساب بولعدذ.  
بولذص  ساراث  مةسعلعلةردة،  بارلعق  ظأتكةن  قعلعص  بايان  يذقعرعدا  بعز 
ظوخشاشتذر.  هأكمعضة  بالعنعث  كعحعك  خذددع  هأكمع  ظادةمنعث  قالغان 
مةسعلةن: ساراث بولذص قالغان بعر ظادةم ظئهرام بولغاندعن كئيعن ظوثشالغان 
ؤة )ظةرافات تئغعدا تذرذشتعن ظعلضعرع( صةرز هةجنع نعيةت قعلعص ظئهرامعنع 

قايتا باغلعغان بولسا، ظذنعث قعلغان هةجع صةرز هةجضة هئساب بولعدذ.

كئسةل ظادةمنعث هةجعنعث بايانع

هةج قعلعشنع نعيةت قعلعص هةرةمضة ماثغان بعر ظادةم ظئهرام باغاليدعغان 
ياكع كئسةل  كةتكةن  ظعلضعرع هذشعدعن  باغالشتعن  ظئهرام  كةلضةندة  يةرضة 
بعلةن  بذيرذقع  ظادةمنعث  ظذ  بولسا،  كةتكةن  ظويقعغا  قاتتعق  قئلعص  بولذص 
ظذنعث  ظادةم  بعر  باشقا  ياكع  هةمراهسع  ظذنعث  بذيرذقعسعز  ظذنعث  ياكع 
ظىحىن هةجضة نعيةت قعلعص قويعدذ ؤة ظذنعث ظىحىن تةلبعية ظئيتعص قويعدذ 
ؤة  لةهذ  فةيةسسرهذ  هةججة  يذرعدذل  ظعننةهذ  >ظةلالهذممة  تةلبعيةنع:  ؤة 
ظادةمنعث  كئسةل  ظئيتعص  دةص  فذالنعن)))<  ظةن  لةببةيكة  معنهذ  تةقةببةلهذ 
ظعسمعنع ظاتايدذ. شذنداق قعلسا كئسةل بولذص قئلعص ظويقذغا كةتكةن ياكع 
هذشعدعن كةتكةن ظذ ظادةم ظئهرام باغلعغان هئسابلعنعدذ ؤة ظذنعث قعلغان 

هةجع صةرز هةج ظىحىن هئساب بولعدذ. 
ظذنعثدعن  ظىحىن  بولذشع  توغرا  ظئهرامعنعث  باغلعغان  ظادةمنعث  ظذ   
ظىستىدعكع تعكعلضةن كعيعم ـ كعحةكلةرنع سالدذرذش شةرت ظةمةس. حىنكع 
ظئهرامنعث توغرا بولذشع تعكعلضةن كعيعمـ  كعحةكلةرنع سئلعشقعال قاراشلعق 
ـ  كعيعم  تعكعلضةن  ظأتكىنعمعزدةك  قعلعص  بايان  يذقعرعدا  بعز  ظةمةس. 
كعحةكلةرنع كعيعش ظئهراملعق هالعتعدة تذرذص قعلعش حةكلةنضةن ظعشالرنعث 

قاتارعدعندذر.
ظةضةر هذشعدعن كةتكةن ظادةم ظئهرام باغلعنعص بولغاندعن كئيعن هذشعغا 
ظذالرنعث  بولسا،  ظويغانغان  كئسةل  كةتكةن  ظويقذغا  قاتتعق  ياكع  كةلضةن 
)))  تةلبعيةنعث مةنعسع: ظع اهلل! هةقعقةتةن ظذ ظادةم هةج قعلماقحعدذر. ظذنعثغا هةجنع ظادا قعلعش ظىحىن ظاسانحعلعق 
يارعتعص بةرسةث، ظذنعثدعن قوبذل قعلساث ؤة مةن ظةمعر صةرمانعثغا هازعر بولذص صاالنع ظادةمنعث نامعدعن )ظذ ظادةمنعث 

ظعسمعنع ظاتايدذ( ساثا تةلبعية ظئيتعمةن، دئضةنلعك بولعدذ. 
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هةجنعث قالغان صاظالعيةتلعرعنع ظأزلعرعنعث قعلعشع الزعم. ظةضةر هذشعدعن 
كةتكةن ظادةم هذشعغا كةلمعضةن ياكع ظويقعغا كةتكةن كئسةل ظويغانمعغان 
بولسا، هةمراهلعرع ظذالرنع ظةرافات تئغعغا كأتىرىص ظئلعص حعقعص ظازراق 
مذددةت بولسعمذ ظذ يةردة تذرغذزعدذ ؤة كأتىرضةن ظادةم ظذنعث نامعدعن تاؤاص 
قعلعشنع نعيةت قعلعص تذرذص ظذنع كأتىرىص تذرذص تاؤاص قعلغذزعدذ. ظةمما 
شةيتانغا تاش ظاتعدعغان ؤة سافا بعلةن مةرؤةنعث ظارعلعقعدا ظايلعنعدعغانغا 
ظوخشاش هةجنعث باشقا صاظالعيةتلعرعنع )ظذ ظادةملةرنع شذ صاظالعيةتلةرنع 
نامعدعن  ظذالرنعث  هةمراهلعرع  بارماستعن(  ظئلعص  بعللة  يةرضة  قعلعدعغان 
قعلعدذ. حىنكع بذ صاظالعيةتلةر هةجنعث ؤاجعصلعرعنعث قاتارعدعندذر. شذنعث 
ظىحىن ظذ صاظالعيةتلةرنع ياشعنعص قالغانلعق سةؤةبعدعن قعاللمعغان ظادةمنعث 
ظأزع  ظادةم  بعر  ظةضةر  توغرعدذر.  قعلعشعمذ  ظادةمنعث  بعر  باشقا  نامعدعن 
هةمراهلعرعنعث  بولسا،  كةتكةن  هذشعدعن  كئيعن  بولغاندعن  باغالص  ظئهرام 
ظذنع ظةرافات تئغعغا كأتىرىص ظئلعص كئلعشع ؤة كأتىرىص زعيارةت تاؤاصعنع 

قعلدذرذشع الزعم.)))

تاق هةج قعلعدعغان ظادةمنعث تاكع هةجنع باشلعغان ؤاقتعدعن 
تارتعص ظذنع ظاياغالشتذرغانغا قةدةر قعلعدعغان ظعشلعرعنعث بايانع

بولذشع  قوبذل  هةجعنعث  قعلغان  هةتتا  بولسا،  قعلماقحع  هةج  ظادةم  بعر 
ظىحىن شذبهة يوق ؤة هاالل مالـ  دذنيادعن هةج قعلعش جةريانعدا ظعشلعتعدعغان 
هةجنعث حعقعملعرعنع تةيياراليدذ. ظذنتذص قالغان ياخشع ظعشلعرعنع ظةسلعتعص 
بولذص  كئسةل  ظأتكىنعمعزدةك  قعلعص  بايان  بذرذن  ظاز  بعر  بعز  ؤة  تذرعدعغان 
ياخشع  ياردةملعشعدعغان  قالسا،  قعاللماي  صاظالعيةتلعرعنع  هةجنعث  قئلعص 

ظادةمدعن بعرعنع سةصةردة هةمراه قعلعدذ.
ظذ ظادةم هةج سةصعرعضة حعقعشتعن ظعلضعرع هةتتا قعلغان هةجع شةرعظةت 
ظةهكاملعرعغا ظذيغذن بعر هالةتتة بولذش ظىحىن هةجنعث هأكىملعرعنع ظأضعنعشع 
ظىحىن  قعلعش  بعللة  ظةضعشعص  صاظالعيةتلعرعنع  هةجنعث  هةتتا  هةجضة  الزعم. 

تةقؤادار ياخشع بعر ظالعمنعث هةمراهلعقعدا حعقعش ناهايعتع ياخشعدذر.
)))  >إرشاد الصاوي<.
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يىرت  ؤة  قذشنا  ـ  قذلذم  ظعلضعرع  حعقعشتعن  سةصعرعضة  هةج  ظادةم  ظذ 
ظذالرنعث  ؤة  رازعلعشع  بعلةن  ظذالر  قعلعص  زعيارةت  ظادةملةرنع  مةهةللعدعكع 

دذظاسعنع ظئلعشع الزعم. 
هةجضة  بولسا،  ظانعسع  ـ  ظاتا  ظادةمنعث  بولغان  حعقماقحع  هةجضة  ظةضةر 
ـ  ظاتا  ظةضةر  الزعم.  ظئلعش  رذخسةت  ظانعسعدعن  ـ  ظاتا  ظعلضعرع  مئثعشتعن 
ظانعنعث بعرع بالعنعث خعزمعتعضة ظعهتعياجع بولغانلعقع ظىحىن بالعنعث هةجضة 
بئرعشعضة قوشذلمعغان ؤة بالعنعث بارماقحع بولغان هةج ظذنعث ظىحىن نةصلة 
هةج))) بولعدعغان بولسا، بذ هالةتتة بالعنعث هةجضة بئرعشع مةكرذهتذر. حىنكع 
قعلغاندعن  هةج  نةصلة  قعلعش  خعزمعتعنع  ظذالرنعث  بويسذنذص  ظانعغا  ـ  ظاتا 
بولعدعغان  هةج  صةرز  هةجع  بولغان  بارماقحع  بالعنعث  ظذ  ظةضةر  ياخشعدذر. 
بولسا، بذ هالةتتة ظذ باال هةجضة ماثعدذ. حىنكع صةرز هةجنع ظادا قعلعش ظاتا ـ 
ظانعغا بويسذنذشتعن ياخشعدذر. شذنعثدةك يةنة قةرعزدار ظادةمنعث هةتتا قةرز 

ظعضعللعرعدعن رذخسةت ظالماي تذرذص هةجضة بئرعشع مةكرذهتذر. 
بولغان  قعلماقحع  هةج  يىزىسعدعن  ظةضعشعش  ظةلةيهعسساالمغا  صةيغةمبةر 
سةصةرضة  ظةضةر  مذستةهةصتذر.  حعقعشع  كىنع  صةيشةنبة  سةصةرضة  ظادةمنعث 
ظأيعدعن  حعقعدذ.  ظةتتعضةندعال  كىنع  دىشةنبة  حعقالمعسا،  كىنع  صةيشةنبة 
حعقعشتعن ظعلضعرع ظعككع رةكةت ناماز ظوقذيدذ. شذنعثدةك يةنة ظأيعضة قايتعص 
كةلضةندعن كئيعنمذ ظعككع رةكةت ناماز ظوقذيدذ. ناماز ظوقذص بولذص ظعشكعدعن 

حعقعدعغان ؤاقتعدا بذ دذظانع ظوقذيدذ: 
>ظةلالهذممة بعكة ظعنتةشةرتذ، ؤة ظعلةيكة تةؤةججةهتذ، ؤة بعكة ظعظتةسةمتذ، 
ؤة ظةلةيكة تةؤةككةلتذ، ظةلالهذممة ظةنتة سعقةتع، ؤة ظةنتة رعجاظع، ظةلالهذممذ 
ظعكفعنع ما ظةهةممةنع ؤة ما ال ظةهتةممذ بعهع ؤة ما ظةنتة ظةظلةمذ بعهع معننع، 
لع  ؤةغفعر  ظةتتةقؤا  زةؤؤعدنع  ظةلالهذممة  غةيرذك،  ظعالهة  ال  ؤة  جارذكة  ظةززة 
زىنذبع ؤة ؤةججعهنع ظعلةل خةيرع ظةينةما تةؤةججةهتذ، ظةلالهذممة ظعننع ظةظذزذ 
بعكة معن ؤةظساظعس سةصةرع ؤة كةظابةتعل مذنقةلةبع ؤةلهذرع بةظدةلكةؤرع، ؤة 

سذظعل مةنزةرع فعل ظةهلع ؤةلمالع ؤةلؤةلةدع)))<       
)))  يةنع باال ظىستىدعكع صةرز هةجنع بذرذن قعلعص بولغان ؤة بذ قئتعمقع ظذنعث ظعككعنحع هةجع بولعدعغان بولسا. ت. 

)))  دذظانعث مةنعسع: ظع اهلل! مةن سئنعث ماثا بةرضةن قذدرعتعث بعلةن تارالدعم )يةنع سةصةر قعلعش ظىحىن يولغا حعقتعم( 
ساثا يىزلةندعم، ساثا ظئسعلدعم ؤة ساثا تةؤةككذل قعلدعم. ظع اهلل! سةن مئنعث ظعشةنحةم ؤة ظىمىدعم سةن. ظع اهلل! سةن 
ماثا مذهعم بولغان، مةن كأثىل بعلمعضةن ؤة )ماثا مذهعم ظعكةنلعكعنع( سةن مةندعن ياخشع بعلعدعغان نةرسعلةرنع هةل 
قعلعص بةرضعن، سئنعث ساقلعشعث كىحلىكتذر ؤة سةندعن باشقا هئحبعر ظعاله يوقتذر. ظع اهلل! ماثا تةقؤالعقنع ظذزذق قعلعص 
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ظأيدعن خذش كأثىل بعلةن حعقعدذ ؤة يول بذيع اهلل تاظاالدعن قورققان هالةتتة 
ماثعدذ. هةج سةصعرعدة )تعجارةت بعلةن شذغذلالنماستعن( صىتىن سةصعرعنع اهلل 
تاظاالغا تاظةت ؤة ظعبادةت قعلعشقعال ظاجرعتعش ظةث ياخشعدذر. ظةضةر ظذ ظادةم 
هةج سةصعرعدة تعجارةت قعلعص قالسا، يةنة ظذنعث ساؤابع كةم بولذص قالمايدذ. 
مةؤسىمعدة  )هةج  »صةرؤةردعضارعثالردعن  دئدع:  مذنداق  تاظاال  اهلل  حىنكع 
تعجارةت ؤة باشقا ظوقةت ظارقعلعق(رعزق تةلةص قعلساثالر، سعلةرضة هئح ضذناه 

بولمايدذ.«)))
هةؤلة  ال  ؤة  >بعسمعلالهع  دةيدذ:  مذنداق  يةنة  حاغدا  حعقعدعغان  ظأيعدعن 
لعما  ؤةففعقنع  ظةلالهذممة  ظةلةلالهع،  تةؤةككةلتذ  بعلاله.  ظعلال  قذؤؤةتة  ال  ؤة 
تذهعببذ ؤة تةردا ؤةهفعزنع معنةششةيتانعرراجعم)))< بذنعثدعن كئيعن ظايةتذل 

كذرسعنع، ظعخالس، صةلةق ؤة ناس سىرعلعرعنع ظوقذيدذ.
قذراللعرعغا  سةصةر  ظوخشاش(  ظايرذصعالنغا  ؤة  ماشعنعغا  ظاتقا،  )تأضعضة، 
معنضةن ؤاقتعدا بذ دذظانع ظوقذيدذ: >بعسمعلالهع ؤةلهةمدذ لعلالهعللةزع هةدانا 
سةللةلالهذ  بعمذهةممةدعن  ظةلةينا  مةننة  ؤة  ظةلقذرظان  ظةللةمةنا  ؤة  لعلظعسالم 
ظذممةتعن  خةيرع  فع  جةظةلةنع  لعلالهعللةزع  ظةلهةمدذ  سةللةم،  ؤة  ظةلةيهع 
ظذخرعجةت لعنناسع، سذبهانةللةزع سةخخةرة لةنا هةزا ؤة ما كذننا لةهذ مذقرعنعنة 

ؤة ظعننا ظعال رةببعنا لةمذنقةلعبذنة ؤةلهةمدذ لعلالهع رةببعل ظالةمعينة)))<)4) 

ظئهرام باغالش

ظئهرام باغاليدعغان حاغدا، ظةضةر حئحعنع حىشىرىشكة كئرةكلعك بولذص 
قالغان بولسا، حئحعنع حىشىرىشع مذستةهةصتذر. ظةضةر حئحعنع حىشىرمعسة، 
بةرضعن، معنعث ضذناهلعرعمنع كةحىرضعن ؤة مةن قةيةرضة يىزلةنسةم )شذ يةردة( معنع ياخشع ظعشالرغا يىزلةندىرضعن. ظع 
اهلل! مةن سةصةرنعث مذشةققعتعدعن، يامان ظاقعؤةتتعن، مذكةممةللعشعص بولغاندعن كئيعن كئمعيعشكة قاراص يىزلعنعشتعن، 

ظايالعمدا، مال ـ دذنيارعمدا ؤة بالعؤاقعللعرعمدا يامان ظةهؤالنعث كأرىنىشعدعن ساثا سئغعنعص صاناه تعلةيمةن.  
)))  سىرة بةقةرة 98) ـ ظايةتنعث بعر قعسمع. 

)))  دذظانعث مةنعسع: اهلل نعث ظعسمع بعلةن باشاليمةن، كىح - قذؤؤةت صةقةت اهلل غا خاستذر، اهلل غا تةؤةككىل قعلدعم. ظع 
اهلل! سةن ماثا ظأزةث ياخشع كأرىدعغان ظعشالرنع قعلعشقا ظذتذقلذق بةرضعن ؤة مئنع قذغالندع شةيتاندعن ساقلعغعن.    

)))  اهلل نعث ظعسمع بعلةن باشاليمةن. بعزنع ظعسالمغا باشلعغان، بعزضة قذرظاننع ظأضةتكةن ؤة مذهةممةد ظةلةيهعسساالمنع 
صةيغةمبةر قعلعص ظةؤةتعش بعلةن بعزضة ظعهسان قعلغان اهلل تاظاالغا هةمدذ ـ ساناالر بولسذن! مئنع، ظعنسانالر مةنصةظعتع 
ـ ساناالر بولسذن! بعزضة بذنع  تاظاالغا هةمدذ  ظىحىن ظوتتذرعغا حعقعرعلغان ظةث ياخشع ظىممةتنعث ظعحعدة قعلغان اهلل 
صةرؤةردعضارعمعزنعث  هةقعقةتةن  بعز  ظعدذق،  ظةمةس  قادعر  )معنعشكة(  ظذنعثغا  بعز  صاكتذر،  زات  بةرضةن  بويسذندذرذص 

دةرضاهعغا قايتقذحعالرمعز. بارلعق هةمدذ ـ ساناالر ظالةملةرنعث صةرؤةردعضارع اهلل غا  بولسذن! 
)))  >الفتاوى اهلندية<. 
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ظذنع تارايدذ. بذرذتعنع قعسقارتعدذ. صذت ـ قوللعرعنعث تعرناقلعرعنع ظالعدذ. 
قولتذقعنعث تىكلعرعنع يوثدايدذ. جعنسعي ظةزاسعنعث ظةتراصعدعكع تىكلةرنع 
تازعاليدذ. ظايالع بعلةن جعنسعي مذناسعؤةت ظأتكىزىؤالعدذ. تعكعلضةن بارلعق 
صةلةي  ؤة  صايصاق  ظاياغ،  يأضىمةيدذ.  بئشعنع  تاشاليدذ.  سئلعص  كعيعملةرنع 
كةيمةيدذ. ظاندعن ظةضةر مذمكعن بولسا، يذيذنعدذ. ظةضةر يذيذنعش مذمكعن 
بولمعسا، تاهارةت ظالعدذ. ظةضةر )سذ يوقلذق ياكع بعرةر كئسةل سةؤةبعدعن( 
سىننةت  ظوقذش  بولذص  باغالص  ظئهرام  يذيذنالمعسا  ياكع  ظااللمعسا  تاهارةت 
نامازنع  شذ  قعلعص  تةيةممذم  )يةنع  قعلعدذ  تةيةممذم  ظىحىن  ناماز  بولغان 
ظوقذيدذ(. ظئهرام باغالشتعن ظعلضعرعكع يىيىنىش بولسا، )تاهارةتسعزلعككة 
ظوخشاش مةنعؤعي مةينةتحعلعكتعن( صاكعزلعنعش ظىحىن ظةمةس صةقةت )تةر 
ؤة كعرغا ظوخشاش هعسسعي مةينةتحعلعكتعن( صاكعزلعنعش ظىحىندذر. شذنعث 
ظىحىن هةيز كأرىص قالغان ياكع نعفاسدار بولذص قالغان ظايالالرغعمذ ظئهرام 
باغالشتعن ظعلضعرع يىيىنىش مذستةهةصتذر. بذ هةقتة تعرمعزعي ؤة ظةبذداؤذد 
مذنداق دةيدذ: »نعفاسدار ؤة هةيزدار ظايالالرمذ يذيذنعدذ. ظئهرام باغاليدذ ؤة 
كةبعنعث ظةتراصعنع تاؤاص قعلعشتعن باشقا هةجنعث بارلعق صاظالعيةتلعرعنع 

قعلعدذ. تاؤاصنع صاك بولغاندا قعلعدذ.«  
ظةركعشع )ظئهرام دةص ظاتعلعدعغان( ظعككع صارحة رةخنعث بعر صارحعسع 
بعلةن كعندعكعدعن تارتعص تعزنعث ظاستعغا قةدةر يأضةيدذ. يةنة بعر صارحعسعنع 
دذلعغا ظارتعدذ. ظذ ظعككع صارحة رةخنعث رةثضع ظاق ؤة يعثع ياكع صاكعز 
يذيذلغان بولذشع مذستةهةصتذر. كعندعكعدعن تارتعص تعزنعث ظاستعغا قةدةر 
ـ قعستاثدا حىشىص كةتمةسلعكع ظىحىن  يأضىضةن صارحة رةخنع هةتتا قعستا 
ظىستىدعن بعر نةرسة بعلةن باغلعؤالعدذ. ظئهرامنع ظعككع صارحعدعن ظارتذق 

رةخ بعلةن باغلعسعمذ بولعدذ.
ظةضةر سوغذقتعن قورقسا بئشع بعلةن يىزعنع يأضعمةسلعك شةرتع بعلةن 
يةثلعرعضة  قوللعرعنع  بولعدذ.  يأضعسة  بعلةن  نةرسة  تعكعلمعضةن  بةدعنعنع 
كعرضىزمةسلعك شةرتع بعلةن دذلعللعرعغا تعكعلضةن كعيعملةردعن خالعغانحة 
يةثلعرعضة  كعيعمنعث  قوللعرعنع  ظادةم  ظذ  حىنكع  بولعدذ.  ماثسا  ظارتعص 
ظادةم  ظذ  ظةضةر  هئسابالنمايدذ.  كةيضةن  كعيعمنع  ظىحىن  كعرضىزمعضةنلعكع 

سوغذقتعن قورقمايدعغان بولسا، ظذنعث شذنداق قعلعشع مةكرذهتذر.
ـ  كعيعم  ظأزعنعث  تعكعلضةن  ؤاقتعدعمذ  باغلعغان  ظئهرام  كعشع  ظايال 
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كعحةكلعرع بعلةن قالعدذ. ظذنعث ظةركعشعضة ظوخشاش يئرعمـ  يالعثاح بولذشع 
هارامدذر. ظايال كعشع ظاياغ، صايصاق ؤة صةلةي كعيعدذ. بذ هةقتة ظةبذداؤذد 
ظاظعشة )اهلل تاظاال ظذنعثدعن رازع بولسذن!( نعث: »صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم 

ظايالالرغا ظاياغ كعيعشكة رذخسةت قعلدع« دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ.
ظايال كعشع ظئهرامنعث ظعحعدة تذرذصمذ بئشعنع يأضةيدذ. يىزعنع ياغلعقع 
بذ  يأضةيدذ))).  قعلعص  بعر شةكعلدة  تعرعسعضة حاصلعشعؤالمعغذدةك  يىزعنعث 
»بعز  دةيدذ:  مذنداق  بولسذن!(  رازع  ظذنعثدعن  تاظاال  )اهلل  ظاظعشة  هةقتة 
ظةلةيهعسساالم  صةيغةمبةر  ظاياللعرع(  ظةلةيهعسساالمنعث  صةيغةمبةر  )يةنع 
بعلةن بعللة ظئهرام باغالغلعق ظعدذق. يذلذحعالر بعزنعث قئشعمعزدعن ظىتةتتع. 
ظذالر بعزنعث ظذدذلعمعزغا يئقعنلعشعص كةلضةندة بعز بئشعمعزدعكع رذمالالرنع 
يىزلعرعمعزنع  كةتكةندة  ظأتىص  قئشعمعزدعن  ظذالر  تاشاليتتذق.  يىزىمعزضة 

ظئحعؤاتاتتذق.«)))
ظةر كعشع ظئهرام باغالشتعن ظعلضعرع رةثضع تعنعدة ؤة حاحلعرعدا قئلعص 
قالمايدعغان خذشصذراق نةرسعنع ظأزعضة ظعشلعتعدذ. بذ هةقتة ظاظعشة )اهلل تاظاال 
ظذنعثدعن رازع بولسذن!( مذنداق دةيدذ: »مةن صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمغا 
قعلعشتعن  تاؤاص  كةبعنع  حعقعص  ظئهرامعدعن  ؤة  حاغدا  باغاليدعغان  ظئهرام 

ظعلضعرع خذشصذراقلعق نةرسة ظعشلعتةتتعم.«)))    
ظئهرامنع باغالص بولذص ناماز ظوقذش مةكرذه ظةمةس ؤاقعتتا ظئهرامنعث 
سىننعتع، دةص اهلل تاظاال ظىحىن ظعككع رةكةت ناماز ظوقذيدذ. اهلل تاظاالدعن 
ضذناهلعرعنعث كىحىرلعشعنع تعلةيدذ ؤة بارلعق ضذناهلعرعدعن سةمعمعي تةؤبة 
قعلعدذ. ظاندعن هةج قعلعشقا كةسكعن ظعرادة باغالص هةجنعث نعيعتعنع قعلعدذ. 
هةم: >ظةلالهذممة ظعننع ظذرعدذل هةججة فةيةسسعرهذ لع ؤة تةقةببةلهذ معننع 
نةؤةيتذل هةججة ؤة ظةهرةمتذ بعهع لعلالهع تاظاال مذخلعسةن)4)< دئضةن دذظانع 

ظوقذش ياخشعدذر.
ظالدعدعكع  يأضةيدذ. شةصكنعث  يىزعنع  ظارتعص  ياغلعق  ظىستىندعن  ظذنعث  بئشعغا شةصكة كعيعص  ظايالالر  )))  كىنعمعزدة 

ظارتذق يعرع ياغلعقنعث يىزضة حاصلعشعؤئلعشنعث ظالدعنع ظالعدذ. ت.  
)))  بذ ظةسةرنع ظةبذداؤذد رعؤايةت قعلدع. 

)))  بذ ظةسةرنع ظعمام بذخارعي رعؤايةت قعلدع. 
)))  ظع اهلل! هةقعقةتةن مةن هةج قعلماقحعمةن، ماثا هةجنع ظادا قعلعشقا ظاسانحعلعق يارعتعص بةرضعن، مةندعن قوبذل 

قعلغعن، مةن هةجضة نعيةت قعلدعم ؤة حعن ظعخالسلعقعم بعلةن اهلل تاظاال ظىحىن هةجضة ظئهرام باغلعدعم.
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تةلبعية ظئيتعش

ظئهرام باغالص بولذص صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم ظئيتقان تةلبعيةنع ظئيتعدذ. 
صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم ظئيتقان تةلبعيةنعث قايسع تةلبعية ظعكةنلعكع هةققعدة 
ظةلةيهعسساالم  صةيغةمبةر  بولسذن!(  رازع  ظذالردعن  تاظاال  )اهلل  ظأمةر  ظعبنع 
ظئيتقان تةلبعية بولسا: »لةببةيكةلالهذممذ لةببةيك، لةببةيكة ال شةرعكة لةكة 
دئضةن  لةك)))  شةرعكة  ال  ؤةلمذلك  لةكة  ؤةننعظمةتة  هةمدة  ظعننةل  لةببةيك، 

تةلبعيةدذر« دئدع.)))    
ظعبنع ظابدذلبةر: »بعر تىركىم ظالعمالر تةلبعية ظئيتعشنعث مةنعسع بولسا، 
ظعبراهعم ظةلةيهعسساالمنعث كعشعلةرنع هةجضة حاقعرعص ظذالرنعث ظارعسعدا 
دئدع.  قاراشتعدذر«  دئضةن  قايتذرذشتذر،  جاؤاص  دةؤعتعضة  بارغان  ظئلعص 
يولغا  ظئيتعشنعث  »تةلبعية  كعتابتا:  دئضةن  >ظةلهاشعية<  ظةلمذنعر  ظعبنع 
قويذلغانلعقع بولسا، هةرةمضة كةلضةن ظادةملةر صةقةت اهلل تاظاال تةرعصعدعن 
بولغان بعر حاقعرعق بعلةن كةلضةندذر، دةص اهلل تاظاالنعث بةندعلعرعضة قعلغان 

مةرهةمةتعضة بئرعلضةن بعر سعضعنالدذر« دئدع.)))
نةصلة ناماز بولسعمذ هةر نامازنعث ظارقعسعدعن ؤة جذنذص ياكع هةيزدار 
بولغان تةقدعردعمذ مةيلع ظأرة تذرذؤاتقان بولسذن مةيلع ظولتذرؤاتقان بولسذن 
مةيلع مئثعؤاتقان بولسذن مةيلع تذرذص تذرذؤاتقان بولسذن بعر هالةتتعن يةنة 

بعر هالةتكة ظأتكةن ؤاقتعدا تةلبعيةنع كأص ظئيتعش مذستةهةصتذر.
تةكرارالش  قئتعم  ظىح  باشلعغاندا  قئتعم  هةر  ظئيتعشنع  تةلبعيةنع 
مذستةهةصتذر، ظذنع ضةص قعلعص ظأزىص قويمايدذ. ظذنع ظئيتعؤاتقان ظارعلعقتا 
باشقعالرنعث قعلغان سالعمعغا جاؤاص قايتذرذشقا بولعدذ. تةلبعية ظئيتمايدعغان 
تةلبعية  ظةرلةر  مةكرذهتذر.  قعلعشع  ساالم  ظئيتعؤاتقانالرغا  ظذنع  ظادةمنعث 
ظئيتقاندا ظأزلعرعنع قعينعمعغان هالدا ظاؤازلعرعنع كأتىرىشع سىننةتتذر. بذ 
هةقتة تعرمعزعي صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤايةت 
قعلعدذ: »ظةث صةزعلةتلعك هةج، تةلبعية ظاؤازلعق ظئيتعلغان ؤة قذربانلعق 
)))  تةلبعيةنعث مةنعسع: ظع اهلل! ظةمعر صةرمانعثغا هازعرمةن، ظةمعر صةرمانعثغا هازعرمةن، ظةمعر صةرمانعثغا هازعرمةن، 
سئنعث هئح شعرعكعث يوق، ظةمعر صةرمانعثغا هازعرمةن، بارلعق هةمدذ ـ سانا، ظعهسان قعلعش ؤة ظعضعدارحعلعق ساثا 

خاستذر، سئنعث هئح شعرعكعث يوق. 
)))  بذ ظةسةرنع ظعمام بذخارعي رعؤايةت قعلدع. 

)))  »فتح الباري«، ) ـ توم، 409 ـ بةت.
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قعلعنغان هةجدذر«. بذ هةقتة يةنة ظةنةس )اهلل تاظاال ظذنعثدعن رازع بولسذن!( 
رةكةت  تأت  صعشعننع  مةدعنعدة  ظةلةيهعسساالم  »صةيغةمبةر  دئدع:  مذنداق 
ظوقذدع. زذلهذلةيصعدة ظةسعرنع ظعككع رةكةت ظوقذدع. مةن ساهابعلةرنعث صةرز 

هةج بعلةن ظأمرة هةجضة تةلبعيةنع ظاؤازلعق ظئيتقانلعرعنع ظاثلعدعم.«)))
هةج قعلماقحع بولغان ظادةم )ظئهرام باغالص بولذصال باشلعغان( تةلبعيةنع 
ظئتعص  تاشنع  ظاتعدعغان  شةيتانغا  كىنع  بعرعنحع  هئيتنعث  قذربان  تاكع 
بولغانغا قةدةر ظىزمةي داؤام قعلعدذ. بذ هةقتة ظةلصةزلة ظعبنع ظابباس )اهلل 
تاظاال ظذالردعن رازع بولسذن!( مذنداق دةيدذ: »صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم مئنع 
مذزدةلعفعدعن معناغا قةدةر ظذلذغعغا معندىرؤالدع. صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم 
ظئيتعص  تةلبعية  توختعماي  قةدةر  ظاتقانغا  تاشنع  ظاتعدعغان  شةيتانغا  تاكع 

تذردع.«))) 

مةككة مذكةررةمةضة كعرعش

ؤة   تةهلعل)))  يئقعنالشغانسعرع  مةككعضة  ظادةم  بولغان  قعلماقحع  هةج 
يئلعنعص  كأص  تاظاالغا  اهلل  ظئيتعدذ.  كأص  تةلبعيةنع  بعرضة  بعلةن  تةكبعر)4) 
دذظا قعلعدذ. مةككعضة كىندىزدة هازعر >هذجذن كىحعسع< دةص ظاتعلعدعغان 
كعداظ يولعدعكع >ظةلمذظةلال< دئضةن كعرعش ظئغعزعدعن كعرعش مذستةهةصتذر. 
حىنكع صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم مةككعضة مةككعنعث ظىستىن تةرعصع بولغان 
تةرعصع  ظاستعن  ظذنعث  حاغدا(  كعتعدعغان  )حعقعص  كعرضةن،  يولعدعن  كعداظ 
قعلعشعحة  رعؤايةت  مذسلعمنعث  ظعمام  كةتكةن.  حعقعص  مةسصةلعدعن  بولغان 

ظعبنع ظأمةر )اهلل تاظاال ظذنعثدعن رازع بولسذن!( مذ شذنداق قعالتتع.
سىننةتتذر.  يىيىنىش  ظىحىن  كعرعش  مةككعضة  بولسا  مذمكعن  ظةضةر 
قعلعش  هئس  ظعكةنلعكعنع  يةر  بعر  هأرمةتلعك  ظذنعث  كعرضةندة  مةككعضة 
الزعم. مةككة بولسا، اهلل تاظاال هأرمةتلعك قعلغان بعر شةهةردذر. بذ هةقتة 
اهلل  صةقةت  »مةن  ظئيتقعنكع(  مذهةممةد!  »)ظع  دةيدذ:  مذنداق  تاظاال  اهلل 
هىرمةتلعك قعلغان بذ شةهةر )يةنع مةككة مذكةررةمة( نعث صةرؤةردعضارعغا 

)))  ظعمام بذخارعي رعؤايعتع.
)))  ظعمام مذسلعم رعؤايعتع. 

)))  يةنع >ال ظعالهة ظعللةلالهذ> نع كأص ظئيتعدذ. 
)))  يةنع >ظةلالهذ ظةكبةر< نع ظئيتعدذ.
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ظعبادةت قعلعشقا بذيرذلدذم«)))»بذ )قذرظان( مةككة ظاهالعسعنع ؤة ظذنعث 
ظذنعثدعن  قعلغان،  نازعل  بعز  ظىحىن  ظاضاهالندذرذشذث  ظةتراصعدعكعلةرنع 
ظعلضعرع نازعل قعلعنغان )تةؤرات ؤة ظعنجعلغا ظوخشاش( كعتابالرنع ظئتعراص 
قعلغذحع مذبارةك كعتابتذر، ظاخعرةتكة ظعمان ظئيتعدعغانالر ظذنعثغا ظعمان 
مةككعنعث  قعلعدذ«)))  ظادا  تولذق  ؤاقتعدا  ظأز  نامازلعرعنع  ظذالر  ظئيتعدذ، 
>كةنتعنعث ظانعسع ياكع باش كةنت< دةص ظاتعلعشع مةككعنعث هأرمةتلعك 
بئشع  ياكع  ظانعسع  باشقا شةهةرلةرنعث  هةقعقةتةن  ياكع  بولغانلعقع  ظورذن 

بولغانلعقع ظىحىندذر))).
كأؤةيت  كئلعدذكع،  توغرا  ظأتىشكة  قعلعص  بايان  شذنع  يةردة  بذ  بعز 
دألعتعدة حعقعدعغان ظةرةب آذرنعلع 978) ـ يعلع 8 ـ ظايدا حعققان سانعدا: 
كةمالذددعننعث  هذسةين  دوكتذر  بولغان  ظذستازع  ظألحةش  كألعمعنع  يةر 
مةركعزع  يةرشارعنعث  مذكةررةمةنعث  مةككة  تةتقعقاتعدا  بعر  بارغان  ظئلعص 

ظعكةنلعكعنع ظعسصاتالص حعققانلعقعنع بايان قعلدع. 
ظةسكةرتعص  ظعكةنلعكعنع  ظورذن  بعر  هأرمةتلعك  مةككعنعث  تاظاال  اهلل 
ظذنعث نامع بعلةن قةسةم قعلعص مذنداق دئدع: »بذ شةهةر )يةنع مةككة( 
بعلةن قةسةم قعلعمةن«)4) بذ هةقتة صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم مةككة صةتهع 
)يةنع  شةهةرنع  بذ  تاظاال  اهلل  »هةقعقةتةن  دئدع:  مذنداق  كىنع  بولغان 
ظعدع.  قعلعؤةتكةن  هأرمةتلعك  كىنع  ياراتقان  زئمعننع  ظاسمان  مةككعنع( 
ظذ، اهلل تاظاالنعث هأرمةتلعك قعلعشع بعلةن قعيامةت كىنعضعحة هأرمةتلعك 

قعلعنغاندذر. . .« 

هةرةم مةسحعتعضة كعرعش

مةككعضة كعرعص نةرسةـ  كعرةكلعرعنع خاتعرجةم بعر يةرضة ظورذنالشتذرذص 
بولغاندعن كئيعن تةهلعل، تةلبعية، تةكبعر ظئيتقان ؤة دذظا قعلغان هالةتتة 
هةرةم مةسحعتعضة قاراص ماثعدذ. هةرةم مةسحعتعضة اهلل تاظاالغا باش ظةككةن، 

)))  سىرة نةملة )9 ـ ظايةتنعث بعر قعسمع. 
)))  سىرة ظةنظام )9 ـ ظايةت.

)))  ظعككعنحع ظايةتتعكع >مةككة ظاهالعسعنع< دئضةن سأزنع ظعصادعلةص كةلضةن ظةرةبحة سأز بولسا، >كةنتعنعث ظانعسع 
ياكع باش كةنت< دئضةن مةنانع بئرعدعغان >ظذممذل قذرا< دئضةن سأزدذر. بذ مةككعنعث ظعسعملعرعنعث بعرعدذر. ظاصتور 

يذقعرعدا مةككعنعث مةزكذر ظعسعم بعلةن ظاتعلعشعنعث سةؤةبعنع بايان قعلعدذ. ت. 
)))  سىرة بةلةد ) ـ ظايةت.  
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ظورذن  بعر  هأرمةتلعك  ؤة  ظذلذغ  ظورذننعث  شذ  دعلعدا  ؤة  كةمتةر  ناهايعتع 
ظعكةنلعكعنع ياد ظةتكةن هالعتعدة كعرعدذ. اهلل تاظاال هةرةم مةسحعتعنعث شذنداق 
ظعنسانالرغا  »هةقعقةتةن  دئدع:  مذنداق  قعلعص  بايان  ظعكةنلعكعنع  ظورذن 
مةككعدعدذر،  بةيتذلال(  )يةنع  ظأي  سئلعنغان  تذنجع  ظىحىن(  )ظعبادةت 
مذبارةكتذر، جاهان ظةهلعضة هعدايةتتذر. ظذنعثدا ظوحذق ظاالمةتلةر باركع، 
بولعدذ.  ظةمعن  ظادةم  كعرضةن  بةيتذلالغا  بعرع،  شذالرنعث  ظبراهعم  ماقامع 
قادعر بواللعغان كعشعلةرنعث اهلل ظىحىن كةبعنع زعيارةت قعلعشع ظذالرغا صةرز 
قعلعندع. كعمكع ظعنكار قعلعدعكةن )يةنع هةجنع تةرك ظئتعدعكةن، زعيعنع 
ظأزعضة(، شىبهعسعزكع، اهلل ظةهلع جاهاندعن )يةنع ظذالرنعث ظعبادعتعدعن( 
هةجدة  ظئيعنع،  هةج  كةبعنع،  بولغان  بةيتذلهةرام  »اهلل  بعهاجةتتذر«))) 
بويذنلعرعغا  سىصعتعدة(  ظاالمعتع  )قذربانلعقنعث  قذربانلعقنع،  قعلعنعدعغان 
بةلضة ظئسعلغان تأضعلةرنع ظعنسانالرنعث دذنيا ؤة ظاخعرةتلعك ظعشلعرعنعث 
تذتقعسع قعلدع، بذ، اهلل نعث ظاسمانالردعكع ؤة زئمعندعكع نةرسعلةرنع بعلعص 
تذرعدعغانلعقعنع ؤة اهلل نعث هةر شةيظعنع  بعلضىحع ظعكةنلعكعنع  سعلةرنعث 

بعلعشعثالر ظىحىندذر«)))
هةرقانداق   كعرعدذ.  بعلةن  صذتع  ظوث  ظعشكعدعن  مةسحعتعنعث  هةرةم 
مةسحعتكة كعرضةندة ظوث صذتع بعلةن كعرعش سىننةتتذر. هةرةم مةسحعتعنعث 
ظعحعضة دذظا قعلغان ؤة صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمغا دذرذت ظئيتقان هالعتعدة 
ؤة  ظةزعمع  بعلالهعل  ظةظذزذ   < ظوقذيدذ:  دذظانع  تأؤةندعكع  هةمدة  كعرعدذ. 
بعؤةجهعهعل كةرعمع ؤة سولتانعهعل قةدعمع معنةششةيتانعرراجعم، بعسمعلالهع 
جةمعظة  لع  ظعغفعر  ظةلالهذممة  رةسذلعلالهع،  ظةال  سساالمذ  ؤة  سساالتذ  ؤة 
زذنذبع ؤةفتةه لع ظةبؤابة رةهمةتعك، ظةلالهذممة ظةنتةسساالم ؤة معنكةسساالم 
ؤة ظعلةيكة يةرجعظذسساالم، هةييعنا رةببةنا بعسساالم ؤة ظةدخعلنا دارةسساالم 

تةبارةكتة رةببةنا ؤة تةظالةيتة يا زالجااللع ؤةلظعكرام)))< 
)))  سىرة ظالع ظعمران 96 ــــ 97 ـ ظايةتلةر. 

)))  سىرة ماظعدة 97 ـ ظايةت. 
)))  دذظانعث مةنعسع: مةن كاتتا اهلل تاظاالغا، ظذنعث ظذلذغ زاتعغا ؤة ظةزةلعي صادعشاهلعقعغا سئغعنعص قوغالندع شةيتاندعن 
صاناه تعلةيمةن. اهلل نعث ظعسمع بعلةن باشاليمةن. دذرذت ؤة ساالمالر اهلل تاظاالنعث صةيغةمبعرعضة بولسذن. ظع اهلل! مئنعث بارلعق 
ضذناهلعرعمنع كةحىرضعن، ماثا رةهمةت ظعشعكلعرعثنع ظاحقعن. ظع اهلل! سةن مأمعنلةرضة ساالمةتلعك بئغعشلعغذحعدذرسةن، 
بعلةن  ساالمةتلعك  بعزنع  صةرؤةردعضارعمعز!  ظع  قايتقذحعدذر،  ساثا  ساالمةتلعك  سةندعندذر،  بئغعشالش  ساالمةتلعك 
صةرؤةردعضارعمعز! سئنعث  ظذلذغ  كاتتا،  ظع  كعرضىزضعن.  )يةنع جةننةتكة(  قورذسعغا  بعزنع ساالمةتلعك  ؤة  ياشاتتذرغعن 

بةرعكعتعث بىيىكتذر ؤة كاتتعدذر. 
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بعر  كأرىنضةندة  كأزعضة  كةبة  كعرعص  ظعحعضة  مةسحعتعنعث  هةرةم 
تىؤرىكنعث يئنعدا تذرذص ظىح قئتعم تةهلعل ؤة تةكبعر ظئيتعدذ، صةيغةمبةر 
ظةلةيهعسساالمغا دذرذت ظوقذيدذ ؤة خالعغان دذظا بعلةن دذظا قعلعدذ. تةبرانعي: 
بةيتةكة  زعد  >ظةلالهذممة  كأرضةندة:  كةبعنع  ظةلةيهعسساالم  »صةيغةمبةر 
دذظا  دةص  مةهابةتةن)))<  ؤة  بعررةن  ؤة  تةكرعمةن  ؤة  تةظزعمةن  ؤة  تةشرعفةن 

قعالتتع« دئدع.
يةردة  كأرىنضةن  كأزعضة  كةبة  كعرضةندة  ظعحعضة  مةسحعتعنعث  هةرةم 
قاتارعندذر.  دذظاالرنعث  قعلعنعدعغان  ظعجابةت  بولسا،  دذظا  قعلعنغان  تذرذص 
قاتتعق  دعلعنع  ظذنعث  ؤاقتعدا  كأرضةن  تذنحع  كةبعنع  ظادةم  مأمعن  حىنكع 
بعر ظةيمعنعش تذيغذسع قاصاليدذ ؤة قاتتعق بعر سىر باسعدذ. كةبعنع كأرضةن 
ؤاقتعدا دذظا قعلسعمذ قوللعرعنع كأتىرمةيدذ. حىنكع صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم 
ظةبذداؤذد، تعرمعزعي ؤة نةساظعي قاتارلعقالرنعث رعؤايةت قعلعشعحة: كةبعنع 

كأرضةن ؤاقتعدا قوللعرعنع كأتىرضةن ظةمةس.
بار  تاش  قارا  كةبعنعث  ظاتعلعدعغان  دةص  قعرغاق<  >قارا  ظاندعن 
بذ  تاشلعرعندذر.  جةننةتنعث  بولسا،  تاش  قارا  بارعدذ.  قئشعغا  قعرغعقعنعث 
دعن  بولسذن!(  رازع  ظذنعثدعن  تاظاال  )اهلل  ظابباس  ظعبنع  تعرمعزعي  هةقتة 
قعلعدذ: »قارا  رعؤايةت  دئضةنلعكعنع  مذنداق  ظةلةيهعسساالمنعث  صةيغةمبةر 
تاش جةننةتتعن حىشتع. ظذ سىتتعنمذ ظاق ظعدع. ظذنع ظعنساننعث خاتالعرع 

قارا قعلعؤةتتع.«
ظةضةر هةرةم مةسحعتعضة كعرضةن ظادةم ظىستعدة تاؤاص قعلعش ؤةزعصعسع 
كعرعص  مةسحعتعضة  هةرةم  بولسا،  ظادةم  بولغان  قعلماقحع  تاؤاص  ياكع  بار 
تاؤاص  ظولتذرماي  ظوقذص  تةهعيةتذل مةسحعتنع(  )يةنع  مةسحعت سالعمعنع 
قعلعدذ. حىنكع بذ خعلدعكع كعشعلةر ظىحىن كةبعنع تاؤاص قعلعش مةسحعت 
قعلماي  تاؤاص  ظةمما هةرةم مةسحعتعضة كعرعص  ظأتعدذ.  ظورنعدا  سالعمعنعث 
ناماز  ؤاقتع  كعرضةن  مةسحعتكة  ظذنعث  ظةضةر  ظادةم،  بولغان  ظولتذرماقحع 
ظعككع  بولغان  سىننةت  ظوقذش  بولمعسا،  ؤاقعت  قعلعنغان  مةكرذه  ظوقذش 
يةنة  باشقا  بذنعثدعن  ظولتذرمايدذ.  ظوقذماستعن  سالعمعنع  مةسحعت  رةكةت 
ظةضةر  ظادةم  ظذ  لئكعن  قعلعنعدذ.  ظادا  ظعلضعرع  نامازدعن  هةرقانداق  تاؤاص 
)))  دذظانعث مةنعسع: ظع اهلل! ظأيىثنعث )يةنع كةبعنعث( هأرمعتعنع، كاتتعلعقعنع، ظذلذغلعقعنع، ياخشع ظورذنلعقعنع ؤة 

هةيؤعتعنع ظاشذرغعن. 
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صةرز  )هةر  ياكع  ؤئتعرنعث  ياكع  نامازنعث  صةرز  ظولتذرسا،  قعلعص  تاؤاص 
نامازنعث ظالدع ـ كةينعدة ظوقذلعدعغان( كىحلىك سىننةتلةرنعث ؤاقتع حعقعص 
كئتعدعغان ياكع جاماظةت قازا بولذص كئتعدعغان ياكع جعنازة نامعزع ظوقذص 
بولعنعدعغان ظعش بولسا، بذ هالةتتة مةزكذر نامازالر تاؤاصتعن ظعلضعرع ظادا 

قعلعنعدذ.)))

تاؤاص قعلعش

مةرؤةنعث  بعلةن  سافا  ظارقعسعدعن  تاؤاص،  بولغان  قعلعنماقحع  ظةضةر 
ظارعلعقعدا ظايلعنعش كئرةك بولغان تاؤاص))) بولسا، تاؤاصتا ظئهرامنع قولتذققا 
بولسا،  شةكلع  قعستذرذشنعث  قولتذققا  ظئهرامنع  سىننةتتذر.  قعستذرذش 
كةينع  ؤة  ظالدع  بئسعش،  ظاستعغا  قولتذقنعث  ظوث  ظوتتذرسعنع  ظئهرامنعث 
ظىستىضة  دولعسعنعث  سول  ظىححعنع  ظعككع  ظئهرامنعث  كةلضةن  تةرعصعدعن 
ظارتعش بعلةن بولعدذ. شذنعث بعلةن ظوث دولع ظذحذق سول دولع ظئهرام بعلةن 

يأضةلضةن هالدا تذرعدذ.
مئثعشمذ  سوكذلداص  يةنة  بعرضة  بعلةن  قعستذرذش  قولتذققا  ظئهرامنع 
سىننةتتذر. سوكذلداص مئثعش قةدةمنع قعسقا ـ قعسقا ظئلعص، ظعككع دولعنع 
مةرؤةنعث  بعلةن  ظارقعسعدعن سافا  بولعدذ.  بعلةن  تئزراق مئثعش  سعلكعص 
ظايلعنعشتا،   قئتعملعق  ظىح  دةسلةصقع  تاؤاصنعث  بار  ظايلعنعش  ظارعلعقعدا 
ظذنعثدعن  تاظاال  )اهلل  ظأمةر  ظعبنع  حىنكع  سىننةتتذر.  مئثعش  سوكذلداص 
رازع بولسذن!( صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث قانداق هةج قعلغانلعقعنع بايان 
)يةنع  كئلعص  مةككعضة  ظةلةيهعسساالم  »صةيغةمبةر  دئدع:  مذنداق  قعلعص 
ظةتراصعدا  ظاندعن )كةبعنعث  قارا تاشنع سأيدع،  هةرةمضة كعرعص( دةسلةص 
قعلعدعغان( يةتتة قئتعم تاؤاصنعث ظىح قئتعمعدا سوكذلداص ماثدع، قالغان تأت 
قئتعمدا نذرمال ماثدع. كةبعنع تاؤاص قعلعص بولذص ظعبراهعم ظةلةيهعسساالم 
تذرغان يةرنعث ظارقعسعدا ظعككع رةكةت ناماز ظوقذدع، نامازدعن كئيعن سافا 

تئغعغا حعقعص سافا بعلةن مةرؤةنعث ظارعلعقعدا يةتتة قئتعم ظايالندع.«)))
)))  >إرشاد الصاوي<.

)))  صةرز هةجضة ياكع ظأمرة هةجضة ظئهرام باغالص ظئهراملعق هالعتعدة تذرذص قعلغان تاؤاصنعث ظارقعسعدعن سافا بعلةن 
مةرؤةنعث ظارعلعقعدا ظايلعنعش كئرةكتذر. ظةمما ظئهرامدعن حعقعص بولغاندعن كئيعن قعلغان نةصلة تاؤاصالرنعث ظارقعسعدعن 

سافا بعلةن مةرؤةنعث ظارعلعقعدا ظايلعنعش كئرةك ظةمةستذر.ت. 
)))  ظعمام مذسلعم رعؤايعتع.
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ظأمرعسعنعث(  قعاللمعغان  يعلع  )هذدةيبعية  ظةلةيهعسساالم  صةيغةمبةر 
قازاسعنع قعلغان حاغدا، تاؤاصتا ظئهرامعنع قولتذقعغا قعسقان ؤة سوكذلداص 
ماثغان بولذص بذنع صةقةت مذشرعكالرغا ظأزعنعث كىحعنع كأرسىتىص قويذش 

ظىحىن قعلغان.
تأت  قالغان  بولسا،  ماثمعغان  سوكذلداص  قئتعمدا  ظىح  دةسلةصكع  ظةضةر 
قئتعملعق ظايلعنعشتا سوكذلداص ماثمايدذ. ظةضةر ظادةم حعق بولذص قعستا ـ 
قعستاث بولسا، هةتتا كعشعلةرضة ظةزعيةت بئرعص ضذناهكار بولذص قالماسلعقع 
ظىحىن بعر ظادةمنعمذ ظئتعرمةستعن كىحعنعث يئتعشعحة سوكذلداص ماثعدذ. 
كةلسة  قئيعن  سوكذلداش  ظىحىن  بولغانلعقع  قئرع  ياكع  ظاجعز  ظادةم  ظةضةر 

سوكذلدعمعسعمذ بولعدذ. 
هةرةم مةسحعتعنعث ظعحعدة تاؤاص قعلعنعدعغان يةر كةبعنعث ظةتراصعدذر. 

تاؤاصنع كةبعضة قانحعلعك يئقعن ظارعلعقتا قعاللعسا، شذنحة ياخشعدذر.
مةسحعتنعث  تاؤاصنع  يعراقلعشعص  ظةتراصعدعن  كةبعنعث  ظادةم  بعر  ظةضةر 
قعلسعمذ  ظارقعسعدعن  قودذقعنعث  زةمزةم  ياكع  ظارقعسعدعن  تىؤرىكلعرعنعث 
توغرا بولعدذ. ظةمما مةسحعتنعث تعشعغا حعقعص تاؤاصنع مةسحعتنعث تئشعدعن 
قعلغان بولسا، تاؤاص توغرا بولمايدذ. ظذنعث تاؤاصنع قايتا قعلعشع الزعم. حىنكع 
ظذ ظادةم، بذ هالةتتة كةبعنع ظةمةس مةسحعتنع تاؤاص قعلغان بولعدذ. تاؤاصنع 
هةرةم مةسحعتعنعث تىؤرىكلعرعنعث ظارقعسعدعن قعلغان بولسعمذ مةسحعتنعث 
مةسحعتعنعث  هةرةم  حىنكع  بولعدذ.  توغرا  تاؤاص  بولسا،  قعلغان  ظعحعدعال 
هةممة يئرع بعر صىتىن يةرنعث هأكمعدعدذر.))) شذنعثغا ظاساسةن مةسحعتنعث 
ظىستىن  مةسحعتنعث  حىنكع  بولعدذ.  قعلعشقا  تاؤاص  قةؤةتلعرعدعمذ  ظىستىن 
هةج  كعشعلةر  بةزع  هئسابلعنعدذ.  صارحعسع  بعر  مةسحعتنعث  قةؤةتلعرعمذ 
مةؤسىمعدة ظادةم بةك قعستا ـ قعستاث بولذص كةتكةنلعكع ظىحىن مةسحعتنعث 

ظىستىن قةؤةتلعرعدة تاؤاص قعلعشقا مةجبذر بولذص قالعدذ.
تاؤاص قعلعشنع قارا تاشنعث ظالدعدعن باشاليدذ. تاكع صىتىن جعسمع قارا 
قارا  تذرغاندا  بولذص  باشلعماقحع  تاؤاصنع  ظىحىن  ظأتىشع  ظالدعدعن  تاشنعث 
ـ دةل ظودذلعسعدا ظةمةس ظازراق كةينعضة حعكعنعص تذرعدذ.  تاشنعث دةلمذ 
تةهلعل، تةكبعر ظئيتعدذ. تةكبعر ظئيتقاندا قولعنع كأتىرعدذ. ظاندعن بعرةر 

)))  »فتح القدير«، ) ـ توم، 80) ـ بةت. 
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كعشعضة ظةزعيةت بةرمةستعن تاشنع سىيىش مذمكعن بولسا، تاشنع سىيعدذ. 
ظعمام تعرمعزعي صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤايةت 
تاظاال  اهلل  ظةلؤةتتة  قعلعمةنكع،  قةسةم  بعلةن  نامع  تاظاالنعث  قعلعدذ: »اهلل 
قعيامةت كىنع قارا تاشنع، كأرىدعغان ظعككع كأز ؤة سأزلةيدعغان تعل بعلةن 

ظةؤةتعدذ. ظذ ظأزعنع هةق بعلةن سأيضةن كعشعضة ضذؤاهلعق بئرعدذ.« 
تاشنع سىيىش يوللعرع بذ شةكعل بعلةن بولعدذ: دةسلةص ظعككع ظالقعنعنع 
تاشقا حاصالص قويعدذ، ظاندعن ظعككع ظالقعنعنعث ظوتتذرسعغا ظئغعزعنع قويذص 
ظعككع  بولمعسا،  قعلعشقا مذمكعن  ظذنداق  ظةضةر  ظاؤازسعز سىيعدذ.  تاشنع 
قولعنع تاشنعث ظىستىضة قويعدذ، ظاندعن ظعككع قولعنع سىيعدذ، ياكع ظوث 
قوللعرعنع  ظىستىضة  تاشنعث  ظةضةر  سىيعدذ.  قولعنع  ظوث  ؤة  قويعدذ  قولعنع 
تةككىزىص  تاشقا  نةرسعنع  بعر  بولمعسا، هاسعغا ظوخشاش  قويذش مذمكعن 
ظاندعن ظذ نةرسعنع سىيعدذ. ظعبنع ظأمةر )اهلل تاظاال ظذنعثدعن رازع بولسذن!( 
تاشنع قوللعرعنع تةككىزىص ظاندعن قوللعرعنع سىيةتتع. ظذ مذنداق دةيدذ: 
»مةن صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث تاشنع شذنداق سأيضةنلعكعنع كأرضةندعن 

تارتعص بذ ظعشنع )يةنع تاشنع شذنداق سأيةشنع( تاشلعماي كةلدعم.« 
تاشنع  قارا  بولسذن!(  رازع  ظذنعثدعن  تاظاال  )اهلل  خةتتاص  ظعبنع  ظأمةر 
سىيىص بولذص: »بعلعص قوي! اهلل تاظاالنعث نامع بعلةن قةسةم قعلعمةنكع، 
مةن سئنعث صايداـ  زعيان ظئلعص كئلةلمةيدعغان بعر تاش ظعكةنلعكعثنع ظذبدان 
سأيضةنلعكعنع  سئنع  ظةلةيهعسساالمنعث  صةيغةمبةر  مةن  ظةضةر  بعلعمةن، 

كأرمعضةن بولسام، سئنع هةرضعز سأيمةيتتعم« دئضةن.)))
ظالدع  تاشقا  بولمعسا،  مذمكعن  تةككىزىشمذ  نةرسعنع  بعر  تاشقا  ظةضةر 
ظعككع  كأتىرذص  ظودذلعغعحة  قذلعقعنعث  قوللعرعنع  تذرذص  قعلعص  تةرعصعنع 

ظالقعنعنع تاش تةرعصعضة قارعتعدذ، ظاندعن ظعككع ظالقعنعنع سىيعدذ. 
كةبعنع تاؤاص قعلغاندا كةبعنع سول تةرعصعدة قعلعص تذرذص تاؤاص قعلعدذ. 
تاؤاص كةبعنعث يئنعدعكع ظادةم بويع ظعضعزلعكتعكع تامنعث ظعحعدعن ظةمةس 
ظذنعث تعشعدعن قعلعنعدذ. حىنكع ظذ تامنعث ظعحعمذ كةبعضة تةؤةدذر. ظذنعث 
ظعحع ظالتة ضةز ؤة بعر غئرعح كئلعدذ. ظذ يةر >هةتعم< ؤة >هعجرع< دئضةن 

ظعسعمالر بعلةن ظاتعلعدذ. 
)))  بذ ظةسةرنع ظعمام بذخارعي رعؤايةت قعلدع. 
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ظاظعشة )اهلل تاظاال ظذنعثدعن رازع بولسذن!( مذنداق دةيدذ: مةن كةبعنعث 
ظعحعضة كعرعص ظذنعث ظعحعدة ناماز ظوقذشنع بةك ياخشع كأرةتتعم. شذنعث 
كئلعص  ظئلعص  تذتذص  قولذمنع  مئنعث  ظةلةيهعسساالم  صةيغةمبةر  بعلةن 
>هعجرع< دئضةن يةرضة )يةنع ظادةم بوعي تامنعث ظعحعضة( ظةكعرعص: »ظةضةر 
سةن كةبعنعث ظعحعضة كعرعشنع خالعساث، هعجرعدة )يةنع بذ يةردة( ناماز 
ظوقذغعن. حىنكع بذمذ كةبعنعث بعر صارحعسعدذر. لئكعن سئنعث ظادةملعرعث 
كةبعنع سالغان ؤاقتعدا كةبعنع سئلعشنع قعسقارتعؤئتعص ظذ يةرنع كةبعدعن 

حعقعرؤئتعص سالغان« دئدع.
دةيدذ:  مذنداق  بولسذن!(  رازع  ظذنعثدعن  تاظاال  )اهلل  ظاظعشة  هةقتة  بذ 
ظادةملعرعثعزنعث  ظةضةر  ظاظعشة!  »ظع  ماثا:  ظةلةيهعسساالم  صةيغةمبةر 
كذصذرلذقتعن يئثعال ظاجرعغان بولمعغان بولسا، مةن كةبعنع يئقعشقا بذيرذيتتعم، 
كةبعدعن حعقعرؤئتعلغان يةرنع كةبعضة كعرضىزةتتعم، كةبعنع يةرضة حاصاليتتعم 
ظذنعثغا  ؤة  قعلعص ساالتتعم(  تةث  بعلةن  يةر  ظةمةس  ظعضعز  )يةنع كةبعنع 
شةرق ؤة غةرب تةرةصتعن ظعككع ظعشعكنع بئكعتةتتعم. شذنعث بعلةن مةن ظذنع 

ظعبراهعم ظةلةيهعسساالم سالغان شةكعلضة كةلتىرضةن بوالتتعم« دئضةن.))) 
قارا تاشنعث يئنعدعن هةر قئتعم ظأتكةندة ظةضةر مذمكعن بولسا، ظذنع 

يذقعرعدا بايان قعلعنغان شةكعل بويعحة سىيعدذ. 
يةمةن  كةبعنعث  ظاتعلعدعغان  دةص  يةمانعي<  >رذكنذل  ظايلعنعشتا  هةر 
سىيىشكة  يةرنع  ظذ  الزعم.  سعالش  بعلةن  قول  ظوث  قعرغعقعنع  تةرعصعدعكع 
بولمايدذ. قعستاـ  قعستاث بولذص كئتعص ظذ يةرنع سعالش مذمكعن بولمعسا، ظذ 
يةرضة خذددع قارا تاشقا قعلغاندةك ظالقاننع قارعتعشقا بولمايدذ. )بذنعثدعن 
تذتذشقا  ياكع  سىيىشضة  ياكع  سعالشقا  يةرلعرعنع  باشقا  كةبعنعث  باشقا 
بولسذن!(:  رازع  ظذنعثدعن  تاظاال  )اهلل  ظابباس  ظعبنع  هةقتة  بذ  بولمايدذ.( 
يةمانعينع  رذكنذل  بعلةن  تاش  قارا  صةقةت  ظةلةيهعسساالم  »صةيغةمبةر 
ظذنعث  سعلعشع  يةرنع  ظذ  ظةلةيهعسساالمنعث  صةيغةمبةر  دئدع.  سعاليتتع« 
ظعبراهعم ظةلةيهعسساالم قوصذرغان ظذلنعث ظىستعدة بولغانلعقع ظىحىن بولذشع 

مذمكعن.
تاؤاص قعلعش جةريانعدا كِأص دذظا قعلعش الزعم. تاؤاصتعن كئيعن >مذلتةزعم< 

)))  ظعمام بذخارعي رعؤايعتع.
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يةرضة  ظارعلعقعدعكع  ظعشكعنعث  كةبعنعث  بعلةن  تاش  قارا  ظاتعلعدعغان  دةص 
كئلعص ظذ يةرضة ياكع كةبعنعث ظذ يةردعكع صةردعسعضة ظئسعلعدذ. مةيدعسعنع، 
قورسعقعنع بعر قئتعم ظوث مةثزعنع يةنة بعر قئتعم سول مةثزعنع بذ يةرضة 
حاصاليدذ. بذنداق قعلعشتعن مةقسةت بةرعكةت تةلةص قعلعشتذر. شذنعث ظىحىن 
حاصاليدذ.  يةرضة  ظذ  يةرنع  هةممة  بولغان  مذمكعن  حاصالش  يةرضة  ظذ  تةندعن 
خالعغان  قويذص  تئمعغا  كةبعنعث  ظعحعص  كأتىرىص  ظعضعز  باشتعن  قولالرنع 
دذظاالر بعلةن دذظا قعلعدذ. حىنكع بذ يةرمذ دذظا ظعجابةت بولعدعغان يةرلةرنعث 

بعرعدذر. 
بذ يةردة اهلل تاظاالغا كأص هةمدذـ  سانا ظئيتعشع، صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمغا 
ؤة بارلعق صةيغةمبةرلةرضة دذرذت ظوقذشع، ظأزعنعث خذسذسعي هاجةتلعرعنع 

تعلعشع ؤة كأص ظعستعغصار ظئيتعشع الزعم.    
يةرنعث  تذرغان  ظةلةيهعسساالم  ظعبراهعم  بولسا،  مذمكعن  ظةضةر  ظاندعن 
ظارقعسعغا كئلعص ظعككع رةكةت ناماز ظوقذيدذ. ظةضةر نامازنع ظذ يةردة ظوقذش 
مذمكعن بولمعسا، خالعغان يةردة ظوقذسعمذ بولعدذ. اهلل تاظاال ظذ يةردة ناماز 
ظوقذش هةققعدة مذنداق دئدع: »)كعشعلةرضة( ماقامع ظعبراهعمنع نامازضاه 
قعلعثالر )يةنع شذ يةردة ناماز ظوقذثالر دئدذق«))) هةر تاؤاصتعن كئيعن بذ 
يةردة ظوقذش ؤاجعص بولغان ظذ ظعككع رةكةت ناماز ظالدعرعماي ظوقذلسعمذ 
بعر  يةنة  بولذص  ظاياغالشتذرذص  تاؤاصنع  قئتعملعق  بعر  ظةضةر  لئكعن  بولعدذ. 

قئتعم تاؤاص قعلماقحع بولسا، بذ حاغدا ظذ نامازنع دةرهال ظوقذش الزعم.
تاؤاصنعث قئتعم سانعدا شىبهعلعنعص قالغان ظادةم، ظةضةر تاؤاص )زعيارةت 
قئتعمقع  ظذ  قالغان  شىبهعلعص  بولمعسا،  تاؤاص  صةرز  ظوخشاش(  تاؤاصعغا 
ظايلعنعشنع تولذقالش ظىحىن قايتا ظايالنمعسعمذ بولعدذ. بذ هالةتتة ظذ ظادةمنعث 
كىحلىك  قعلغانلعقع  تاؤاص  ساندا  بعر  مةلذم  ظأزعنعث  ضذمانعدا  كىحلىك 
بولسا، تاؤاصعنعث قئتعم سانعنع شذ ساندعن باشالص هئساباليدذ. ظةمما تاؤاص 
)زعيارةت تاؤاصعغا ظوخشاش( صةرز تاؤاص بولسا، ضذمانعغا كىحلىك كةلضةن 
ساندعن باشالب هئسابلعماستعن ظةكسعحة شىبهعلعنعص قالغان ظذ ظايلعنعشنع 

بئشعدعن باشالص قايتا قعلعدذ.
قئتعملعق  بعر  يةنة  بعلةن  ظارعلعقع  ظايلعنعشنعث  قئتعملعق  بعر  تاؤاصنع 

)))  سىرة بةقةرة 5)) ـ ظايةتنعث بعر قعسمع. 
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قعلماسلعق مةكرذهتذر. مةسعلةن:  ظارقا  ـ  ظارقعمذ  ظارعلعقعدا  ظايلعنعشنعث 
تاؤاص ظارعلعقعدا هئحقانداق سةؤةبسعز تاؤاصتعن حعقعص كئتعش مةكرذهتذر. 
قعلعشقا  تاؤاص  ظادةم  ظذ  ظةضةر  كةتمةيدذ.  بذزذلذص  تاؤاص  هالةتتة  بذ  لئكعن 
قايتعص كعرسة، تاؤاصعنع كةلضةن يةردعن ياكع شذ بعر قئتعملعق ظايلعنعشنع 
ظارعلعقعدا  مةرؤةنعث  بعلةن  سافا  هةقتة  بذ  باشاليدذ.  يئنعدعن  تاشنعث  قارا 

ظايلعنعشنعث هأكمعمذ تاؤاصنعث هأكمعضة ظوخشاش.
كأص  ظارعلعقعدا  ظايلعنعشعنعث  قئتعملعق  بعر  هةر  ظذنعث  تاؤاصنع  ظةضةر 
صاسعل قويذص ظايالنسعمذ، تاؤاص يةنة توغرا بولعدذ. لئكعن سةؤةبسعز صاسعل 

قويذش مةكرذهتذر. 

زةمزةم سىيعدعن ظعحعش

تاؤاصنع قعلعص بولذص زةمزةم سىيعنعث قئشعغا كئلعص يىزعنع كةبة تةرةصكة 
قعلعص تذرذص زةمزةم سىيعدعن ظعحعدذ. زةمزةم سىيعدعن ظعحكةن ؤاقتعدا ظأرة 
تذرذص ظعحسعمذ بولعدذ. ظولتذرذص ظعحسعمذ بولعدذ. بذ هةقتة ظعبنع ظابباس 
ظةلةيهعسساالمنعث  صةيغةمبةر  بولسذن!(: »مةن  رازع  ظذنعثدعن  تاظاال  )اهلل 
قئشعغا زةمزةم سىيعدعن ظئلعص كةلدعم، صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم ظذنع ظأرة 

تذرذص ظعحكةن« دئدع. 
دئدع:  مذنداق  يةنة  ظابباس  ظعبنع  هةققعدة  ظعحعش  سىيعدعن  زةمزةم 
بئرعدعغان( سذحعالرنعث  سذ  هاجعالرغا  )هةرةمدة  ظةلةيهعسساالم  صةيغةمبةر 
ظذنعثدعن  تاظاال  )اهلل  ظةبباس  قعلدع.  تةلةص  بئرعشنع  سذ  كئلعص  قئشعغا 
قئشعغا  ظاناثنعث  صةزلع!  ظع  صةزلعضة(  بولغان  )بالعسع  بولسذن!(  رازع 
صةيغةمبةر  دئدع.  كةلضعن،  ظئلعص  سذدعن  )صاكعز(  يئنعدعكع  ظذنعث  بئرعص 
ظةلةيهعسساالم ظذنعثغا: ماثا مذشذ سذدعن بةرضعن، دئدع. ظابباس: ظع اهلل 
صةيغةمبةر  دئدع.  سذدذر،  تعققان  قوللعرعنع  ظادةملةر  بذ  صةيغةمبعرع!  نعث 
ظاندعن  ظعحتع.  سذدعن  شذ  دةص  بةرضعن،  بذنعثدعن  ماثا  ظةلةيهعسساالم: 
زةمزةم قذدذقعنعث قئشعغا كةلدع. )زةمزةم قذدذقعدعن سذ تارتعش شةرعصعضة 
ظئرعشكةن كعشعلةر( قذدذقنعث ظعحعدة سذ تارتعش خعزمعتعنع قعلعؤاتاتتع. 
سعلةر  حىنكع  ظعشلةثلةر.  »ياخشع  ظذالرغا:  ظةلةيهعسساالم  صةيغةمبةر 
ياخشع بعر ظعش ظىستىدعدذرسعلةر. ظةضةر خعزمعتعثالر باشقعالر تةرعصعدعن 
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ظعضةللعؤئلعنمايدعغان بولسا))) ظةلؤةتتة مةنمذ )قذدذقنعث ظعحعضة( حىشىص 
ظارغامحعنع بذ يةردة قذياتتعم< دةص ظأزعنعث دولعسعغا ظعشارةت قعلدع.))) 

زةمزةم سىيعدعن ظعحعشتعن ظعلضعرع خالعغان دذظاالر بعلةن دذظا قعلعدذ. 
زةمزةم سىيعدعن هةتتا قئنعص قذرساقلعرع حعقعص كةتكعحة ظعحعدذ. حىنكع 
هةدعستة مذنداق بايان قعلعندع: »بعزنعث بعلةن مذناصعقالرنعث ظارعلعقعدعكع 

بعر ظاالمةت بولسا، مذناصعقالر زةمزةم سىيعدعن قانغذحة ظعحمةيدذ.«)))  

سافا بعلةن مةرؤةنعث ظارعلعقعدا ظايلعنعش

زةمزةم سىيعدعن ظعحعص بولذص سافا بعلةن مةرؤةنعث ظارعلعقعدا ظايالنماقحع 
بولغاندا قارا تاشنعث قئشعغا كئلعص ظذنع سعاليدذ. ظاندعن سافا ظعشكعدعن 
ساصا تئغعغا حعقعص كةبة كأزىضة كأرىنعدعغان بعر يةرضة كئلعص كةبعضة يىزعنع 
قعلعص قوللعرعنع دولعسع بعلةن باراؤةر كأتىرىص تذرذص ظىنلىك ظاؤاز بعلةن 
تةهلعل، تةكبعر ؤة صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمغا دذرذت ظئيتعدذ. ظأزعنعث ؤة 
مذسذلمانالرنعث صايدعسع ظىحىن دذظا قعلعدذ. ظاندعن مةرؤة تةرعصعضة ماثعدذ. 
يول ظىستىدعكع يئشعل حعراغ بار يةرضة كةلضةندة هةتتا ظعككعنحع يئشعل 
حعراغنعث قئشعغا يئتعص بارغانغا قةدةر كةثـ  كةث قةدةم ظئلعص، دولعللعرعنع 
بولسا،  ظارعلعقع  حعراغنعث  يئشعل  ظعككع  بذ  ماثعدذ.  سوكذلداص  سعلكعص 
بذ  ظعدع.  ظعحع  حعلغعنعث  ظارعلعقعدعكع  تئغعنعث  مةرؤة  بعلةن  تئغع  سافا 

يةردة ظايالالرنعث ظةمةس ظةرلةرنعث سوكذلدعشع سىننةتتذر.
تاش  شةيتانغا  ظايلعنعشنع  ظارعلعقعدا  مةرؤةنعث  بعلةن  سافا  ظةضةر 
ظئتعشتعن ظعلضعرع )يةنع ظةرافاتقا حعقعشتعن ظعلضعرع( قعلغان بولسا، بذ 
ظعككع تاغنعث ظارعلعقعدا يىضىرضةندعمذ تةلبعية ظئيتعدذ. مةرؤة تئغعغا يئتعص 
بارغاندا خذددع سافا تئغعدا قعلغعنعدةك يىزعنع كةبة تةرةصكة قعلعص تذرذص 
تةهلعل، تةكبعر، دذرذت ظئيتعدذ ؤة دذظا قعلعدذ. سافا تئغعدعن مةرؤة تئغعغا 
تئغعغا  سافا  تئغعدعن  مةرؤة  بولعدذ.  ظايالنغانلعق  قئتعم  بعر  كةلضةنلعك 
ظارعلعقعدعمذ  تاغنعث  ظعككع  بذ  بولعدذ.  ظايالنغانلعق  قئتعم  بعر  بارغانلعق 
)))  يةنع مئنعث قذدذققا حىشىص سذ تارتقعنعمنع كعشعلةر كأرىص بعزمذ سذ تارتعمعز، دةص سعلةرنعث بذ خعزمعتعثالرنع 

قوللعرعثالردعن ظئلعؤالمايدعغان بولسا. ت.
)))  ظعمام بذخارعي رعؤايعتع.

)))  بذ هةدعسنع ظةبذداؤذد، ظعبنع ماجة، تعرمعزعي، نةساظعي ؤة هاكعم قاتارلعقالر رعؤايةت قعلدع. 
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يةتتة قئتعم ظايلعنعدذ. ظايلعنعشنعث بئشع سافا تئغعدعن باشلعنعص ظاخعرع 
تئغعدعن  مةرؤة  ظايلعنعشنع  ظادةم  بعر  ظةضةر  ظاياغلعشعدذ.  تئغعدا  مةرؤة 
قئتعملعق  بعر  بارغانلعق  تئغعغا  سافا  تئغعدعن  مةرؤة  بولسا،  باشلعغان 

ظايلعنعشقا هئساب بولمايدذ. 
هةر  سىننةتتذر.  حعقعش  تعصعسعضة  تئغعنعث  مةرؤة  بعلةن  تئغع  سافا 
مةرؤةنعث  بعلةن  سافا  ظايالنسعمذ  تذرذص  ظئلعص  دةم  ظايالنغاندا  قئتعم  بعر 
ظارعلعقعدا )غالتةك بعلةن ظةمةس( مئثعص تذرذص ظايلعنعش ؤاجعصتذر. ظةضةر 
غالتةك  ظةمةس  تذرذص  مئثعص  بعلةن  سةؤةبع  كئسةللعك  ياكع  )قئرعلعق 
ظايلعنعشنع  ظارعلعقعدا  مةرؤةنعث  بعلةن  سافا  بولعدذ.  ظايالنسعمذ(  بعلةن 
كئيعن  كعرضةندعن  حعقعص  ظةرافاتقا  ظةمةس  ظعلضعرع  حعقعشتعن  )ظةرافاتقا 
قعلعدعغان( زعيارةت تاؤاصعدعن كئيعن قعلعش ياخشعدذر. حىنكع سافا بعلةن 
مةرؤةنعث ظارعلعقعدا ظايلعنعش ؤاجعصتذر. زعيارةت تاؤاصعنع قعلعش صةرزدذر. 
تاؤاصعدعن كئيعن قعلغان  ظايلعنعشنع زعيارةت  ظارعلعقعدعكع  ظعككع تاغنعث 
ؤاقتعدا ؤاجعصنع صةرزضة ظةضةشتىرىص قعلغان بولعدذ. بذنداق قعلعش ظةلؤةتتة 
ياخشعدذر. زعيارةت تاؤاصعدعن كئيعن ظىزىلدىرمةي ظعككع تاغنعث ظارعسعدا 
ظايلعنعش سىننةتتذر. لئكعن ؤاجعص ظةمةس. شذنعث ظىحىن بعر ظادةم بعرةر 
ظارعسعدا  تاغنعث  ظعككع  ظىحىن  كةتكةنلعكع  هئرعص  بةك  ياكع  سةؤةبتعن 
ظايلعنعشنع زعيارةت تاؤاصعدعن كئيعنال قعلماي بعر ظاز كئحعكتىرىص قعلغان 
بولسا، بذ هالةتتة ظذنعثغا هئحقانداق ضذناه بولمايدذ. ظةضةر بعر ظادةم ظذنع 
لئكعن  بولعدذ.  ضذناهكار  بولسا،  كئحعكتىرؤةتكةن  سةؤةبسعز  هئحقانداق 
ظذنعثغا هئحقانداق جازا كةلمةيدذ. ظةمما بعر ظادةم ظذنع تاكع )صةرز هةجعنع 
تامامالص بولغاندعن كئيعن قعلماقحع بولغان( ظأمرة هةجعنعث صاظالعيةتلعرعنع 
قعلعشنع باشلعغانغا قةدةر كئحعكتىرؤةتسة، ظذنعث جازاسع ظىحىن ظذنعثغا 

بعر هايؤان ظألتىرىش الزعم بولعدذ.)))
سافا بعلةن مةرؤةنعث ظارعلعقعدا ظايلعنعص بولغاندعن كئيعن مةسحعتنعث 
ظعحعدة تذرذص ظعككع رةكةت ناماز ظوقذش مذستةهةصتذر. بذ هةقتة مذتةللعص 
ظعككع  ظةلةيهعسساالمنعث  صةيغةمبةر  »مةن  دةيدذ:  مذنداق  ؤعداظة  ظعبنع 
قعرغعقعنعث  بار(  تاش  قارا  )كةبعنعث  بولذص  ظايلعنعص  ظارعسعدا  تاغنعث 
ظودذلعغا كئلعص تاؤاص قعلعدعغان يةرنعث ضعرؤعكعدة تذرذص ظعككع رةكةت ناماز 

)))  »رد احملتار«.
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ظوقذغانلعقعنع كأردىم. صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم بعلةن تاؤاص قعلغذحعالرنعث 
ظارعسعدا )توسذص تذرذش ظىحىن( هئحقانداق نةرسة يوق ظعدع.«)))

»مةن  قعلعندع:  بايان  مذنداق  رعؤايعتعدة  قعلغان  هةبباننعث  ظعبنع 
صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث كةبعنعث قارا تاش بار قعرغعقعدا تذرذص ظالدعدعن 
ظةرـ  ظايالالر ظأتىص تذرؤاتقان بولسعمذ ظذالر بعلةن ظأزعنعث ظارعلعقعغا )توسذص 
تذرذش ظىحىن( هئحقانداق بعر نةرسة قويذص قويماي )ناماز ظوقذؤاتقانلعقعنع( 

كأردىم.«
مانا بذ هةرةم مةسحعتعنعث خذسذسعيتعدذر. تاؤاص قعلعدعغان ظادةم ناماز 
ناماز  ظةتراصعدا  كةبعنعث  بولعدذ.  ظأتسعمذ  ظالدعدعن  ظادةمنعث  ظوقذؤاتقان 

ظوقذص تذرعؤاتقان ظادةمنعث ظالدعدعن ظأتىشكعمذ بولعدذ.)))
ظاندعن ظذ ظادةم تاكع زذلهةججعنعث سةككعزعنحع كىنعضة قةدةر مةككعدة 
بئرعص  ؤاقتعدا  خالعغان  كةبعنع  ظارعلعقتا  بذ  تذرعدذ.  هالعتعدة  ظئهراملعق 
نةصلة تاؤاص قعلعدذ. حىنكع مةككعلعك ؤة مةككعدة ظولتذرعدعغان ظادةملةردعن 
تاؤاص  نةصلة  ظوقذشعدعن  ناماز  نةصلة  مةسحعتعدة  هةرةم  ظادةملةرنعث  باشقا 
نةصلة  )هةرةمدة(  ظادةملةر  كةلضةن  سعرتتعن  حىنكع  ياخشعدذر.  قعلعشع 
ظورنعنع  تاؤاصنعث  قالعدذ.  قعلعنماي  تاؤاص  يىرسة  دةص  ظوقذيمةن،  ناماز 
تولذقلعؤئلعش مذمكعن ظةمةس. )ظةمما نةصلة نامازنع باشقا يةردعمذ ظوقذغعلع 
بولعدذ(. تاؤاص قعلعشنعث ياخشع ظعكةنلعكع هةققعدة تعرمعزعي صةيغةمبةر 
كةبعنع  قعلعدذ: »كعمكع  رعؤايةت  دئضةنلعكعنع  مذنداق  ظةلةيهعسساالمنعث 
50 قئتعم تاؤاص قعلسا، ظذ بارلعق ضذناهلعرعدعن صاكلعنعص خذددع ظانعسعدعن 

تذغذلغان كىندعكعدةك )صاك هالةتتة بولعدذ(.«

ظةرافات تئغعغا مئثعش

زذلهةججعنعث سةككعزعنحع كىنع مةككعدة بامدات نامعزعنع ظوقذص كىن 
حعققاندعن كئيعن معنا تئغعغا قاراص ماثعدذ. مةككعدعن معناغا حعقعدعغان حاغدا 
بذ دذظانع ظوقذيدذ: >ظةلالهذممة ظعيياكة ظةرجذ ؤة ظعيياكة ظةدظذ ؤة ظعلةيكة 

ظذنعيبذ، فة بةللعغنع سالعهة ظةمةلع ؤة ظةسلعه لع فع زذررعييةتع)))<.
)))  بذ هةدعسنع ظعمام ظةهمةد، ظعبنع ماجة ؤة ظعبنع هةببان قاتارلعقالر رعؤايةت قعلدع. 

)))  »اهلدية العالئية«.
)))  دذظانعث مةنعسع: ظع اهلل! سةندعن ظىمعد قعلعمةن، ساثا دذظا قعلعمةن ؤة ساثا تةؤبة قعلعمةن. مئنع ياخشع ظارزذيذمغا 
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معنا تئغعغا حعققان ؤاقتعدا بذ دذظانع ظوقذيدذ: >ظةلالهذممة هةزعهع معنا 
هةزا ما دةللةلتةنا ظةلةيهع معنةل مةناسعك، ظةسظةلذكة ظةن تةمذننة ظةلةينا 
بعجةؤامعظعل خةيرع ؤة سةللةلالهذ ظةال سةييعدعنا مذهةممةدعن ؤة ظةال ظالعهع 

ؤة سةللةم)))<
معنا تئغعغا حعققاندا >خةيف)))< دئضةن يةرضة ياكع ظذنعثغا يئقعن بعر يةرضة 
ظةلةيهعسساالم )معناغا حعققاندا(  صةيغةمبةر  حىشىش مذستةهةصتذر. حىنكع 
شذ يةرضة حىشكةن ؤة: »ظةتة كاصعرالر كذصذرلذققا قةسةم ظعحعشكةن كةنانة 
جةمةتعنعث خةيفعضة حىشىمعز« دئضةن. ظعمام مذسلعمنعث رعؤايةت قعلعشعحة: 
ظةلةيهعسساالمنع  صةيغةمبةر  مذتةللعص جةمةتلعرع  ؤة  بولسا، هاشعم  خةيف 
قوغدعغانلعقع ظىحىن قذرةيش قةبعلعسع بعلةن كةنانة جةمةتع هاشعم جةمةتع 

بعلةن مذتةللعص جةمةتعدعن ظاالقعنع ظأزىشكة قةسةم ظعحعشكةن يةردذر. 
ؤة  شام  ظةسعر،  صعشعن،  كىنعنعث  سةككعزعنحع  زذلهةججعنعث  معنادا 
خذصتةن نامازلعرعنع ظوقذيدذ. كعحعسع معنا تئغعدا ياتعدذ. ظةتتعضةندة ظةضةر 
مذمكعن بولسا )يةنع بامدات ؤاقتعدا معنادا بولسا(، زذلهةججعنعث توققذزذنحع 
كىنع بولغان ظةرافات كىنعنعث بامدات نامعزعنع ظوقذيدذ. بذ هةقتة تعرمعزعي 
ظعبنع ظابباس )اهلل تاظاال ظذنعثدعن رازع بولسذن!( نعث مذنداق دئضةنلعكعنع 
ظةسعر،  صعشعن،  معنادا  بعزضة  ظةلةيهعسساالم  »صةيغةمبةر  قعلعدذ:  رعؤايةت 
قاراص  ظةرافاتقا  ظاندعن  بةردع،  ظوقذص  نامازلعرعنع  بامدات  ؤة  شام، خذصتةن 

يولغا حعقتع.« 
زذلهةججعنعث توققذزذنحع كىنع كىن حعققاندعن كئيعن تةلبعية، تةهلعل، 
تةكبعر ؤة دذرذت ظئيتقان ؤة دذظا قعلغان هالعتعدة ظةرافاتقا قاراص ماثعدذ. 
ظةرافات تئغعغا خةيف مةسحعتعنعث ظودذلعغا توغرا كئلعدعغان تاغنعث يولع 

بعلةن مئثعص حعقعش مذستةهةصتذر.
ظةرافاتقا قاراص كئلعؤئتعص )ظةرافاتتعكع( رةهمةت تئغع كأزضة كأرىنضةندة، 
تاكع ظةرافاتنعث ظعحعضة كعرضةنضة قةدةر دذظا قعلعدذ، تةسبعه، ظعستعغفار 

يةتكىزضعن ؤة مئنعث ظةؤالدلعرعمنع تىزعضعن )يةنع مئنعث ظةؤالدلعرعمنع ياخشع ظعنسانالردعن قعلغعن(.
)))  دذظانعث مةنعسع: ظع اهلل! بذ معنا تئغعدذر. بذ سةن بعزنع هةجنعث صاظالعيةتلعرعنع قعلعشعمعزغا باشلعغان يةردذر. 
مةن سةندعن بعزضة بارلعق ياخشعلعق بعلةن ظعهسان قعلعشعثنع تعلةيمةن. بعزنعث يئتةكحعمعز مذهةممةد ظةلةيهعسساالمغا 

ؤة ظذنعث ظاظعلعرعضة اهلل تاظاالنعث رةهمعتع ؤة سالعمع بولسذن!.
)))  هازعر ظذ يةردة بعر مةسحعت بار. ظذ >خةيف مةسحعتع< دةص ظاتعلعدذ. ت.
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ؤة تةلبعية ظئيتعدذ. بذ هةقتة ظعمام مذسلعم ظعبنع ظأمةر )اهلل تاظاال ظذالردعن 
رازع بولسذن!( نعث مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ: »بعز صةيغةمبةر 
ظةلةيهعسساالم بعلةن معنادعن ظةرافاتقا كةلدذق. ظعحعمعزدة تةلبعية ظئيتقانالرمذ 

بارظعدع، تةكبعر ظئيتقانالرمذ بار ظعدع.« 

ظةرافات

ظةرافاتنعث >ظذرنة< دةص ظاتعلعدعغان يةردعن باشقا هةممة يةردة تذرذشقا 
بولعدذ. ظذ يةر بولسا، نةمعرا مةسحعتعنعث غةربعدعكع بعر حعلغعدذر. حىنكع 
بذيرعدع.  تذرماسلعقعغا  بعرةرسعنعثمذ  يةردة  ظذ  ظةلةيهعسساالم  صةيغةمبةر 
ظادةم  تذرغان  ظةرافاتتا  ياخشعدذر.  تذرذش  يةردة  بعر  يئقعن  تئغعغا  رةهمةت 
الزعم.  ظئتعش  ياد  كأص  تاظاالنع  اهلل  ؤة  ظئيتعش  تةلبعية  قعلعش،  دذظا  كأص 
دئدع:  مذنداق  ظةلةيهعسساالم  صةيغةمبةر  هةققعدة  قعلعش  دذظا  ظةرافاتتا 
»ظةرافات كىنع قعلعنغان دذظا ظةث ياخشع دذظادذر. مةن ؤة مةندعن ظعلضعرعكع 
ال  ؤةهدةه  ظعللةلالهذ  ظعالهة  >ال  دذظا:  ياخشع  ظةث  قعلغان  صةيغةمبةرلةر 
شةرعكة لةه لةهذلمذلك ؤة لةهذلهةمدذ ؤة هذؤة ظةال كذللع شةيظعن قةدعر)))< 
دئضةن دذظادذر.«))) سذفيان ظعبنع ظذيةينعدعن: »بذ هةمدذ ـ سانا تذرسا، 
صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم بذنع نئمة ظىحىن دذظا دةص ظاتعدع؟« دةص سورالدع. 
سذفيان ظعبنع ظذيةينة: »ظذلذغ زاتقا ظئيتعلغان هةمدذـ  سانا خذددع ظذنعثغا 
قعلغان دذظادذر. حىنكع ظذ زات ظذ ظادةمنعث تعلةك ـ مةقسةتلعرعنع بعلعدذ« 

دةص جاؤاص بةردع. 
صةيغةمبةر  خذددع  بعلةن  سأزع  بذ  ظأزعنعث  ظذيةينة  ظعبنع  سذفيان 
ظعتعش  ياد  مئنع  كعمكع  دةيدذ(:  مذنداق  تاظاال  ظةلةيهعسساالمنعث: »)اهلل 
ظذنع مةندعن تعلةكلعرعنع تعلةشتعن توسذص قويسا )يةنع مئنع ياد ظعتعمةن، 
ظأزلعرعنعث  ظذنعثغا  مةن  قالسا(،  تعلةلمةي  تعلةكلعرعنع  ظأزعنعث  دةص 
دئضةن  بعرعمةن.«  ياخشعسعنع  بةرضةندعنمذ  تعلعضةنلةرضة  تعلةكلعرعنع 

هةدعسعنع))) مةقسةت قعلغاندةك قعلعدذ.
)))  دذظانعث مةنعسع: بعر اهلل دعن باشقا هئح ظعاله يوق. اهلل نعث هئح شئرعكع يوق. صىتىن ظعضعدارحعلعق اهلل غا خاستذر. 

بارلعق هةمدذ ـ سانا اهلل غا خاستذر ؤة اهلل هةر قانداق ظعشقا قادعردذر. 
)))  بذ هةدعسنع ظعمام مالعك، تعرمعزعي ؤة ظةهمةد قاتارلعقالر رعؤايةت قعلدع.

تعرمعزعي  بذ هةدعسنع  ظةمما  قعلدع.  رعؤايةت  بعلةن  ظاجعزراق يول  ظاز  بعر  ظعبنع ظأمةردعن  تةبرانعي  بذ هةدعسنع    (((
ظةبذسةظعددعن ياخشعلعق دةرعجعسعضة يةتكةن يول بعلةن تأؤةندعكع شةكعلدة رعؤايةت قعلدع: »كعمنع قذرظان ظوقذش ؤة 
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دذظا قعلعشنع تاكع صعشعن نامعزعغا ظازراق قالغانغا قةدةر داؤام قعلعدذ. 
ظوخشاش  ظعحعشكة  ؤة  يئيعش  ظعلضعرع  ظوقذشتعن  ظةزان  نامعزعغا  صعشعن 
يذيذنعدذ  ظاندعن  بولعدذ.  قعلعص  ظادا  ظعشلعرعنع  هةممة  دذنيالعق  ظأزعنعث 
ياكع تاهارةت ظالعدذ. يذيذنذش ياخشعدذر. حىنكع ظذ، تةكعتلةنضةن سىننةتتذر. 
ظاندعن دعلعنع صىتىن دذنيانعث ظعشلعرعدعن خالع قعلغان ؤة صىتىن ؤذجذدع 
يةردة  ظذ  بارعدذ.  مةسحعتعضة  نةمعرا  هالةتتة  يىزلةنضةن  تاظاالغا  اهلل  بعلةن 
ـ نةسعهةتعنع( تعثشايدذ، ظاندعن  ظعمامنعث قعلغان خذتبعسعنع )يةنع ؤةز 
ظعقتعدا قعلعص دةسلةصتة صعشعن نامعزعنع كئيعن ظةسعر نامعزعنع  ظعمامغا 
ظوقذيدذ. هةر بعر نامازغا ظايرعمـ  ظايرعم تةكبعر حىشىرلعدذ. ظعمام ظذ ظعككع 
ياكع  ظارعلعقعدا  نامازنعث  ظعككع  ظذ  ظوقذيدذ.  ظعحعدة  ظايةتلةرنع  نامازدا 
ظةسعردعن كئيعن نةصلة نامازالر )يةنع نامازنعث سىننةتلعرع(  ظوقذلمايدذ. 
لئكعن هةر نامازنعث كةينعدعن )قذربان هئيت كىنلعرع نامازنعث كةينعدعن 
نامعزعنع  ظةسعر  بعلةن  نامعزع  صعشعن  ظوقذلعدذ.  تةكبعرلةر  ظوقذلعدعغان( 
توغرا  ظادةملةرضعال  ظئهرامدعكع  كىنع  ظةرافات  صةقةت  ظوقذش  توصالص  بعرضة 
بولعدذ. ظعمام ظةبذهةنعفة )اهلل تاظاال ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!( بذنعث بعلةن 
بعرضة يةنة هةجنعث ظعمامعنعث بولعشعنع ؤة نامازالرنعث ظذ ظعمامغا ظعقتعدا 
قعلعنعص ظوقذلعشعنع شةرت قعلدع. لئكعن باشقا مةزهةص ظعماملعرع ؤة >رد 
هةنةفعي  قعلعنعشعحة،  بايان  رعؤايةتتة  كىحلىك  كعتابتعكع  دئضةن  احملتار< 
بذ  مذهةممةد  ظعمام  بعلةن  ظةبذيىسىف  ظعمام  ظعحعدعن  مةزهةصعدعكعلةرنعث 

شةرتنع قويمعغان.
صعشعن بعلةن ظةسعر نامازلعرعنعث، ظعمامغا ظعقتعدا قعلعنعص ظوقذلعشعنع 
شةرت قعلمعغان ظعمامالرنعث كأزقارعشع هاجعالرغا ظاسانحعلعق ظئلعص كئلعدذ. 
حىنكع بةك قعستا ـ قعستعالثحعلعق بولغانلعقع ظىحىن  نةمعرا مةسحعتعضة 
بذ  قويذلمعسا(،  شةرت  ظذ  )ظةضةر  مذمكعن.  قعلعشع  بولذص  قعيعن  كئلعش 
هالةتتة مةسحعتكة كئلةلمعضةن ظادةم ظةرافاتتا حىشكةن يئرعدة تذرذص ظأزع 
يالغذز ياكع باشقا هاجعالر بعلةن جاماظةت بولذص نامازنع بعرضة توصالص ظوقذشقا 

مذمكعنحعلعك تذغذلعدذ.
نامازدعن كئيعن دعلع ناهايعتع سذنذق هالدا تذرذص ظأزعضة، ظاتاـ  ظانعسعغا، 
ظذستازلعرعغا ؤة قئرعنداشلعرعغا دذظا قعلعشقا تعرعشعش الزعم. دذظا قعلغاندا 

مئنع ياد ظعتعش مةندعن تعلةكلعرعنع تعلةشتعن توسذص قويسا . . .« 
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كأزدعن ياش حعقعرعشقا كأثىل بئرعش كئرةك. حىنكع دذظا قعلغاندا كأزدعن 
دذظانع  ظاالمعتعدذر.  قعلعنغانلعقعنعث  ظعجابةت  دذظانعث  ياشنعث حعققانلعقع 
يىزعنع قعبلة تةرةصكة قعلعص ظأرة تذرذص قعلعش ياخشعدذر. حىنكع ظةرافاتتا ظأرة 
تذرذش ظولتذرذشتعن ياخشعدذر. دذظا قعلغاندا صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمدعن 
ؤة سةلةصلةردعن قالغان دذظاالر بعلةن دذظا قعلعنعدذ. مةسعلةن: اهلل تاظاالغا 
هةمدذ ـ سانا ؤة صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمغا دذرذت ظئيتعص بولغاندعن كئيعن 

بذ دذظانع ظوقذيدذ: 
>ظةلالهذممة ظعننع ظةسظةلذكة معن خةيرع ما سةظةلةكة معنهذ نةبعييذكة 
شةررع  معن  بعكة  ظةظذزذ  ؤة  سةللةم.  ؤة  ظةلةيهع  سةللةلالهذ  مذهةممةدذن 
رةببةنا  سةللةم.  ؤة  ظةلةيهع  سةللةلالهذ  مذهةممةدذن  معنهذ  ماستةظازةكة 
لةنةكذنةننة معنةل  تةرهةمنا  ؤة  لةنا  تةغفعر  لةم  ظعن  ؤة  ظةنفذسةنا  زالةمنا 
ؤة  ظةلعيم.  ظةنتةس سةمعيظذل  ظعننةكة  معننا  تةقةببةل  رةببةنا  خاسعرعين. 
تذب ظةلةينا ظعننةكة ظةنتةت تةؤؤابذرراهعيم. رةببعجظةلنع مذقعيمةس ساالتع 
ؤة معن زذررعييةتع رةببةنا ؤة تةقةببةل دذظاظع. رةببةناغفعر لع ؤة لعؤالعدةيية 
ؤة لعلمذظمعنعينة يةؤمة يةقذمذل هعساب. رةببعغفعر لع ؤة لعؤالعدةيية رةببعر 
لعظعخؤانعنةللةزعينة  ؤة  لةنا  رةببةناغفعر  سةغعرا.  رةببةيانع  كةما  هةمهذما 
ظامةنذ  لعللةزعينة  غعللةل  قولذبعنا  فع  تةجظةل  ال  ؤة  بعلظعيمانع  سةبةقذنا 
لعلالهعل  ؤة  ظةكبةر  >ظةلالهذ  ظاندعن:  رةظذفذرراهعيم)))<.  ظعننةكة  رةببةنا 
ظعللةلالهذ  ظعالهة  >ال  ظاندعن:  ظوقذيدذ.  قئتعم  ظىح  دئضةننع  هةمدذ)))< 
ؤةهدةهذ ال شةرعكة لةهذ لةهذلمذلك ؤة لةهذلهةمدذ)))< نع ظوقذيدذ. ظاندعن: 
>ظةلالهذممةهدعنع بعلهذدا ؤةظسعمنع بعتتةقؤا ؤةغفعر لع فعل ظاخعرةتع ؤةلظذال 
ياخشعلعرعدعن  نةرسعلةرنعث  سورعغان  ظةلةيهعسساالم  مذهةممةد  صةيغةمبعرعث  سةندعن  اهلل!  ظع  مةنعسع:  دذظانعث    (((
سورايمةن. صةيغةمبعرعث مذهةممةد ظةلةيهعسساالم ساثا سئغعنعص صاناه تعلعضةن نةرسعلةرنعث يامانلعرعدعن صاناه تعلةيمةن. 
صةرؤةردعضارعمعز! بعز ظأزعمعزضة ظأزعمعز زذلذم قعلدذق، ظةضةر سةن بعزضة مةغصعرةت قعلمعساث، بعزضة رةهعم قعلمعساث، بعز 
حوقذم زعيان تارتقذحعالردعن بولعمعز. صةرؤةردعضارعمعز! بعزدعن )بعزنعث ظعبادةتلعرعمعزنع( قوبذل قعلغعن، سةن هةقعقةتةن 
)دذظايعمعزنع( ظاثالص تذرغذحعسةن، )نعيعتعمعزنع( بعلعص تذرغذحعسةن. تةؤبعمعزنع قوبذل قعلغعن، حىنكع سةن تةؤبعنع 
ناهايعتع قوبذل قعلغذحعسةن، ناهايعتع مئهرعبانسةن. صةرؤةردعضارعم! مئنع ؤة ظةؤالدعمنع نامازنع ظادا قعلغذحع قعلغعن، 
ماثا،  كىنعدة(  قعيامةت  )يةنع  كىندة  ظالعدعغان  هئساب  صةرؤةردعضارعمعز!  قعلغعن.  قوبذل  دذظايعمنع  صةرؤةردعضارعمعز! 
ظاتا ـ ظانامغا ؤة مأمعنلةرضة مةغصعرةت قعلغعن. ظع صةرؤةردعضارعم! ظذالر مئنع كعحعكلعكعمدة تةربعيعلعضعنعدةك ظذالرغا 
قعلغعن،  مةغصعرةت  قئرعنداشلعرعمعزغا  ظئيتقان  ظعمان  ظعلضعرع  بعزدعن  ؤة  بعزضة  صةرؤةردعضارعمعز!  قعلغعن.  مةرهةمةت 
قعلغذحعسةن،  مةغصعرةت  ناهايعتع  سةن  صةرؤةردعضارعمعز!  قعلمعغعن،  صةيدا  دىشمةنلعك  قارشع  مأمعنلةرضة  دعللعرعمعزدا 

مئهرعبانسةن.   
)))  دذظانعث مةنعسع: اهلل بىيىكتذر. بارلعق هةمدذ ـ سانا اهلل تاظاالغا خاستذر. 

)))  دذظانعث مةنعسع: : بعر اهلل دعن باشقا هئح ظعاله يوق. اهلل نعث هئج شئرعكع يوق. صىتىن ظعضعدارحعلعق اهلل غا خاستذر. 
بارلعق هةمدذ ـ سانا اهلل غا خاستذر. 
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)))< نع ظىح قئتعم ظوقذيدذ. ظاندعن: >ظةلالهذممةجظةلهذ هةججةن مةبرذرا ؤة 

زةنبةن مةغفذرا)))< نع ظوقذيدذ. ظاندعن سىرة صاتعهةنع ظوقذص بولغانغا قةدةر 
بعر ؤاقعت قوللعرعنع حىشىرىص جعم تذرغاندعن كئيعن مةزكذر دذظاالرنع يةنة 

قايتا ظوقذيدذ.
تاظاال  )اهلل  ظةلع  قاتارلعقالر  خذزةيمة  ظعبنع  ؤة  بةيهةقعي  تعرمعزعي، 
ظذنعثدعن رازع بولسذن!( نعث مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ: صةيغةمبةر 
قعالتتع:  كأص  دذظانع  بذ  تةرعصعدة  كةح  كىنعنعث  ظةرافات  ظةلةيهعسساالم 
»ظةلالهذممة لةكةلهةمدذ كةللةزع نةقذلذ ؤة خةيران معمما نةقذلذ.  ظةلالهذممة 
مةظابعي  ظعلةيكة  ؤة  مةماتعي  ؤة  مةهيايعي  ؤة  نذسذكعي  ؤة  ساالتعي  لةكة 
ؤة لةكة رةببع تذراسعي. ظةلالهذممة ظعننع ظةظذزذ بعكة معن ظةزابعل قةبرع 
ظةسظةلذكة  ظعننع  ظةلالهذممة  ظةمرع.  شةتتاتعل  ؤة  سادرع  ؤةسؤةسةتعس  ؤة 
تةجعظذ  ما  معن شةررع  بعكة  ظةظذزذ  ؤة  بعهعررعيهذ  تةجعظذ  ما  خةيرع  معن 

بعهعررعيهذ))).«
تةبرانعي ظعبنع ظأمةر )اهلل تاظاال ظذنعثدعن رازع بولسذن!( نعث مذنداق 
دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ: صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم ظةرافات كىنعنعث كةح 
بعتتةقؤا  زةييعننا  ؤة  بعلهذدا  قعلعص: »ظةلالهذممةهدعنا  ظاؤازلعق  تةرعصعدة 
ظاندعن  ظوقذيتتع.  دذظانع  دئضةن   »(4( ؤةلظذال  ظاخعرةتع  فعل  لةنا  ؤةغفعر 
ظةسظةلذكة  ظعننع  »ظةلالهذممة  ظوقذيتتع:  دذظانع  بذ  قعلعص  صةس  ظاؤازعنع 
رعزقان تةييعبةن مذبارةكةن، ظةلالهذممة ظعننةكة ظةمةرتة بعددذظاظ ؤة قةزايتة ظةال 
نةفسعكة بعلظعجابةتع، ؤة ظعننةكة ال تذخلعفذل معظاد ؤة ال تةنكذسذ ظةهدةكة، 
ظةلالهذممة ما ظةهبةبتة معن خةيرعن فةهةببعبهذ ظعلةينا ؤة يةسسعرهذ لةنا، 
ؤة ما كةرةهتة معن شةيظعن فةكةررعههذ ظعلةينا ؤة جةننعبناهذ، ؤة ال تةنزعظ 
)))  دذظانعث مةنعسع: ظع اهلل! مئنع توغرا يولغا باشلعغعن. مئنع تةقؤادارلعق بعلةن ساقلعغعن. )يةنع ماثا تةقؤالعقنع 

بةرضعن( دذنيا ـ ظاخعرةتتة ماثا مةغفعرةت قعلغعن. 
)))  دذظانعث مةنعسع: ظع اهلل! )هةجعمعزنع( قوبذل قعلعنغان هةجلةردعن ؤة )بعزنع( ضذناهلعرع مةغفعرةت قعلعنغانالردعن 

قعلغعن  
)))  دذظانعث مةنعسع: ظع اهلل! ساثا بعز هةمدذ ـ سانا ظئيتقعنعمعزدةك ؤة بعزنعث ظئيتقعنعمعزدعنمذ ياخشعراق هةمدذ ـ  
سانا بولسذن. ظع اهلل! مئنعث نامعزعم، قذربانلعقعم، هاياتعم ؤة ماماتعم سةن ظىحىندذر. سةن تةرةصكة قايتعمعز ؤة هةممعنع 
ظازابعدعن، كأثىلنعث ؤةسؤةسعسعدعن ؤة ظعشالرنعث حئحعالثغذلعقعدعن  قةبرة  قالدذرعمعز. ظع اهلل! ساثا سئغعنعص  ساثا 

صاناه تعلةيمةن. ظع اهلل! شامال ظئلعص كئلعدعغان نةرسعلةرنعث ياخشعسعنع تعلةيمةن ؤة يامعنعدعن صاناه تعلةيمةن.
)))  دذظانعث مةنعسع: ظع اهلل!  بعزنع توغرا يولغا باشلعغعن. بعزنع تةقؤالعق بعلةن زعنةتلعضعن. دذنيا ـ ظاخعرةتتة بعزضة 

مةغفعرةت قعلغعن. 
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معننالظعسالمة بةظدة ظعز هةدةيتةنا)))« 
قعلعدذ:  رعؤايةت  دئضةنلعكعنع  مذنداق  ظابباسنعث  ظعبنع  يةنة  تةبرانعي 
صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم ظةرافات كىنعنعث كةح تةرعصعدة بذ دذظانع قعالتتع: 
»ظةلالهذممة ظعننةكة تةرا مةكانعي ؤة تةسمةظذ كةالمعي ؤة تةظلةمذ سعررعي ؤة 
ظةالنعييةتعي ؤة ال يةخفا ظةلةيكة شةيظذن معن ظةمرعي، ظةنةل باظعسذل صةقعيرذل 
مذظتةرعفذ  ظةلمذقعررذل  مذشفعق،  ؤةجعلذل  مذستةجعيرذل  مذستةغعيسذل 
بعزةنبعه، ظةسظةلذكة مةسظةلةتةل معسكعينع ؤة ظةبتةهعلذ ظعلةيكة ظعبتعهالةل 
مذزنعبعل زةلعيلع، ؤة ظةدظذكة دذظاظةل خاظعفعل مازرذرع، مةن خةزةظةت لةكة 
رةقةبةتذهذ ؤة فازات لةكة ظةيناهذ ؤة نةهةلة لةكة جةسةدذهذ ؤة رةغةمة لةكة 
بعي  بعدذظاظعكة رةببع شةقعييةن ؤة كىن  ظةلالهذممة ال تةجظةلنعي  ظةنفذهذ، 

رةظذفةن رةهعمةن يا خةيرال مةسظذلعينة ؤة يا خةيرال مذظتعينة)))«
فع  >ظةلالهذممةجظةل  دذظادذر:  قالغان  سةلةصلةردعن  دذظامذ  تـأؤةندعكع 
سةمظعي نذران ؤة فع بةسارعي نذران ؤة فع قةلبعي نذران، ظةلالهذممةشراه لع 
سادرعي ؤة يةسسعر لع ظةمرعي، ظةلالهذممة ظعننعي ظةظذزذ بعكة معن شةررع 
ؤة معن شةررع  فعنناهارع  يةلعجذ  ؤة معن شةررع ما  لةيلع  يةلعجذ فعل  ما 
ظاخعرةتع  فعل  ؤة  هةسةنةتةن  دذنيا  فعد  ظاتعنا  رةببةنا  دةهرع،  بةؤاظعقعد 

هةسةنةتةن ؤة قعنا ظازابةننار)))<
ظةرافاتتا قعلعنعدعغان هةمدذـ  ساناالرنعث قاتارعدا يةنة تأؤةندعكع هةمدذ 
ـ ساناالرمذ بار: >سذبهانةلاله، ؤةلهةمدذ لعلاله، ؤةلالهذ ظةكبةر ؤة ال هةؤلة 
قعلعشقا  دذظا  هةقعقةتةن  سةن  اهلل!  ظع  تعلةيمةن.  رعزق  بةرعكةتلعك  صاك،  سةندعن  مةن  اهلل!  ظع  مةنعسع:  دذظانعث    (((
بذيرذدذث ؤة ظأزىثضة ظعجابةت قعلعشقا هأكىم قعلدعث. سةن هةقعقةتةن ؤةدةثضة خعالصلعق قعلمايسةن ؤة ؤةدةثنع بذزمايسةن. 
ظع اهلل! سةن ياخشع كأرضةن ياخشعلعقنع بعزضعمذ ياخشع كأرسةتسةث ؤة ظذنع بعزضة ظاسانالشتذرذص بةرسةث. سةن يامان 
كئيعن  بولغاندعن  باشالص  ظعسالمغا  بعزنع  قعلساث.  ظذزاق  بعزدعن  ظذنع  ؤة  كأرسةتسةث  يامان  بعزضعمذ  ظعشنع  كأرضةن 

ظعسالمنع بعزدعن سذغذرذص ظئلعؤةتمعسةث.  
)))  دذظانعث مةنعسع: ظع اهلل! سةن ظورنذمنع كأرىص تذرغذحعسةن. سأزلعرعمنع ظاثالص تذرغذحعسةن. يىشىرىن ؤة ظاشكارا 
ظعشلعرعمنع بعلعص تذرغذحعسةن. ساثا هئحقانداق ظعشعم مةخصعي ظةمةس. مةن بةك ظئهتعياجلعق صئقعردذرمةن. ياردةم ؤة 
صاناه تعلعضىحعمةن. بةك قورققذحعدذرمةن. ضذناهعمنع ظعقرار ؤة ظئتعراص قعلغذحعمةن. سةندعن معسكعنلةردةك سورايمةن. 
ساثا ضذناهكار خارنعث ظعلتعجاسعدةك ظعلتعجا قعلعمةن. ساثا قورقذص يىرضةن كورنعث دذظاسعدةك، ساثا بوينعنع ظةضكةن 
ظادةمنعث  ظةضكةن  باش  ظأزع  ؤة  تئنع  دذظاسعدةك، ساثا  ظاققذزغان كعشعنعث  ياش  دذظاسعدةك، ساثا كأزلعرع  كعشعنعث 
دذظاسعدةك دذظا قعلعمةن. ظع اهلل! مئنع ساثا قعلغان دذظايعمدعن ظذمعدسعز قويمعغعن. ماثا مئهرعبان ؤة شةصقةتلعك بولغعن. 

ظع تعلةكلةر تعلعنعدعغانالرنعث ؤة بئرعدعغانالرنعث ظةث ياخشعسع اهلل!
)))  دذظانعث مةنعسع:  ظع اهلل! قذلعقعمنع نذرلذق قعلغعن،  كأزىمنع نذرلذق قعلغعن، قةلبعمنع نذرلذق قعلغعن، ظع اهلل! 
مئنعث قةلبعمنع كةث قعلغعن، )يةنع ظعمان بعلةن ؤة صةيغةمبةرلعك بعلةن نذرالندذرغعن( مئنعث ظعشعمنع ظاسانالشتذرغعن. 
ـ كىندىزنعث ؤة زاماننعث يامان هادعسعلعرعدعن صاناه تعلةيمةن. صةرؤةردعضارعمعز! بعزضة  ظع اهلل! ساثا سئغعنعص كئحة 

دذنيادا ياخشعلعق ظاتا قعلغعن، ظاخعرةتتعمذ ياخشعلعق ظاتا قعلغعن، بعزنع دوزاخ ظازابعدعن ساقلعغعن.
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ظعستعغصار  قئتعم  يىز  ظوقذلعدذ.  قئتعم  يىز  بعلاله)))>  ظعلال  قذؤؤةتة  ال  ؤة 
ظعللةلالهذ ؤةهدةه ال  ظئيتعدذ: >ال ظعالهة  ـ تةكرار  تةكرار  بذنع  ظئيتعلعدذ. 
شةرعكة لةه لةهذلمذلك ؤة لةهذلهةمدذ بعيةدعهعل خةيرع ؤة هذؤة ظةال كذللع 
لةهذ مذسلعمذن، ال  نةهنذ  ؤة  ؤةهدةهذ  ظعللةلالهذ  ظعالهة  ال  قةدعر.  شةيظعن 
ظعالهة ظعللةلالهذ  ؤة لةؤ كةرعهةل مذشرعكذن، ال ظعالهة ظعللةلالهذ رةببذنا ؤة 
رةببذ ظاباظعنال ظةؤؤةلعينة. ظةلالهذممة ظةظتعق رةقةبةتعي معنةننار، ؤة ظةؤسعظ 

لع فعل رعزقعل هاالل، ؤةسرعف ظةننعي فةسةقةتعل ظعنسع ؤةلجعننع)))< 
ظةرافاتتا تذرذص مةزكذر دذظاالرنع ظوقذؤاتقاح ظارعلعقتا ؤاقعت حعقعرعص 
تةلبعية ظئيتعص تذرعدذ. ظةرافاتتا تذرغاندا دعلعغا اهلل تاظاالنعث قورقذنحعسع ؤ 
دعلع سذنذقلذق كعرعدعغان يةردة تذرذشقا تعرعشعش الزعم. ظةمما ظادةملةرنعث 
ظذ  بولذصمذ  ظعشتذر.  بعر  يوق  ظاساسع  حعقعشع  ظىستىضة  تئغعنعث  رةهمةت 
يةردة تئخع ظةر ـ ظايال بعر ـ بعرعضة ظارعلعشعص تذرعدعغان بعر يامان ظعش 

كأرىلعدذ.

ظةرافات تئغعدعن حىشىص مذزدةلعفعضة كئلعش

ظةرافاتتا تاكع كىن كعرعص كةتكةنضة قةدةر تذرعدذ. كىن كعرعص كةتكةندة 
هةجضة مةسظذل بولغان ظادةم ظةرافاتتعن حىشىشكة باشاليدذ. ظادةملةر ظذنعث 
كةينعدعن حىشعدذ. ظذالرنعث ظةرافاتتعن ظالدعرعماي خاتعرجةم ؤة سالماق هالدا 
حىشىشع الزعم. حىنكع ظالدعراص حىشىش باشقعالرغا ظةزعيةت ظئلعص كئلعدذ. بذ 
هةقتة ظعبنع ظابباس )اهلل تاظاال ظذالردعن رازع بولسذن!( مذنداق دةيدذ: ظعبنع 
ظابباس )يةنع ظأزعنع دئمةكحع( ظةرافات كىنع صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم بعلةن 
تةرعصعدعن  كةينع  ظةلةيهعسساالم  صةيغةمبةر  حىشىؤاتاتتع.  ظةرافاتتعن  بعللة 
كةلضةن قاتتعق بعر ؤاراث ـ حذرذث ظاؤازالرنع ؤة تأضىلةرضة تعضعص كةتكةن 
قامحا ظاؤازلعرعنع ظاثلعدع. شذنعث بعلةن صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم ظذالرغا 
قامحعسع بعلةن ظعشارةت قعلعص تذرذص: »ظع خااليعقالر! سئلةر ظالدعرعماي 
)))  تةسبعهلةرنعث مةنعسع: اهلل تاظاال بارلعق كةمحعلعكلةردعن صاكتذر. بارلعق هةمدذـ  سانا اهلل تاظاالغا خاستذر. اهلل تاظاال 

بىيىكتذر. كىح ـ قذؤؤةت صةقةت اهلل تاظاال تةرعصعدعندذر.   
)))  دذظانعث مةنعسع: بعر اهلل دعن باشقا هئح ظعاله يوق. اهلل نعث هئح شئرعكع يوق. صىتىن ظعضعدارحعلعق اهلل غا خاستذر. 
بارلعق هةمدذ ـ سانا اهلل غا خاستذر. ياخشعلعق ظذنعث قولعدعدذر. اهلل هةر قانداق ظعشقا قادعردذر. بعر اهلل دعن باشقا هئح 
ظعاله يوق. بعز ظذنعثغا بويسذندذق. مذشرعكلةر يامان كأرضةن تةقدعردعمذ بعر اهلل دعن باشقا هئح ظعاله يوق. بعر اهلل 
دعن باشقا هئح ظعاله يوق اهلل بعزنعث ؤة بعزنعث ظعلضعرع ظأتكةن ظةجدادلعرعمعزنعث صةرؤةردعضارعدذر. ظع اهلل! بوينذمنع 

دذزاختعن ظازات قعلغعن. ماثا هاالل رعزقتعن كةثرذ قعلغعن. مئنع ظعنسان ؤة جعنالرنعث يامانلعرعدعن ساقلعغعن.  
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سالماقلعق بعلةن مئثعثالر. حىنكع ظالدعراص مئثعش ياخشعلعقتعن ظةمةس« 
دئدع.))) 

سذزذلذص  قةدةر  مذزدةلعفعضة  تاكع  ظةرافاتتعن  قذيرذقع  مذزدةلعفعضة، 
كةلضةن ظعككع تاغنعث يولع بعلةن كئلعش مذستةهةصتذر. شذنعثدةك يةنة تاكع 
مذزدةلعفعضة قةدةر يولدا كةلضىحة يعغالص تذرذص تةلبعية، تةكبعر، تةهلعل، 

ظعستعغصار ؤة صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمغا دذرذت ظئيتعش مذستةهةصتذر.
شام بعلةن خذصتةن نامعزعنع ظةرافاتتا ظوقذمايدذ. ظذ ظعككع نامازنع يول 
ظىستىدعمذ ظوقذمايدذ. لئكعن ظةضةر مذزدةلعفعضة كئلعص بولغعحة يولدا تاث 
يول  بولسا،  ظعهتعمال  كئتعدعغان  حعقعص  ؤاقتع  نامازنعث  قئلعص  سىزىلىص 
ظىستعدة ظوقذسعمذ بولعدذ. حىنكع شام نامعزع بعلةن خذصتةن نامعزع توصلذنذص 
ظادةم  باغلعغان  ظئهرام  هةجضة  ظوقذلعدذ.  ؤاقتعدا  نامعزعنعث  خذصتةن  بعرضة 
ظىحىن ناماز ظوقذلعدعغان ظورذن مذزدةلعفعدذر. بذ هةقتة ظذسامة ظعبنع زةيد 
)اهلل تاظاال ظذنعثدعن رازع بولسذن!( مذنداق دةيدذ: صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم 
يةردة(  )بذ  كئلعص حىشتع.  حعلغعغا  بعر  قايتعص حىشىص  تئغعدعن  ظةرافات 
كعحعك تةرةت قعلغاندعن كئيعن يةثضعل قعلعص تاهارةت ظالدع. مةن: ناماز 
ظوقامتذق، دئدعم. صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم: »ناماز ظوقذيدعغان ؤاقعت تئخع 
ظالدعثدا( دئدع. ظاندعن صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم مذزدةلعفعضة كئلعص حىشتع 
ؤة كامعل قعلعص تاهارةت ظالدع. نامازغا تةكبعرمذ حىشىرىلدع. صةيغةمبةر 
ظةلةيهعسساالم )كعشلةرضة( شام نامعزعنع ظوقذص بةردع. ظاندعن هةر بعر ظادةم 
تأضىللعرعنع ظأز ظورنعغا حأكتىرىص قويذص كةلدع. كئيعن خذصتةن نامعزعغعمذ 
تةكبعر حىشىرىلدع. صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم خذصتةن نامعزعنع ظوقذص بةردع 

ؤة شام بعلةن خذصتةن نامعزعنعث ظارعسعدا هئحقانداق ناماز ظوقذمعدع.)))
مذنداق  بولسذن!(  رازع  ظذنعثدعن  تاظاال  )اهلل  ظةنسارعي  ظةبذظةييذبعل 
شام  مذزدةلعفعدة  هةجعدة  خوشلذشذش  ظةلةيهعسساالم  »صةيغةمبةر  دةيدذ: 

نامعزع بعلةن خذصتةن نامعزعنع توصالص بعرضة ظوقذغان.«))) 
ظةضةر بعر ظادةم مذزدةلعفعضة خذصتةن نامعزعدعن ظعلضعرع يئتعص كةلضةن 
بولسا، تاكع خذصتةن نامعزعنعث ؤاقتع كعرضةنضة قةدةر شام نامعزعنع ظوقذمايدذ. 

)))  ظعمام بذخارعي رعؤايعتع.

)))  ظعمام بذخارعي رعؤايعتع.
)))  بذ هةدعسنع ظعمام بذخارعي رعؤايةت قعلدع.
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ظوقذشتعن  نامعزعنع  شام  كئيعن(  كعرضةندعن  ؤاقتع  نامعزعنعث  )خذصتةن 
ظعلضعرع ظةزان ظوقذلعدذ. شام نامعزعغا ظةضةشتىرىصال خذصتةن نامعزع ظةزانسعز 
ؤة تةكبعرسعز ظوقذلعدذ. بعر قعسعم ظالعمالر، خذصتةن نامعزعنع ظةرافاتتا )هةر 
صعشعن  ظوقذلغان  بعرضة  توصالص  تةكبعر حىشىرىص(  ظايرعم  ـ  ظايرعم  بعرعضة 
نامعزعضعمذ  خذصتةن  تذرذص  قعلعص  قعياس  نامعزعضة  ظةسعر  بعلةن  نامعزع 
تةكبعر حىشىرلعدذ، دئضةن قاراشتعدذر. بذ قاراش بولسا، ظعبنع ظأمةر )اهلل 
ظةلةيهعسساالم  صةيغةمبةر  قعلغان:  رعؤايةت  بولسذن!(  رازع  ظذنعثدعن  تاظاال 
ظذ  ظوقذدع.  بعرضة  نامعزعنع  خذصتةن  بعلةن  نامعزع  شام  )مذزدةلعفعدة( 
نامازنعث هةر بعرعضة ظايرعم ـ ظايرعم تةكبعر حىشىرىلدع. ظذ ظعككعسعنعث 
ظارعسعدا ياكع هةر نامازنعث كةينعدعن هئحقانداق ناماز ظوقذمعدع،))) دئضةن 

هةدعسنعث ظاشكارا مةنعسعدذر.   
صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم بذ حاغدا ظوقذغان نامازلعرعنعث كةينعدعن نةصلة 

ناماز ظوقذمعغان بولسا، كعحعدة قوصذص نةصلة ناماز ظوقذيتتع.
)مذزدةلعفعدة شام نامعزعنع خذصتةننعث ؤاقتعدا ظوقذغان ؤاقتعدا( شامنعث 
نعيعتعنع قازا ناماز، دةص قعلماي ظادا ناماز دةص قعلعدذ. بذ ظعككع نامازنع 
جاماظةت بعلةن ظوقذش تةكعتلةنضةن سىننةتتذر. ظةضةر بعر ظادةم ظذ ظعككع 
توغرا  يةنة  بولسعمذ  ظوقذغان  يالغذز  ظأزع  ظةمةس  بعلةن  جاماظةت  نامازنع 
باغلعغان  ظئهرام  ظوقذش هةجضة  بعرضة  توصالص  بعلةن خذصتةننع  بولعدذ. شام 
بعر  باغلعغان  ظئهرام  هةجضة  بولمايدذ.  دذرذس  ظادةمضة  باشقا  ظادةمدعن 
ظادةمنعث شام بعلةن خذصتةننع توصالص بعرضة ظوقذشعنعث توغرا بولذشع ظىحىن 

يةنة بعر شةرت ظذنعث ظةرافاتتا تذرغان ظادةم بولعشعدذر. 
ظةضةر بعر ظادةم شام نامعزعنع ظأز ؤاقتعدا ظةرافاتتا ظوقذغان ياكع شام بعلةن 
خذصتةننع مذزدةلعفعضة كئلعشتعن ظعلضعرع يولدا ظوقذغان بولسا، ظذ ظادةمضة 
ظذ ظعككع نامازنع قايتا ظوقذش الزعمدذر. ظةضةر ظعككعنحع كىنعنعث )يةنع 
ظةتعسعنعث( تئثع ظاتقانغا قةدةر ظذ ظعككع نامازنع قايتا ظوقذمعغان بولسا، 
ظذ ظعككع ناماز يةنة توغرا بولعدذ. حىنكع ظذ نامازنعث بذزذلذص كئتعشع ظذ 
نامازنع  ظعككع  ظذ  ظادةم  ظذ  ظةضةر  قاراشلعقتذر.  ظوقذشقا  قايتا  ظعككعسعنع 
قايتا ظوقذمعسا، ظذ ظعككعسعنع ظأز ؤاقعتلعرعدا ظوقذغان هئسابلعنعدذ. لئكعن 

)))  ظعمام بذخارعي رعؤايعتع. 
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ظذ ظادةم )ظذ ظعككع نامازنع مذزدةلعفعدة توصالص بعرضة ظوقذش بولغان( بعر 
ؤاجعصنع قعلمعغان هئسابلعنعدذ. 

كئحعدة مذزدةلعفعدة يئتعش

ظىحىن  تذرذش  مذزدةلعفعدة  كئيعن  سىزىلضةندعن  تاث  ظادةم  قعلغان  هةج 
مذزدةلعفعدة  كعحعسع  شذ  ياتعدذ.  مذزدةلعفعدة  كعحعسع  حىشكةن  ظةرافاتتعن 
ؤة  قالغانالرغا  ياشعنعص  كئسةلضة،  لئكعن  سىننةتتذر.  تةكعتلةنضةن  يئتعش 
ظايالالرغا ظوخشاش ظاجعز ظادةملةر )مذزدةلعفعدة ياتمعسعمذ( بولعدذ. حىنكع بعز 
يذقعرعدا صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث، جةمةتعنعث ظعحعدعكع ظاجعز كعشعلةرنع 
مذزدةلعفةدعن معناغا كعحعدعال يولغا سالغانلعقعنع بايان قعلعص ظأتتذق. ظعبنع 
ظابباس )اهلل تاظاال ظذنعثدعن رازع بولسذن!(: »صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم مذزدةلعفة 
كعحعسع بالدذر يولغا سالغان جةمةتعنعث ظعحعدعكع ظاجعز كعشعلةرنعث ظعحعدة 

مةنمذ بار ظعدعم« دةيدذ.)))
 بذ هةقتة ظاظعشة )اهلل تاظاال ظذنعثدعن رازع بولسذن!( مذنداق دةيدذ: »بعز 
تاش  )شةيتانغا  كعشعلةر  هةتتا  سةؤدا  كئيعن  حىشتىق.  كئلعص  مذزدةلعفعضة 
ظاتعدعغان يةردة( تعقمذـ  تعقماق بولذص بولغعحة بئرعص )شةيتانغا تاش ظئتعؤئلعشع 
ظىحىن( صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمدعن رذخسةت سورعدع. )سةؤدا ناهايعتع ظاستا 
ماثعدعغان ظايال ظعدع(. صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم ظذنعثغا رذخسةت بةردع.«))) 
بذهةقتة ظةسمانعث ظازات قعلعؤاتقان قولع ظابدذلاله مذنداق دةيدذ: »ظةسما 
مذددةت  بعر  باشلعدع.  ظوقذغذلع  ناماز  حىشىص  مذزدةلعفةضة  كعحعسع  مذزدةلعفة 
ياق،  مةن:  دئدع.  كةتتعمذ؟  كعرعص  ظاي  ظوغلذم!  ظع  كئيعن:  ظوقذغاندعن  ناماز 
كعرعص  ظاي  ظوغلذم!  ظع  ظاندعن:  ظوقذدع.  ناماز  مذددةت  بعر  يةنة  ظذ  دئدعم. 
بعلةن  شذنعث  دئدع.  حعقعثالر،  يولغا  ظذ:  دئدعم.  هةظة،  مةن:  دئدع.  كةتتعمذ؟ 
بعز )معناغا كئلعش ظىحىن( يولغا حعقتذق ؤة )معناغا كئلعص شةيتانغا( تاشنع 
ظأزعنعث  نامعزعنع  بامدات  كئلعص  قايتعص  )مةككعضة(  ظةسما  ظاندعن  ظاتتذق. 
دةص  ظاتتذقمعكعن،  قاراثغذدا  ظاال  تاشنع  بذ  بعز  ظذنعثغا:  مةن  ظوقذدع.  ظأيعدة 
ظوياليمةن، دئدعم. ظةسما: ظع ظذغلذم! صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم ظايالالرغا )معناغا 

)))  ظعمام بذخارعي رعؤايعتع.
)))  بذ هةدعسنع ظعمام بذخارعي رعؤايةت قعلدع.
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بالدذر كئلعص تاشنع بالدذر ظئتعشقا( رذخسةت قعلغان، دئدع.«)))
بعر قعسعم ظالعمالر: »بذ هةدعسنع صاكعت قعلعص تذرذص )قذربان هئيتنعث 
ظاتسعمذ  ظعلضعرع  حعقعشتعن  كىن  تاشنع  ظاتعدعغان  شةيتانغا  كىنع(  بعرعنحع 
بذالر:  تذرذص  قارشع  مةزهةصعدعكعلةر  هةنةفعي  قاراشقا  بذ  دئدع.  بولعدذ« 
حعقعص  كىن  تاش  ظئتعلعدعغان  شةيتانغا  كىنع(  بعرعنحع  هئيتنعث  »)قذربان 
بولغاندعن كئيعن ظئتعلعدذ، ظةضةر بعر ظادةم ظذ تاشنع )تاث ظاتقاندعن كئيعن ؤة 
كىن حعقعشتعن ظعلضعرع ظاتقان بولسا توغرا بولعدذ،( ظةضةر ظذ ظادةم تاشنع تاث 
ظئتعشتعن ظعلضعرع ظاتقان بولسا، ظذنعث تاشنع )كىن حعققاندعن كئيعن( قايتا 

ظئتعشع الزعم« دةيدذ.
ظادةم  ظاتقان  ظعلضعرع  ظئتعشتعن  تاث  تاشنع  مةزهةصعدعكعلةرنعث  هةنةفعي 
تاشنع كىن حعققاندعن كئيعن قايتا ظاتعدذ، دئضةن قارعشعغا ظعمام ظةهمةد، ظعسهاق 
قئتعلدع. )ظعسهاق: »تاشنع  ظالعمالر  يةنة كأص قعسعمدعكع  باشقا  بذالردعن  ؤة 
تاث ظئتعشتعن ظعلضعرع ظئتعشقا بولمايدذ« دئدع ؤة ظأزعنعث بذ قارعشعغا ظعبنع 
ظابباستعن رعؤايةت قعلعنغان: »صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث ظابدذلمذتةللعصنعث 
جةمةتعنعث خعزمةتحعللعرعضة: سئلةر تاشنع تاكع كىن حعققانغا قةدةر ظاتماثالر« 

دئضةن هةدعسعنع صاكعت قعلعص كةلتىردع.(
ظةمما ظةتاظ، تاؤذس، شةظبعي ؤة ظعمام شافعظعي قاتارلعقالر: »شةيتانغا تاشنع 
تاث ظئتعشتعن ظعلضعرع ظاتسعمذ بولعدذ« دئدع. بذالر ظأزلعرعنعث بذ قارعشعغا 

ظةسمانعث مةزكذر هةدعسعنع صاكعت قعلعص كةلتىردع.
ظالعمالر ظعبنع ظابباستعن رعؤايةت قعلعنغان: »صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث 
كىن  تاكع  تاشنع  سئلةر  خعزمةتحعللعرعضة:  جةمةتعنعث  ظابدذلمذتةللعصنعث 
حعققانغا قةدةر ظاتماثالر« دئضةن هةدعسعدعكع بذيرذقنع مذستةهةصكة قارعتعدذ. 
يةنع تاشنع كىن حعقعص بولغاندعن كئيعن ظئتعش مذستةهةصتذر، دةيدذ. شذنعث 
بعلةن بذ هةدعس بعلةن ظةسمانعث مةزكذر هةدعسعنعث ظارعلعقعدا قارعمذـ  قارشلعق 

تأضةيدذ.
مذزدةلعفعدة كعحعنعث تئثعنع ناماز ظوقذش، اهلل تاظاالنع ياد ظئتعش ؤة دذظا 
قذربان  تةرةصتعن  بعر  كعحة  ظذ  حىنكع  مذستةهةصتذر.  ظاتقذزذش  بعلةن  قعلعش 
هئيتنعث كعحعسع يةنة بعر تةرةصتعن ظةرافات كىنعنعث كعحعسع بولغانلعقع ظىحىن 

)))  بذ هةدعسنع ظعمام بذخارعي رعؤايةت قعلدع.
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ظةث ظذلذغ بعر ؤاقعتنع ؤة مذزدةلعفة هةرةمضة تةؤة يةر بولغانلعقع ظىحىن ظةث 
بايان  ظاالهعدة  كعحعنع  ظذ  تاظاال  اهلل  ظالعدذ.  ظعحعضة  ظأز  ظورذننع  بعر  ظذلذغ 
قعلعص مذنداق دئدع: »ظةرةفاتتعن قايتقان حئغعثالردا مةشظةرع هةرامدا )يةنع 
مذزدةلعفةدة( اهلل نع ياد ظئتعثالر، اهلل سعلةرنع هعدايةت قعلغانلعقع ظىحىن، ظذنع 
سعلةرنع  اهلل  )يةنع  ظعدعثالر  ضذمراه  هةقعقةتةن  سعلةر  ظعلضعرع  ظئتعثالر،  ياد 

هعدايةت قعلعشتعن ظعلضعرع ضذمراهالر قاتارعدا ظعدعثالر؟«)))
دةؤاضارلعرعنع  ظأزعنعث  تاظاالدعن  اهلل  ظادةم مذزدةلعفة كعحعسع  قعلغان  هةج 
يةردة قعلعنغان  بذ  قارعمايدذ. حىنكع  رازع قعلعشعنع تعلةيدذ ؤة بذنعثغا سةل 
دذظا ظعجابةتتذر. بولذصمذ تاث ظئتعص بولغاندعن كئيعن قعلعنغان دذظا ظعجابةتتذر. 
بذ هةقتة ظعبنع ماجة ؤة باشقعالر ظابباس ظعبنع معرداسنعث مذنداق دئضةنلعكعنع 
رعؤايةت قعلعدذ: صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم ظةرافات كىنعنعث كةح تةرعصعدة ظذممعتعضة 
ظةلةيهعسساالمنعث  صةيغةمبةر  تاظاال  اهلل  ظعدع.  قعلغان  دذظا  تعلةص  مةغفعرةت 
دذظاسعنع ظعجابةت قعلعص: »مةن هةقعقةتةن ظذالرنعث باشقعالرنعث نةرسعللعرعنع 
ضذناهلعرعنع  هةممة  باشقا  ضذناهعدعن  ظأتكىزضةن  ظارقعلعق  ظئلعؤئلعش  ناهةق 
كةحىردعم. ظةمما باشقعالرنعث نةرسعللعرعنع ناهةق ظئلعؤالغان زالعمدعن زذلذمغا 
ظذحرعغذحعنعث هةققعنع ظئلعص بئرعمةن« دئدع. صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم: »ظع 
صةرؤةردعضارعم! خالعساث زذلذمغا ظذحرعغذحعغا )ظذنعث زذلذمغا ظذحرعغانلعقع 
تاظاال  اهلل  دئدع.  كةحىرةتتعث«  ضذناهعنع  زالعمنعث  بئرعص  جةننةتنع  ظىحىن( 
صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث بذدذظاسعنع ظذ حاغدا ظعجابةت قعلمعدع. صةيغةمبةر 
ظةلةيهعسساالم ظةتعسع تاث ظاتقاندا شذ دذظانعث ظأزعنع مةزدةلعفعدة قايتا قعلغان 

ظعدع. اهلل تاظاال ظذنعث دذظاسعنع ظعجابةت قعلدع.
اهلل تاظاال باشقعالرنعث نةرسعللعرعنع ناهةق ظئلعؤالغان هةممة  زالعمالرنعث 
باشقعالرنعث  بولسا،  ظادةملةر  كىحىرلعدعغان  ضذناهلعرع  كةحىرمةيدذ.  ضذناهعنع 
نةرسعللعرعنع ناهةق ظئلعؤالغاندعن كئيعن ظذنع ظعضعسعضة قايتذرذص بئرعشكة 
بارلعق كىحع بعلةن تعرعشقان، لئكعن ظذنع قايتذرذص بئرعشكة قذدرعتع يةتمةي 
نةرسعللعرعنع  باشقعالرنعث  ظةمما  كةحىرعدذ.  ضذناهلعرعنع  ظادةملةرنعث  قالغان 
سةل  بئرعشكة  قايتذرذص  ظعضعسعضة  ظذنع  كئيعن  ظئلعؤالغاندعن  ناهةق 
ضذناهلعرعنع  هارامخذرالرنعث  يوق  نعيعتع  بئرعشمذ  قايتذرذص  ظذنع  ؤة  قارعغان 
ظاقعؤئتعنعث  ظادةملةرنعث  خعلدعكع  بذ  ظةلةيهعسساالم  صةيغةمبةر  كةحىرمةيدذ. 

)))  سىرة بةقةرة 98) ـ ظايةتنعث بعر قعسمع. 
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قانداق بولعدعغانلعقعنع بايان قعلعص مذنداق دئدع: »كعمكع كعشعلةرنعث مال 
ـ مىلكعنع ظادا قعلعش نعيعتع بعلةن ظالسا، اهلل تاظاال ظذنع ظذنعث نامعدعن ظادا 
ـ  مال  كعشعلةرنعث  كعمكع  قعلعدذ.(  ياردةم  ظذنعثغا  تاظاال  اهلل  )يةنع  قعلعدذ 
مىلكعنع يوقذتعؤئتعش )يةنع ظذنع يعؤئلعش( نعيعتع بعلةن ظالسا، اهلل تاظاال ظذنع 

يوقذتعؤاتعدذ.« 
مذزدةلعفعدة بالدذر تذرذش ظىحىن تاثنعث ظئتعشع بعلةنال تاثنع بةك سىزىلدىرىص 
ظولتذرماستعن بامداتنع ظةؤؤةلقع ؤاقتعدا ظوقذش مذستةهةصتذر. حىنكع صةيغةمبةر 
ظةلةيهعسساالمنعثمذ شذنداق قعلغانلعقع رعؤايةت قعلعندع. مذزدةلعفعدة تذرغاندا 
ظةضةر مذمكعن بولسا مذزدةلعفعنعث ظايعغعدعكع بعر كعحعك تاغقا يئقعن بعر يةردة 
تذرعدذ. هازعر ظذ يةردة بعر مةسحعت باردذر. مذزدةلعفعدة تذرغاندا قعبلعغا قاراص 
ؤة قوللعرعنع ظئحعص تذرذص تاكع كىن حعققعلع ظاز قالغانغا قةدةر دذظا قعلعدذ، 

تةهلعل ؤة تةكبعر ظئيتعدذ، اهلل تاظاالدعن خالعغان تعلةكلعرعنع تعلةيدذ.

معناغا قاراص مئثعش

كىن حعققعلع ظاز قالغان ؤاقتعدا معناغا قاراص ماثعدذ. ظةضةر كىن حعققانغا قةدةر 
مذزدةلعفعدة تذرسا ضذناهكار بولعدذ. لئكعن ظذنداق قعلغان ظادةمضة )مةسعلةن: 
مال ظألتىرىدعغانغا ياكع سةدعقة بئرعدعغانغا ظوخشاش( هئحقانداق جازا كةلمةيدذ. 
تعرمعزعي ظأمةر ظعبنع خةتتاب )اهلل تاظاال ظذنعثدعن رازع بولسذن!( نعث مذنداق 
دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ: »مذشرعكلةر )مذزدةلعفعدعن( تاكع كىن حعققانغا 
قةدةر قايتمايتتع ؤة سذبةيرة تئغع يورذسذن دةيتتع))). صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم 
ظذالرغا قارشع ظعش قعلدع))). شذنعث ظىحىن ظأمةرمذ كىن حعقعشتعن ظعلضعرع 

قايتعص حىشعدذ«.
حىشكىدةك  تاش  ظاتقان  ؤاقتعدا  كةلضةن  بئشعغا  حعلغعسعنعث)))  مةهسةر 
مةساصة تئزمئثعش الزعم. بذ هةقتة تعرمعزعي ؤة ظعمام ظةهمةد جابعر )اهلل تاظاال 
ظذنعثدعن رازع بولسذن!( نعث مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ: »صةيغةمبةر 
ظةلةيهعسساالم مةهسةر حعلغعسعدا تئزماثدع ؤة ظذ يةردعن ظأتىؤئتعص بذ دذظانع 
ظوقذدع: >ظةلالهذممة ال تةقتذلنا بعغةزابعكة ؤة ال تذهلعكنا بعظازعكة ؤة ظافعنا 

)))  يةنع كىن حعقعص سذبةيرة تئغع يورذسذن ظاندعن مذزدةلعفعدعن قايتايلع، دةيتتع. ت.  
)))  يةنع صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم مذشرعكالرغا قارشع ظعش قعلعص مذزلعفعدعن كىن حعقعشتعن ظعلضعرع قايتتع. ت. 

)))  مةهسةر حعلغعسع كةبعنع ظأرىؤاتعمعز دةص كةلضةن فعل ظعضعللعرعنعث فعللعرع يئتعؤالغان يةردذر، دةص قارعلعدذ. 
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قةبلة زالعكة)))<«
مذزدةلعفعدعن معنادا شةيتانغا ظاتعدعغان تاشالرنع ظئلعؤئلعش مذستةهةصتذر. 
دانعسعدةك  قذناقنعث  حوث  ياكع  ظذرذقعدةك  خورمعنعث  هةجمع  تاشالرنعث  ظذ 
بولذشع الزعم. بذ هةقتة ظعمام مذسلعم جابعر )اهلل تاظاال ظذنعثدعن رازع بولسذن!( 
نعث مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ: »مةن صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث 

شةيتانغا سوزماق تئشعدةك تاشالرنع ظاتقانلعقعنع كأردىم«.
قذربان هئيتنعث بعرعنحع كىنع ظاتعدعغان يةتتة تاشنع مذزدةلعفعدعن تعرعص 
قعرغاقلعرعدعن  يولنعث  تاشالرنع  ظاتعدعغان  كىنلعرع  باشقا  ظةمما  ظئلعؤالعدذ. 
ياكع خالعغان يةرلةردعن تةرسعمذ بولعدذ. لئكعن شةيتانغا تاش ظاتعدعغان يةرنعث 
تاشالر  ظذ  حىنكع  مذستةهةصتذر.  يذيذش  تاشالرنع  مةكرذهتذر.  تعرعش  قئشعدعن 

بعلةن بعر ظعبادةت ظادا قعلعنعدذ.
كىنع(  بعرعنحع  هئيتنعث  قذربان  )يةنع  كىنع  ظونذنحع  ظئيعنعث  زذلهةججع 
ظةتتعضعنع معناغا يئتعص كةلضةن ؤاقتعدا شةيتانغا تاش ظاتعدعغان كاتاكالردعن 
خةيف مةسحعتع تةرعصعدعن باشالص بعرعنحع ؤة ظعككعنحع كاتاكنع تاشالص قويذص 

مةككة تةرعصعدعكع ظىحىنحع كاتاككا كئلعص تاشنع شذ يةرضة ظاتعدذ.

تاش ظئتعش

شةيتانغا تاش ظاتماقحع بولغان ظادةم تاش ظاتعدعغان كاتاكتعن بةش ضةز))) 
يعراقلعقتا تذرذص معنا تئغعنع ظوث قولع تةرعصعدة، مةككعنع سول قولع تةرعصعدة 
قعلعص، تاش ظاتعدعغان كاتاككا قاراص تذرذص تاش ظئتعشنع باشاليدذ. يةتتة تاشنع 
ظاتقاندا هةممعسعنع بعراقال ظاتماستعن هةر بعرعنع ظايرعم ـ ظايرعم ظاتعدذ. هةر 
بعر تاشنع ظاتقاندا: >بعسمعلالهع ظةلالهذ ظةكبةر، رةغمةن لعششةيتان ؤة رعزان 

لعرراهمان)))< دةص تةكبعر ظوقذيدذ.
بعرعنحع  تةلبعيةنع  باشلعغان  ظئيتعشنع  تارتعص  ؤاقتعدعن  باغلعغان  ظئهرام 
تاظاال  )اهلل  ظابباس  ظعبنع  ظةلصةزلة  هةقتة  بذ  توختعتعدذ.  بعلةن  ظئتعش  تاشنع 
)))  دذظانعث مةنعسع: ظع اهلل! بعزنع غةزعؤعث بعلةن ظألتىرمعضعن. ظازابعث بعلةن هاالك قعلمعغعن ؤة بذنداق قعلعشتعن 

ظعلضعرع بعزنع كةحىرضعن.  
)))  بعر ضةز تةخمعنةن )7 سانتعمئتعرغا تةثدذر. 

)))  تةكبعرنعث مةنعسع: شةيتاننع خارالش ؤة معهرعبان اهلل نع رازع قعلعش ظىحىن اهلل تاظاالنعث ظعسمع بعلةن )شةيتانغا 
تاش ظئتعشنع( باشاليمةن. اهلل بىيىكتذر.  
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مئنع  ظةلةيهعسساالم  »صةيغةمبةر  دةيدذ:  مذنداق  بولسذن!(  رازع  ظذالردعن 
مذزدةلعفعدعن معناغا قةدةر ظذلذغعغا معندىرؤالدع. صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم تاكع 

شةيتانغا ظاتعدعغان تاشنع ظاتقانغا قةدةر توختعماي تةلبعية ظئيتعص تذردع.«)))
ظابدذرراهمان ظعبنع يةزعد مذنداق دةيدذ: »مةن ظعبنع مةسظذد بعلةن )اهلل 
تاظاال ظذنعثدعن رازع بولسذن!( هةج قعلدعم. ظذنعث )قذربان هئيتنعث بعرعنحع 
كىنع ظاتعدعغان تاش ظىحىن( يةتتة تاش ظاتقانلعقعنع، كةبعنع سول قولع تةرعصعدة 
ؤة معنانع ظوث قولع تةرعصعدة قعلعص هةر بعر تاشنع ظاتقاندا تةكبعر ظئيتقانلعقعنع 

ظاندعن: مانا بذ سىرة بةقةرة حىشكةن يةردذر، دئضةنلعكعنع كأردىم.«)))
ياردعمع  بارمعقعنعث  كأرسةتكىح  قويذص  ظىستعدة  بارمعقعنعث  حوث  تاشنع 
بعلةن ظئتعش موستةهةصتذر. ياكع تاشنع حوث بارمعقع ؤة كأرسةتكىح بارمعقع 
بعلةن قعسعص تذرذص ظاتعدذ. بذنداق ظئتعش كأصلعضةن ظادةملةر ظىحىن ظاساندذر. 
بذنداق ظئتعش ظةث ياخشع شةكعلدة ظئتعش هئسابلعنعدذ. بذنداق شةكعلدة ظةمةس 

ظأزع خالعغان شةكعلدة ظاتسعمذ بولعدذ.
تاشنع ظوث قولع بعلةن ظئتعش مذستةهةصتذر. تاش ظاتعدعغان ؤاقتعدا قولعنع 
تاش  تاش،  ظئتعلغان  ظةضةر  قالغعحة كأتىرعدذ.  ظئقع كأرىنىص  قولتذقعنعث  تاكع 
ظاتعلعدعغان يةردعن ظةث ظاز ظىح ضةز يعراقلعققا حىشسة، ظذ تاش هئساب بولمايدذ. 
ظادةمنعث ظىستىضة،  بعر  ظاتعدذ. ظةضةر تاش دةسلةص  قايتا تاش  ظذنعث ظورنعغا 
ظاندعن ظذنعث ظىستىدعن ظأزعحة تاش ظئتعش ظىحىن تةييارالنغان كاتاككا يئقعن بعر 
يةرضة حىشكةن بولسا، تاش ظاتقذحعنعث قعلغان هةجع قوبذل قعلعنعدذ. ظةضةر بعر 
ظادةم ظاتقان تاش هةققعدة شىبهعلعنعص قالغان بولسا، ظةث ياخشعسع شىبهعلعص 

قالغان قئتعملعق سانعنع قايتا ظئتعش الزعم.)))
ظىحىنحع كاتاككا تاش ظاتقان ؤاقتعدا تاشنع ظئتعص بولذص دذظا قعلعش ظىحىن 
كاتاكنعث قئشعدا تذرمايدذ. ظةكسعحة دذظانع يولدا كئتعص بارغاح قعلعدذ. ظةمما 
قذربان هئيتنعث باشقا كىنلعرع تاش ظاتقان ؤاقتعدا دذظا قعلعش ظىحىن بعرعنحع 
ؤة ظعككعنحع كاتاكنعث قئشعدا تذرعدذ. بذ هةقتة ظعمام بذخارع مذنداق دةيدذ: 
»ظعبنع ظأمةر )اهلل تاظاال ظذالردعن رازع بولسذن!( بعرعنحع كاتاككا يةتتة تاش 
ظاتاتتع. هةر بعر تاشنعث ظارقعسعدعن تةكبعر ظئيتاتتع. ظاندعن تىزلةثرةك يةرضة 

)))  ظعمام مذسلعم رعؤايعتع. 
)))  بذ ظةسةرنع ظعمام بذخارعي رعؤايةت قعلدع. 

)))  »اهلدية العالئية«.
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دذظا  ظذزذن  تذرذص  كأتىرىص  قوللعرعنع  قعلعص  يىزعنع  تةرةصكة  قعبلة  حعقعص 
قعالتتع. ظاندعن ظعككعنحع كاتاككا تاش ظاتقاندعمذ هةر بعر تاشنعث ظارقعسعدعن 
تةكبعر ظئيتاتتع. ظاندعن شعمال تةرعصعضة حعقعص قعبلة تةرةصكة يىزعنع قعلعص 
قوللعرعنع كأتىرىص تذرذص ظذزذن دذظا قعالتتع. ظاندعن حعلغعدعكع ظةث ظاخعرقع 
)يةنع ظىحىنحع( كاتاككا تاش ظاتاتتع. لئكعن )دذظا قعلعش ظىحىن( ظذنعث يئنعدا 
تذرمايتتع ؤة مةن: صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث شذنداق قعلغانلعقعنع كأرضةن 

ظعدعم، دةيتتع.«

تاشنع ظاتعدعغان ؤاقعتالر

قذربان هئيتنعث بعرعنحع كىنع تاش ظئتعش شذ كىننعث تئثع ظاتقان ؤاقتعدعن 
باشلعنعص تاكع ظعككعنحع كىنعنعث تئثع ظاتقانغا قةدةر داؤام قعلعدذ. تاشنع كىن 
حعققان ؤاقتعدعن باشالص تاكع كىن ظعضعلضةنضة قةدةر ظئتعش سىننةتتذر. تاشنع 
كىن ظعضعلضةندعن تارتعص تاكع كىن كعرعص كئتعص بولغعحة ظئتعشمذ توغرعدذر. 

ظةمما كىن كعرعص كئتعص بولغاندعن كئيعن ظئتعش مةكرذهتذر.
قذربان هئيتنعث ظعككعنحع كىنع تاش ظئتعش شذ كىننعث تئثع ظاتقان ؤاقتعدعن 
باشلعنعص تاكع ظىحىنحع كىنعنعث تئثع ظاتقانغا قةدةر داؤام قعلعدذ. تاشنع كىن 
ظعضعلضةن ؤاقتعدعن باشالص تاكع كىن كعرعص كةتكةنضة قةدةر ظئتعش سىننةتتذر. 
ظةمما تاشنع كىن ظعضعلعشنعث ظالدعدا ؤة كىن كعرعص كئتعص بولغاندعن كئيعن 

ظئتعش مةكرذهتذر.
قذربان هئيتنعث ظىحىنحع كىنع تاش ظئتعش شذ كىننعث تئثع ظاتقان ؤاقتعدعن 
باشلعنعص تاكع تأتعنحع كىنعنعث تئثع ظاتقانغا قةدةر داؤام قعلعدذ. تاشنع كىن 
ظعضعلضةن ؤاقتعدعن باشالص تاكع كىن كعرعص كةتكةنضة قةدةر ظئتعش سىننةتتذر. 
ظةمما تاشنع كىن ظعضعلعشنعث ظالدعدا ؤة كىن كعرعص كئتعص بولغاندعن كئيعن 

ظئتعش مةكرذهتذر.

مال بذغذزالش

بولغاندعن  ظئتعلعص  تاش  ظئتعلعدعغان  كىنع  بعرعنحع  هئيتنعث  قذربان  مال 
كئيعن بوغذزلعنعدذ. مال بوغذزالش تاق هةج قعلغان ظادةمضة سىننةتتذر. ظةمما 
جىص هةج ياكع بةهرعمان هةج قعلغان ظادةمضة ؤاجعصتذر. ظةمما نورمال قذربانلعق 
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قعلعش سعرتتعن كةلضةن مذساصعر هاجعالرغا ؤاجعص ظةمةس. ظةضةر هةج قعلغان 
خذددع  قعلعش  قذربانلعق  ظذنعثغا  بولسا،  ظادةم  ظولتذراقالشقان  مةككعدة  ظادةم 

مةككعلعكلةرضة ؤاجعص بولغعنعدةك ؤاجعص بولعدذ.
تاق هةج قعلغان ظادةم مال ظألتىرمةكحع بولسا، مالنع حئحعنع حىشىرىشتعن 
ظعلضعرع ظألتىرىش مذستةهةصتذر. ظةضةر ظذ حئحعنع حىشىرىص بولذص ظاندعن مال 
ظألتىرضةن بولسا، ظذنعثغا هئحقانداق جازا كةلمةيدذ. بذ هةقتة ظعبنع ظابباس )اهلل 
تاظاال ظذالردعن رازع بولسذن!( مذنداق دئدع: صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمدعن مال 
ظألتىرمةي ؤة ياكع شذنعثدةك بعرةر ظعشنع قعلماي تذرذص حئحعنع حىشىرؤةتكةن 
صةيغةمبةر  سورالغاندا،  هةققعدة  بولعدعغانلعقع  قانداق  هأكمعنعث  ظادةمنعث 
دةص  كةلمةيدذ«  هئحنةرسة  كةلمةيدذ،  هئحنةرسة  »ظذنعثغا  ظةلةيهعسساالم: 

جاؤاص بةرضةن.
حئحعنع  مالنع  ظادةمنعث  قعلغان  هةج  بةهرعمان  ياكع  هةج  جىص  ظةمما 
ظذنداق  ظعشنع  ظادةم  ظذ  ظةضةر  ؤاجعصتذر.  ظألتىرىشع  ظعلضعرع  حىشىرىشتعن 
جازا  ظذنعثغا  بولسا،  ظعلضعرع حىشىرضةن  ظألتىرىشتعن  مالنع  حئحعنع  قعلماي 
ظىحىن يةنة بعر قوي ظألتىرىش الزعم بولعدذ. بذ هةقتة ظعمام بذخارع معسؤةرنعث 
هةقعقةتةن  ظةلةيهعسساالم  »صةيغةمبةر  قعلعدذ:  رعؤايةت  دئضةنلعكعنع  مذنداق 
مالنع حئحعنع حىشىرىشتعن ظعلضعرع ظألتىردع ؤة ساهابعالرنعمذ شذنداق قعلعشقا 

بذيرذدع.« 

حئحعنع حىشىرىش ياكع قعسقارتعش

مالنع بذغذزالص بولذص باشنعث هةممعسعنع حىشىرعدذ ياكع هةر حاحتعن 
حاحنع  قعسقارتعدذ.  حاحنع  ظئلعص  معقداردا  ظذححعحعلعك  بارماقنعث 
بعر  تأتدةن  ظةمةس  هةممعسعنع  حاحنعث  قعسقارتقاندا  ياكع  حىشىرضةندة 
قعسمعنع حىشىرسعمذ ياكع قعسقارتسعمذ بولعدذ. لئكعن ظةر كعشعنعث حاحنعث 
يوق  حئحع  بئشعدا  ظذ  ظةضةر  مةكرذهتذر.  حىشىرىش  قعسمعنع  بعر  تأتدةن 
ظادةم بولسا، ظذنعث بئشعنعث تأتدةن بعر قعسمعغا ظذستذر يىضىرتىؤئتعشع 

سىننةتتذر.
بارماقنعث  حئحعدعن  قعسمعنعث  بعر  تأتدةن  بئشعنعث  كعشع  ظايال 
حىشىرىشع  حئحعنع  كعشعنعث  ظايال  قعسقارتعدذ.  معقداردا  ظذححعحعلعك 
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هارامدذر. بذ هةقتة ظةبذداؤذد ظعبنع ظابباستعن صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث 
مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ: »ظايال كعشعضة حاح حىشىرىش يوق. 
ظذالر صةقةت حئحعنع قعسقارتعدذ.« حىنكع خذددع ساقالنع حىشىرؤئتعش ظةر 
كعشع ظىحىن سىرىتعنع ظأزضةرتعش بولغعنعدةك حاحنع حىشىرؤئتعشمذ ظايال 

كعشع ظىحىن سىرىتعنع ظأزضةرتعش هئسابلعنعدذ.
حاحنع حىشىرضةن ؤاقتعدا مذنداق دةص دذظا قعلعدذ: >ظةلهةمدذ لعلالهع 
ظةلالهذممة  مةناسعكةنا،  ظةننا  قازا  ؤة  ظةلةينا  ظةنظةمة  ؤة  هةدانا  ما  ظةال 
يةؤمةل  نذران  شةظرةتعن  بعكذللع  لع  فةجظةل  بعيةدعكة  ناسعييةتع  هةزعهع 
قعيامةتع، ؤةمهع ظةننع بعها سةييعظةتةن، ؤةرفةظ لع بعها دةرةجةتةن، ظةلالهذممة 
بارعك فع نةفسع ؤة تةقةببةل معننع، ظةلالهذممةغفعر لع ؤة لعلمذهةللعقعينة 
)يةنع  >ظامعن  ظاخعرعدا:   >((( مةغفعرةه  ؤاسعظةل  يا  ؤةلمذقةسسعرعينة 

دذظايعمنع ظعجابةت قعلغعن(< دةيدذ.)))
كىن  ظذ  حىنكع  قعلعدذ.  دذظا  كئيعن  ؤة  ظعلضعرع  حىشىرىشتعن  حاحنع 
هئيت كىنلعرعدذر. حاحنع حىشىرىص بولغاندعن كئيعن بذرذتنع ؤة تعرناقالرنع 
ظئلعش مذستةهةصتذر. حاحنع حىشىرىص بولغاندعن كئيعن ظئهرامنعث ظعحعدة 
تذرذص قعلعش حةكلةنضةن ظعشالردعن جعنسعي مذناسعؤةت ظأتكىزىشتعن ياكع 
ظةمما  بولعدذ.  قعلعشقا  ظعشنع  هةممة  باشقا  ظعشالردعن  ظاالقعدار  ظذنعثغا 
جعنسعي مذناسعؤةت ظأتكىزىش ياكع ظذنعثغا ظاالقعدار ظعشالرنع قعلعش تاكع 

زعيارةت تاؤاصعنع ظادا قعلمعغذحة هاالل بولمايدذ.

زعيارةت تاؤاصعنع قعلعش

ظألتىرىص  مال  ظئتعص،  تاش  شةيتانغا  كىنع  بعرعنحع  هئيتنعث  قذربان 
ؤة حاحنع حىشىرىص ياكع قعسقارتعص بولغاندعن كئيعن شذ كىننعث ظأزعدة 
مةككعضة كعرعص زعيارةت تاؤاصعنع قعلعدذ. زعيارةت تاؤاصعنع قعلعدعغان ظةث 
ياخشع ؤاقعت بولسا، قذربان هئيتنعث بعرعنحع كىنعدذر. ظةضةر بعرعنحع كىنع 
)))  دذظانعث مةنعسع: بعزنع توغرا يولغا باشلعغان، بعزضة نئمةت بةرضةن ؤة بعزنع هةج صاظالعيةتلعرعمعزنع ظادا قعلدذرغان 
اهلل غا هةمدذ ـ سانا بولسذن! ظع اهلل! مانا بذ  مئنعث كوكذالم سئنعث قولذثدعدذر، هةر بعر حاح ظورنعغا مةن ظىحىن قعيامةت 
كىنع بعر نذرنع قعلغعن، مةندعن بعر ضذناهنع ظأحىرضعن ؤة مئنعث دةرعجةمنع كأتىرضعن. ظع اهلل! كأثلةمدة بةرعكةت قعلغعن 
قعسقارتقانالرغا  ؤة  ماثا، حاحلعرعنع حىشىرضةنلةرضة  اهلل!  كةثرع  مةغفعرةتع  ظع  قعلغعن.  قوبذل  مةندعن )هةجعمنع(  ؤة 

مةغفعرةت قعلغعن.
)))  >إرشاد الصاوي<.
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ظىحىنحع  بولمعسا،  كىنع  ظعككعنحع  ظةضةر  كىنعدذر.  ظعككعنحع  بولمعسا، 
رازع بولسذن!(  تاظاال ظذنعثدعن  ظعبنع ظأمةر )اهلل  كىنعدذر. ظعمام مذسلعم 
ظةلةيهعسساالم  »صةيغةمبةر  قعلعدذ:  رعؤايةت  دئضةنلعكعنع  مذنداق  نعث 
قذربان هئيتنعث بعرعنحع كىنع )معنادعن مةككعضة حىشىص( زعيارةت تاؤاصعنع 
قعلعص )يةنة تةكرار معناغا( قايتعص حعقعص كةتتع ؤة صعشعن نامعزعنع معنادا 

ظوقذدع.«
زعيارةت تاؤاصعنع ؤة حاح حىشىرىشنع مذشذ ظىح كىندعن كئحعكتىرؤئتعش 
كىندعن  ظىح  مذشذ  حىشىرىشنع  حاح  بعلةن  تاؤاصع  زعيارةت  مةكرذهتذر. 
كئحعكتذرؤاتقان ظادةمضة ظعمام ظةبذهةنعفةنعث كأزقارعشع بويعحة جازا ظىحىن 
بعر هايؤان ظألتىرىش الزعم. حىنكع هةجنعث حاح حىشىرىش صاظالعيعتع مةلذم 
بعر ؤاقعتقا خاستذر. ظذ ؤاقعت بولسعمذ قذربان هئيتنعث كىنلعرعدذر ؤة مةلذم 
ؤة  ظةبذيىسىف  ظعمام  ظةمما  هةرةمدذر.  بولسعمذ  يةر  ظذ  خاستذر.  يةرضة  بعر 

ظعمام مذهةممةدنعث كأزقارعشع بويعحة ظذنعثغا هئحقانداق جازا كةلمةيدذ.
شذنعثدةك يةنة بعر ظادةم تاش ظئتعشتعن ؤة مال ظألتىرىشتعن ظعلضعرع 
حاح حىشىرضةنضة ظوخشاش هةجنعث صاظالعيةتلعرعنعث بةزعلعرعنع بةزعلعرعدعن 
كأزقارعشع  ظةبذهةنعفةنعث  ظعمام  ظذنعثغا  قويسا،  قعلعص  كئيعن  ـ  ظعلضعر 
بويعحة جازا ظىحىن بعر هايؤان ظألتىرىش الزعم. ظةمما ظعمام ظةبذيىسىف ؤة 
ظعمام مذهةممةدنعث كأزقارعشع بويعحة ظذنعثغا هئحقانداق جازا كةلمةيدذ. 
كةلتىرىص مذنداق  صاكعت  ـ  دةلعل  ظعمام مذهةممةد  بعلةن  ظةبذيىسىف  ظعمام 
كئيعن  صاظالعيعتع  هةجنعث  قعلعنغان  كئحعكتىرىلىص  ؤاقتعدعن  دئدع: »ظأز 
قعلعنعش بعلةن يةنة ظذنعث ظورنع تولذقلعنعدذ. ظورنع تولذقالنغان ظعبادةتضة 

جازا كةلمةيدذ.«
صاكعتع بولسا، ظعبنع مةسظذد )اهلل  ـ  ظةبذهةنعفةنعث دةلعل  ظةمما ظعمام 
تاظاال ظذنعثدعن رازع بولسذن!( نعث: »كعمكع )هةجنعث( بعر صاظالعيةتعنع 
هايؤان  بعر  ظىحىن  جازا  ظذنعثغا  قعلسا،  ظعلضعرع  صاظالعيةتتعن  بعر  يةنة 
ظألتىرىش الزعمدذر« دئضةن سأزعدذر. حىنكع ظئهرام باغالشقا ظوخشاش مةلذم 
قعلعنماي  ظأزعدة  يةرنعث  ظذ  صاظالعيةت  بعر  بولغان  الزعم  قعلعش  يةردة  بعر 
هايؤان  ظىحىن  جازا  قعلعنغانلعقعغا  كئحعكتىرىلىص  ظذنعث  كئحعكتىرىلسة، 
ظألتىرىش ؤاجعص بولغعنعدةك مةلذم بعر ؤاقعتتا قعلعنعش الزعم بولغان بعر 
صاظالعيةت ظذ ؤاقعتنعث ظأزعدة قعلعنماي كئحعكتىرىلسة ظذنعثغعمذ جازا ظىحىن 
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هايؤان ظألتىرىش ؤاجعص بولعدذ. شذنعث ظىحىن ظةضةر بعر ظادةم قذربان هئيت 
بولسا،  حىشىرضةن  يةردة  بعر  باشقا  يةردعن  تةؤة  هةرةمضة  حاحنع  كىنلعرع 

ظذنعثغا جازا ظىحىن بعر هايؤان ظألتىرىش الزعم.)))

معنا كىنلعرع

حعقعص  معناغا  يةنة  تةكرار  كئيعن  بولغاندعن  قعلعص  تاؤاصعنع  زعيارةت 
كئتعص ظذ يةردة ياتعدذ. شةيتانغا تاش ظاتعدعغان كىنلةرنعث كعحعسعدة معنادا 
باشقا  ظةمما  سىننةتتذر.  كأزقارعشعدا  مةزهةصعدعكعلةرنعث  هةنةفعي  يئتعش 
مةزهةصلةرنعث كأزقارعشعدا ؤاجعصتذر. هةنةفعي مةزهةصعدعكعلةرنعث دةلعل ـ 

صاكعتع بولسا، تأؤةندعكع هةدعستذر:
تاظاال  )اهلل  ظةلمذتةللعب  ظعبنع  دةيدذ: »ظابباس  مذنداق  بذخارع  ظعمام 
ظذنعثدعن رازع بولسذن!( صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمدعن )زةمزةم قذدذقعدعن 
سذ تارتعص( هاجعالرغا سذ تةييارالش ظىحىن معنا كعحعلعرع )معنادا ظةمةس( 
مةككعدة يئتعشقا رذخسةت سورعغان ظعدع. صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم ظذنعثغا 

رذخسةت بةرضةن )))«.
ظئينعث  زذلهةججع  بولسا  كىن  )بذ  كىنع  ظعككعنحع  هئيتنعث  قذربان 
بذ  ظوقذيدذ.  مةسحعتعدة  خةيف  نامعزعنع  صعشعن  كىنعدذر(،  بعرعنحع  ظون 
مةسحعتتة هةجدة ظوقذلذش سىننةت قعلعنغان ظىحىنحع خذتبعنع تعثشايدذ. 
قعلعص  بايان  يذقعرعدا  بعز  تاشنع  بارعدذ.  ظاتقعلع  تاش  شةيتانغا  ظاندعن 
كاتاكتعن  بعرعنحع  سانعغاندا  تةرعصعدعن  مةسحعتع  خةيف  ظأتكعنعمعزدةك 
باشالص ظاتعدذ. بعرعنحع كاتاككا قعبلة تةرةصكة قاراص تذرذص يةتتة تاش ظاتعدذ. 
ؤة  قعلعدذ  دذظا  تذرذص  قئشعدا  كاتاكنعث  كئيعن  بولغاندعن  ظئتعص  تاشنع 
ظعستعغصار ظئيتعدذ. ظاندعن ظعككعنحع كاتاكنعث قئشعغا كئلعدذ. ظذنعثدعمذ 
خذددع بعرعنحع كاتاكتا قعلغانغا ظوخشاش يةتتة تاش ظاتعدذ. تاشنع ظئتعص 
بولغاندعن كئيعن كاتاكنعث قئشعدا تذرذص دذظا قعلعدذ ؤة ظعستعغصار ظئيتعدذ. 
ظاتعدذ.  تاش  يةتتة  ظذنعثغعمذ  كئلعدذ.  قئشعغا  كاتاكنعث  ظىحىنحع  ظاندعن 
لئكعن تاشنع ظئتعص بولغاندعن كئيعن ظذنعث يئنعدا تذرذص دذظا قعلمايدذ ؤة 

)))  »اهلداية «، ) ـ توم، 68) ـ بةت.
ظةلةيهعسساالم  صةيغةمبةر  بولسا،  بولعدعغان  ؤاجعص  ظوخشاش  دئضةنضة  مةزهةصدعكعلةر  باشقا  يئتعش  معنادا  ظةضةر    (((

ظابباسقا معنا كعحعلعرع مةككعدة يئتعشقا رذخسةت بةرمةيتتع. ت.  
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ظعستعغصار ظئيتمايدذ.
قذربان هئيتنعث ظىحىنحع كىنعنعث كعحعسعنعمذ معنادا يورعتعدذ. ظذ كىنع 
تاكع كىن ظعضعلضةنضة قةدةر معنادا ساقاليدذ. كىن ظعضعلضةندعن كئيعن تاش 

ظاتعدعغان يةرضة كئلعص تاشنع ظعلضعرعكع كىندة ظاتقان شةكعلدة ظاتعدذ.
قذربان هئيتنعث ظعككعنحع ؤة ظىحىنحع كىنلعرع ظاتعدعغان تاشنع كىن 
ظئتعش  ظعلضعرع  ظعضعلعشتعن  ظئتعش سىننةتتذر. كىن  ظعضعلضةندعن كئيعن 
معنادعن  كىنع(  ظىحىنحع  هئيتنعث  )قذربان  ظادةم  بعر  ظةضةر  مةكرذهتذر. 
مةككعضة كعرعص كةتمةكحع بولذص يولدا )كىن ظعضعلضةندعن كئيعن( بولعدعغان 
قعستا ـ قعستاثحعلعقتعن قورقسا، تاشنع كىن ظعضعلعشنعث ظالدعدا ظاتسعمذ 

بولعدذ.
)مةسعلةن: تاشنع بعرعنحع كاتاكتعن ظةمةس ظىحىنحع كاتاكتعن باشالص 
رعظاية  تةرتعؤعضة  كاتاكالرنعث  ظاتعدعغان  تاش  تاشنع  ظوخشاش(  ظاتقانغا 
قعلماي ظاتسعمذ بولعدذ. لئكعن بعر سىننةتنع قعلمعغان هئسابلعنعدذ. حىنكع 
هةر كاتاككا تاش ظئتعش بعر ظعبادةتتذر. شذنعث ظىحىن بعر كاتاككا ظئتعلغان 
قعلعشقا  رعظاية  تةرتعصكة  ظارعسعدعكع  كاتاكالرنعث  بولذشع  توغرا  تاشنعث 

قاراشلعق ظةمةس.)))
كعرعص  كىن  تاكع  كىنع  ظىحىنحع  هئيتنعث  قذربان  ظادةم  بعر  ظةضةر 
قذربان  تاكع  ظذنعث  كةتمعسة،  قايتعص  مةككعضة  معنادعن  قةدةر  كةتكةنضة 
هئيتنعث تأتعنحع كىنعدعكع تاشنع ظاتماي تذرذص معنادعن قايتعص كئتعشع 
مةكرذهتذر. ظةضةر ظذ ظادةم قذربان هئيتنعث ظىحىنحع كىنعنعث كىنع كعرعص 
كئتعص بولغاندعن كئيعن كعحعدة معنادعن قايتعص كعرضةن بولسا، ضذناهكار 

بولعدذ. لئكعن ظذنعثغا هئحقانداق جازا كةلمةيدذ.
ظةضةر ظذ ظادةم قذربان هئيتنعث تأتعنحع كىنعنعث تئثع ظاتقانغا قةدةر معنا 
تئغعدا تذرغان بولسا، ظذنعثغا شذ كىننعث تئشعنع ظئتعش ؤاجعصتذر. بذ كىننعث 
تئشعنعمذ خذددع ظعلضعرع كىندعكعلةرضة ظوخشاش كىن ظعضعلضةندعن كئيعن 

ظاتعدذ. كىن ظعضعلعشتعن ظعلضعرع ظاتسعمذ بولعدذ، لئكعن مةكرذهتذر.)))
ظةضةر بعر ظادةم بعرةر كىننعث تئشعنع ظاتمعغان بولسا، ظذ تاشنعث قازاسعنع 

)))  »فتح القدير«، ) ـ توم، 8)) ـ بةت.
)))  >إرشاد الصاوي<.
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ظعككعنحع كىنع قعلعدذ. يةنع ظذ تاشنع ظعككعنحع كىنع ظاتعدذ. ظذ ظادةمضة 
ظعمام ظةبذهةنعفةنعث كأزقارعشع بويعحة جازا ظىحىن بعر هايؤان ظألتىرىش الزعم 
بولعدذ. ظةمما ظعمام ظةبذيىسىف بعلةن ظعمام مذهةممةدنعث كأزقارعشع بويعحة 
قازاسعنع  تاشنعث  قالغان  ظئتعلماي  كةلمةيدذ.  جازا  هئحقانداق  ظادةمضة  ظذ 
قعلعش تاكع قذربان هئيتنعث تأتعنحع كىنعنعث كىنع كعرعص كةتكةنضة قةدةر 
داؤام قعلعدذ. ظةضةر قذربان هئيتنعث تأتعنحع كىنعنعث كىنع كعرعص كةتسة 

تاشنعث قازاسعنع قعلعدعغان ؤاقعت ظأتىص كةتكةن هئسابلعنعدذ.
شةيتانغا تاشنع ظئتعص بولذص مةككعضة قاراص ماثعدذ. يولدا >ظةبتةه< 
دةص ظاتعلعدعغان بعر يةردة ظازراق تذرذص دذظا قعلعش سىننةتتذر. ظاظعشة )اهلل 
تاظاال ظذنعثدعن رازع بولسذن!(: »بذ يةردة تذرذش سىننةت ظةمةس. حىنكع 
ظذ، صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم صةقةت مةدعنعضة))) كئتعش ظاسان بولسذن، دةصال 

حىشكةن بعر يةردذر)))« دئدع.))) 

خذشلذشذش تاؤاصعنع قعلعش

معنادعن قايتعص كعرعص مةككعدة تاكع ؤةتعنعضة قايتعدعغان ؤاقعت 
كةلضةنضة قةدةر تذرعدذ. قذربان هئيتنعث تأتعنحع كىنعدعن كئيعن تاكع 
ظأزعضة،  ظعحعدة  مذددةت  قةدةر  كةلضةنضة  ؤاقعت  قايتعدعغان  ؤةتعنعضة 
هةققع  ظىستعدة  ظوخشاش(  ظذستازعغا  )مةسعلةن:  ؤة  ظانعسعغا  ـ  ظاتا 
بار ظادةملةرضة ظاتاص ظأمرة هةج قعلعدذ. ؤةتعنعضة قايتعدعغان ؤاقعت 
كةلضةندة مةككعدعن سةصةر قعلعص حعقعص كئتعشتعن ظعلضعرع خذشلذشذش 
بةلضعلةص  ظىحىن  باغالش  ظئهرام  قعلعش  تاؤاصنع  بذ  قعلعدذ.  تاؤاصعنع 
ظةمما  ؤاجعصتذر.  ظادةملةرضة  كةلضةن  سعرتعدعن  يةرلةرنعث  بئرعلضةن 
مةككعلعكلةرضة، مةككعنعث حعضراسعنعث سعرتعدا ؤة مةزكذر يةرلةرنعث 
ظعحعدة ظولتذرعدعغان ظادةملةرضة، هةيزدار ؤة نعفاسدار ظايالالرغا ظذ تاؤاصنع 
قعلعش ؤاجعص ظةمةس. لئكعن هةيزدار ياكع نعفاسدار ظايال مةكككعنعث 
)))  يةنع صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم مةككعضة كعرعصال خوشلذشذش تاؤاصعنع قعلعص مةدعنعضة قاراص ماثاتتع. شذنعث ظىحىن 

ساهابعالر بعلةن بعر ظاز دئمعنع ظئلعؤئلعش ظىحىن ظذ يةرضة حىشكةن. ت.
)))  ظاظعشة )اهلل تاظاال ظذنعثدعن رازع بولسذن!( نعث: بذ يةردة تذرذش سىننةت ظةمةس دئضةن سأزعدعن بذ يةردة تذرذش 
هةجنعث صاظالعيةتلعرعدعن ظةمةس، دئضةن مةنا مةقسةت قعلعنعدذ. صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم ظذ يةرضة حىشكةنلعكع ظىحىن 

ظذ يةرضة حىشىش سىننةت، ظةث ظاز مذستةهةص بولعدذ. كئيعن تأت خةلعصعمذ بذ يةرضة حىشةتتع. ت.
)))  ظعمام بذخارعي رعؤايعتع.
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ظأيلعرعنعث قويرذقعدعن ظايرعلعص كئتعشتعن ظعلضعرع هةيزعدعن ياكع 
قعلعش  تاؤاصعنع  خوشلذشذش  ظذنعثغا  بولسا،  بولغان  صاك  نعفاسعدعن 
ؤاجعص بولعدذ. صةرز هةجدعن كئيعن ظأمرة هةج قعلغان ؤاقتعدا قعلغان 
تاؤاص خوشلذشذش تاؤاصعنعث ظورنعغا هئساب بولمايدذ. لئكعن زعيارةت 
تاؤاصعنعث كةينعدعن قعلعنغان هةر قانداق تاؤاص خوشلذشذش تاؤاصعنعث 
ظورنعغا هئساب بولعدذ. بذ تاؤاصنع قعلعش هةققعدة ظعبنع ظابباس )اهلل 
تاظاال ظذنعثدعن رازع بولسذن!( مذنداق دةيدذ: »كعشعلةر )هةجدة( ظةث 
ظاخعرعدا قعلعدعغان ظعشعنعث كةبعنع تاؤاص قعلعش بولذشعغا بذيرذلدع. 

لئكعن تاؤاص هةيز كأرىص قالغان ظايالدعن يةثضعللعتعلدع))).)))
خوشلذشذش تاؤاصعنعث ؤةتعنعضة قايتماقحع بولغان ؤاقعتتا قعلعنعشع 
كئيعن  تاؤاصتعن  بذ  ظادةم  بولغان  قايتماقحع  ؤةتعنعضة  مذستةهةصتذر. 
ظعككع رةكةت ناماز ظوقذيدذ، ظاندعن زةمزةم سىيعدعن ظعحعدذ. ظاندعن 
كةبعنعث قئشعغا تةكرار كئلعص ظذنعث قئشعدا دذظا قعلعدذ. بولذصمذ قارا 
ظةضةر  قعلعدذ.  دذظا  تذرذص  ظارعلعقعدا  ظعشكعنعث  كةبعنعث  بعلةن  تاش 
ظعشكع<  >هةزذرا  تاكع  ظاندعن  سىيعدذ.  تاشنع  قارا  بولسا،  مذمكعن 
دعن حعقعص كةتكةنضة قةدةر كةبعدعن ظايرعلغعنعغا يعغلعغان، هةسرةت 
حةككةن ؤة كأزىنع كةبعدعن ظأزمعضةن هالةتتة ماثعدذ. حىنكع صةيغةمبةر 
ماثغاندا >هةزذرا  قعلعص  مةدعنعضة هعجرةت  ظةلةيهعسساالم مةككعدعن 
قةسةم  بعلةن  نامع  تاظاالنعث  »اهلل  توختاص:  قئشعدا  نعث  ظعشكع< 
ياخشعسعدذرسةن  ظةث  زئمعنعنعث  نعث  اهلل  قعلعمةنكع، هةقعقةتةن سةن 
سةندعن  مةن  ظةضةر  سىيىملعكعدذرسةن.  ظةث  زئمعنعنعث  نعث  اهلل  ؤة 
مةجبذرع حعقعرعلمعغان بولسام، مةن )هةرضعزمذ( حعقعص كةتمةيتتعم« 

دئضةن.)))
هةيزدار ؤة نعفاسدار ظايالالر هةرةم مةسحعتعنعث ظعشكعنعث قئشعدا 

تذرذص دذظا قعلعص قايتعص كئلعدذ.
هاجعالر ؤةتعنعضة قايتعدعغان ؤاقتعدا، ظةضةر مذمكعن بولسا مةككعدعن 
)))  يةنع خوشلذشذش تاؤاصعنع قعلعص يذرتعغا قايتماقحع بولغان ؤاقتعدا هةيزع كئلعص قالغان ظايال ظذ تاؤاصنع قعلمعسعمذ 

بولعدذ. ت. 
)))  بذ ظةسةرنع ظعمام بذخارعي رعؤايةت قعلدع. 

)))  بذ هةدعسنع تعرمعزعي ؤة ظعبنع ماجة قاتارلعقالر رعؤايةت قعلدع. 
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نةرسة  بعر  ؤاقتعدا  حعقعدعغان  ؤة  كئتعدذ  حعقعص  تةرعصعدعن  مةسصعلة 
ظعصار  ظاخعرع  سةصعرعنعث  قعلغان  هةجضة  ظاندعن  قعلعؤعتعدذ.  سةدعقة 
)يةنع ظةث ظئسعل( بولذشع ظىحىن صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث شةهرع 

بولغان مةدعنعضة قاراص يولغا حعقعدذ.

سافا بعلةن مةرؤةنعث ظارعلعقعدعكع ظايلعنعشنعث باشلعنعش تارعخع

سافا بعلةن مةرؤةنعث ظارعلعقعدعكع ظايلعنعشنعث بعر باشلعنعش تارعخع 
بولذص بذ تارعخ ظذ ظعككع تاغنعث ظارعسعدا ظايلعنعدعغانالرغا ظعككع ظذلذغ 
صةيغةمبةر ظعبراهعم ظةلةيهعسساالم بعلةن ظعسماظعل ظةلةيهعسساالم كةبعنعث 
يةنة  تارعخ  ظذ  ظةسلعتعدذ.  تارعخعنع  كةبعنعث  ؤاقتعدعكع  قوصذرغان  ظذلعنع 
سافا بعلةن مةرؤةنعث ظارعلعقعدا ظةث دةسلةص ظايالنغان ظادةمنعث ظعسماظعل 
بعلةن  سافا  ؤة  ظةسلعتعدذ  ظعكةنلعكعنع  هاجةر  ظانعسع  ظةلةيهعسساالمنعث 
مةرؤةنعث ظارعلعقعدعكع ظايلعنعش صاظالعيعتعنعث بةزع هأكىملعرعنع كأرسىتىص 

بئرعدذ.
ظاياللعرع  ظةلةيهعسساالمنعث  ظعبراهعم  بويعحة  تةقدعرع  تاظاالنعث  اهلل 
هاجةر بعلةن سارةنعث ظارعسعدعمذ بعر ظادةمنعث نعكاهعدا بولغان ظايالالرنعث 
شذنعث  بةردع.  يىز  كىنلعشعشلةر  ؤة  بةسلعشعش  بئرعدعغان  يىز  ظارعسعدا 
بعلةن اهلل تاظاال ظعبراهعم ظةلةيهعسساالمنع هاجةر بعلةن ظذغلع ظعسماظعلنع 
كئيعنكع كىنلةردة مةككة شةهرع قورذلعدعغان هةرةم زئمعنعدعكع بعر يةرضة 

كأحىرىص كئلعشكة بذيرذدع. 
ظعبنع ظابباس )اهلل تاظاال ظذنعثدعن رازع بولسذن!( بذ ؤةقةلعكنع بايان 
قعلعص مذنداق دةيدذ: ظايالالر )قئحعص كةتكةندة ظعزلعرعنع ظأحىرىش ظىحىن( 
ظعسماظعلنعث  قئتعم  بعرعنحع  مئثعشنع  سأرةص  باغالص  نةرسة  بعر  بعلعضة 
كةتكةندة  حعقعص  قئحعص  )ظأيدعن  هاجةر  ظالدع.  ظىلضة  هاجةردعن  ظانعسع 
ظعزعدعن سارةنعث تئصعؤئلعشعدعن ظةنسعرةص( ظعزعنع ظىحىرىش ظىحىن بعلعضة 
بعر نةرسة باغالص سأرةص ماثغان. ظاندعن ظعبراهعم هاجةرنع ؤة ظئمعؤاتقان 
مةسحعتعنعث  هةرةم  )مةككعدة(  كةبعدة  كئلعص  ظئلعص  ظعسماظعلنع  ظوغلع 
يذقعرع تةرعصعدعكع زةمزةم قذدذغعنعث ظىستعدة حوث بعر دةرةخنعث يئنعغا 
يوق  سذمذ  ظعحكعدةك  ظادةممذ،  بعر  مةككعدة  كىنلةردة  ظذ  ظورذنالشتذردع. 
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يئنعغا خورما  ظذالرنعث  قويذص  ظورذنالشتذرذص  يةرضة  ظذالرنع شذ  ظذ،  ظعدع. 
ؤة بعر تذلذم سذنع قويذص قويدع. ظاندعن ظعبراهعم ظةلةيهعسساالم كةينعضة 
ظأرىلىص مئثعؤعدع، ظعسماظعلنعث ظانعسع هاجةر ظذنعث كةينعدعن بئرعص: ظع 
ظعبراهعم! بعزنع هئحقانداق نةرسة يوق، ظادةمسعز سةهراغا تاشالص قويذص 
ظذنعثغا  ظعبراهعم  تةكرارلعدع.  قئتعم  ظىح  سأزنع  دئضةن،  كئتعسةن؟  نةضة 
قاراصمذ قويمعدع. ظاندعن هاجةر: سئنع اهلل مذشذنداق قعلعشقا )يةنع بعزنع 
دةص  هةظة،  ظعبراهعم:  دةص سورعدع.  بذيرذدعمذ؟  قويذشقا(  تاشالص  يةردة  بذ 
جاؤاب بةردع. هاجةر: ظذنداق بولسا اهلل بعزنع ساقلعغذحعدذر، دةص بالعسعنعث 
قئشعغا قايتعص كةلدع. ظاندعن ظعبراهعم ظةلةيهعسساالم سةصةرضة يول ظالدع. 
ظعبراهعم ظايالع ؤة بالعسع كأرىنمةيدعغان >سةنعيية< دئضةن يةرضة بارغاندا، 
ظوقذدع:  دذظانع  بذ  تذرذص  كأتىرىص  قولعنع  قعلعص،  تةرةصكة  كةبة  يىزعنع 
»صةرؤةردعضارعمعز! ظةؤالدعمنعث بعر قعسمعنع )يةنع باالم ظعسماظعل بعلةن 
ظايالعم هاجةرنع( ناماز ظوقذسذن )يةنع ساثا ظعبادةت قعلسذن دةص( سئنعث 
مةككعضة(  )يةنع  ؤادعغا  بعر  ظئكعنسعز  قئشعدعكع  ظأيىثنعث  هأرمةتلعك 
ظورذنالشتذردذم، صةرؤةردعضارعمعز! بعر قعسعم كعشعلةرنعث دعللعرعنع ظذالرغا 
مايعل قعلغعن، ظذالرنع شىكىر قعلسذن دةص تىرلىك مئؤعلةرنع ظذالرغا رعزعق 
ظعبراهعم  ظذسسذزلذقعغا  ظئمعتتع.  ظعسماظعلنع  هاجةر  بةرضعن«)))  قعلعص 
ظةلةيهعسساالم قويذص قويغان سذنع ظعحتع. تذلذمدعكع سذ تىضعضةندة ظذ ؤة 
ظوغلع ظعسماظعل ظذسسذزلعقتعن تولغانغعلع باشلعدع. هاجةر ظوغلعنعث بذ 
هالعنع كأرىشنع خالعماي، ظذنعث قئشعدعن باشقا جايغا قاراص ماثدع. سةفا 
تئغع شذ يةردعكع تاغالرنعث ظعحعدعكع ظةث يئقعنع ظعدع. ظذ شذ تاغقا حعقتع. 
لئكعن  قاراشقا باشلعدع.  ظادةم كأرىنةرمعكعن، دةص جعلغعغا  ظاندعن بعرةر 
بعرةر ظادةممذ  كأرىنمعدع. ظاندعن سةفا تئغعدعن حىشىص جعلغعغا كةلدع ـ 
دة، كعيعمعنعث بعر تةرصعنع كأتىرىص جعلغعدعن يىضىرىص ظأتتع. ظاندعن مةرؤة 
تئغعغا كئلعص تاغنعث ظىستعدة تىردع. ظاندعن بعرةر ظادةم كأرىنةرمعكعن، دةص 
قارعدع. بذ يةردعمذ هئحكعم كأرىنمعدع. ظذ بذ ظعشنع يةتتة قئتعم تةكرارلعدع. 
»شذثا  ظةلةيهعسساالمنعث:  صةيغةمبةر  ظةنهذما  رةزعيةلالهذ  ظابباس  ظعبنع 
ظايلعنعدذ«  ظارعلعقعدا  تاغنعث  قعلغاندا( ظعككع  كعشعلةر )هةج ؤة ظأمرة 
دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلدع. هاجةر مةرؤة تئغعغا يئقعنالشقاندا بعر ظاؤازنع 

)))  سىرة ظعبراهعم )) ـ ظايةت.
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يةنة  ظاؤازنع  ظذ  ظعدع،  سالغان  قذالق  )ظاؤازغا(  تذرذص  جعم  ظذ  ظاثلعدع. 
ظاثلعدع. ظذ بعرةر ياردةمحع بولغان بولسا شذنع ظاثلعدعممذ، دةص )شذنداق 
قارعغذدةك بولسا(، ظذ زةمزةمنعث يئنعدا تاصعنع بعلةن ياكع قانعتع بعلةن سذ 
ظةتراصعنع  صةرعشتعنع كأردع. سذمذ حعقتع هاجةر )سذنعث  بعر  ظعزدةؤاتقان 
توصا بعلةن( توسذشقا باشلعدع. ظذ: توختا! دةص قولع بعلةن ظعشارةت قعلدع. 
شذنعث بعلةن هاجةر سذنع قاحعسعغا ظذسذشقا باشلعدع. سذنع بعر تةرةصتعن 
ظذسذص تذرسا، سذ يةنة بعر تةرةصتعن ظئتعلعص حعقعص تذراتتع. ظعبنع ظابباس 
دئضةنلعكعنع  مذنداق  ظةلةيهعسساالمنعث  صةيغةمبةر  ظةنهذما  رةزعيةلالهذ 
رعؤايةت قعلعدذ: »اهلل ظعسماظعلنعث ظانعسعغا رةهمةت قعلسذن! ظذ زةمزةمنع 
)ظأز هالعغا( قويذص قويغان بولسا، ياكع ظذ سذدعن ظذسمعغان بولسا، جةزمةن 

زةمزةم )ظئرعقتةك( ظئقعص تذرعدعغان بذالق بوالتتع«. 
ظعبنع ظابباس مذنداق دةيدذ: هاجةر سذدعن ظعحتع ؤة بالعسعنعمذ ظئمعتتع. 
ظاندعن صةرعشتة: »ظذنعثغا سعز هاالك بولذص كئتعشتعن قورقماث. بذ يةردة 
اهلل تاظاالنعث بعر ظأيع بار )كةبعنع دئمةكحع(، ظذنع بذ باال ؤة ظذنعث ظاتعسع 
هاالك  كعشعلةرنع  ياخشع  قعلغان  ظعضعدارحعلعق  ظأزع  تاظاال  اهلل  سالعدذ. 
قعلمايدذ« دئدع. كةبة زئمعندعن دأثضة ظوخشاش كأتىرىلىص تذراتتع. سةل 
كئتةتتع. )كىنلةر(  ظئقعص  يئنعدعن  ؤة سول  ظوث  ظذنعث  قالسا، سذ  كئلعص 
ياكع  كعشعلةر  تىركىم  بعر  قةبعلعسعدعن  جذرهذم  هةتتا  ظأتتع.  شذنداق 
جذرهذم قةبعلعسعدعن بعر ظاظعلعكلةر كادا يولعدعن كئتعؤئتعص هاجةر بعلةن 
ظعسماظعلنعث قئشعدعن ظأتىص قالدع. ظذالر مةككعنعث تأؤةن تةرعصعضة حىشتع. 
ظذالر بعر نةرسعنع ظئلعش ظىحىن حىشمةكحع بولذص ظعنتعلعؤاتقان بعر ظذحار 
بذ  بعز  ظايلعنعؤاتعدذ.  ظةتراصعدا  سذنعث  قذش  ظذ  شةكسعز  كأرىص:  قذشنع 
جعلغعدا سذ يوقمعكعن، دئضةن ظعدذق، دئدع. ظاندعن ظذالر بعر كعشعنع ياكع 
ظعككع كعشعنع ظةؤةتتع. ظذالر سذنع كأردع. قايتعص كئلعص سذنعث بارلعقعنع 
ظانعسع  ظعسماظعلنعث  كئلعشتع.  هةممعسع  ظذالرنعث  ظاندعن  قعلدع.  خةؤةر 
سذنعث يئنعدا ظعدع. ظذالر ظذنعثغا: بعز سئنعث قئشعثغا حىشىص، بذ يةردة 
سذدا  لئكعن  ماقذل،  ظذ  دئدع.  قعالمسةن،  رذخسةت  قئلعشعمعزغا  يةرلعشعص 
سعلةرنعث هئحقانداق هةققعثالر يوق، دئدع. ظذالر ظذنعث سأزعضة قوشذلدع. 
ظعبنع ظابباس مذنداق دةيدذ، صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم: »ظعسماظعلنعث 
ظانعسع بذ ظعشقا )يةنع ظذالرنعث ظذنعث يئنعدا ظولتذراقلعشعص قئلعشعغا( 
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ياخشع  ياشاشنع  بعللة  بعلةن  كعشعلةر  ظذمذ  قالدع.  يولذقذص  تاسادعصعي 
ظادةم  ظاظعلعدعكعلعرعضة  )جذرهذمدعكع(  ظذالر  ظاندعن  دئدع.  كأرةتتع« 
بعرنةححة  ظذالردعن  مةككعدة  كئلعؤالدع.  ظئلعص  يانلعرعغا  ظذالرنع  ظةؤةتعص 
بولذص  ظادةم  حعرايلعق  ؤة  ياخشع  ناهايعتع  ظعسماظعلمذ  بولدع.  ظاظعلعكلةر 
يةتكةندة  باالغةتكة  ظذ  ظأضةندع.  تعلعنع  ظةرةب  ظذالردعن  بولدع.  حوث 
قويدع.  قعلعص  تويعنع  ظذنعث  بعلةن  قعز  بعر  ظعحعدعكع  ظأزلعرعنعث  ظذالر 
ظعسماظعلنعث ظانعسعمذ ظالةمدعن ظأتتع. ظعبراهعم ظةلةيهعسساالم ظعسماظعل 
ظأيلعنعص بولغاندعن كئيعن، ظذنعث ظةهؤالعنع بئلعص بئقعش ظىحىن كةلدع. 
ظايالعدعن  ظذنعث  ظاندعن  تاصالمعدع.  ظعسماظعلنع  ظةلةيهعسساالم  ظعبراهعم 
ظذنع سورعدع. ظايالع ظذنعثغا: ظذنعث تعرعكحعلعك ظىحىن بعر نةرسة ظعزدةص 
ظذنعثدعن  ظةلةيهعسساالم  ظعبراهعم  ظاندعن  ظئيتتع.  كةتكةنلعكعنع  حعقعص 
جاصا  ؤة  قعيعنحعلعق  بعز  ظذنعثغا:  ظايالع  سورعدع.  ظةهؤالعنع  تذرمذش 
قعلدع.  شعكايةت  تذرمذشلعرعدعن  دةص  ياشاؤاتعمعز،  ظعحعدة  مذشةققةت   -
يةتكىزىص  سالعمعمنع  كةلسة  ظئرعثعز  ظذنعثغا:  ظةلةيهعسساالم  ظعبراهعم 
قويذث ؤة ظذنعثغا دةص قويذث! ظعشعضعنعث بذسذغذسعنع يةثضىشلعؤةتسذن، 
دئدع. ظعسماظعل كئلعص بعر نةرسعنع سةزضةندةك قعلعص ظايالعدعن: بعر كعشع 
كةلدعمذ؟ دةص سورعدع. ظايالع: هةظة، مذنداق - مذنداق سىصةتلعك بعر قئرع 
توغرذلذق  سةن  ظذنعثغا  مةن  سورعدع.  ظةهؤالعثدعن  سئنعث  كئلعص  كعشع 
بعز  ظذنعثغا:  مةن  سورعدع.  تذرمذشعمعزدعن  بعزنعث  ظذ  بةردعم.  سأزلةص 
قعيعنحعلعقتا ياشاؤاتعمعز دئدعم، دئدع. ظعسماظعل: ظذ ساثا بعرةر ؤةسعيةت 
قعلعص كةتتعمذ؟ دةص سورعدع. ظذ: هةظة، ظذ ساثا ساالم دةص قويذشذمنع ؤة 
ظعشعكعثنعث بذسذغذسعنع يةثضىشلعؤئتعشعثنع، دةص قويذشذمنع بذيرذدع، 
دئدع. ظعسماظعل: ظذ مئنعث دادام بولعدذ. مئنع سةندعن ظايرعلعص كئتعشعمضة 
بئرعؤئتعص،  خئتعنع  ظذنعث  دةص  قايتقعن،  ظأيىثضة  سةن  ظةمدع  بذيرذصتذ. 
ظذالرنعث ظعحعدعن باشقا بعرسع بعلةن توي قعلدع. بعر مذددةت ظأتكةندعن 
كئيعن ظعبراهعم ظةلةيهعسساالم ظذالرنعث يئنعغا قايتا بارغاندا ظعسماظعلنع 
يئنعغا كعرعص ظعسماظعل توغرذلذق سورعدع.  ظايالعنعث  ظذ  تاصالمعدع.  يةنة 
ظعبراهعم:  بةردع.  ظعزدةص حعقعص كةتتع، دةص جاؤاب  نةرسة  بعر  بعزضة  ظذ: 
بعز  ظذ:  سورعدع.  ظةهؤالعنع  تذرمذش  دةص  قانداق؟  ظةهؤالعثالر  سعلةرنعث 
تاظاالغا  اهلل  بئرعص  جاؤاب  دةص  ياشاؤاتعمعز،  تذرمذشتا  باياشات  ؤة  ياخشع 
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شىكرع ظئيتتع. ظعبراهعم: سعلةر تامعقعثالرغا نئمة يةيسعلةر؟ دةص سورعدع. 
ظذ: سذ،  دةص سورعدع.  ظعحعسعلةر؟  نئمة  ظذ:  بةردع.  دةص جاؤاب  ظذ: ضأش، 
دةص جاؤاب بةردع. ظعبراهعم ظةلةيهعسساالم: ظع اهلل ظذالرغا )ظذالرنعث( ضأش 
ظةلةيهعسساالم  صةيغةمبةر  قعلدع.  دذظا  دةص  بةرضعن،  بةرعكةت  سذلعرعغا  ؤة 
قوناق  بذغداي،  )يةنع  دانلعرع  ظذالرنعث  كىنلةردة  »ظذ  دةيدذ:  مذنداق 
دئضةنلةرضة ظوخشاش دانالر( يوقتع. ظةضةر ظذ بولغان بولسا، ظذنعثغعمذ دذظا 
قعلغان بوالتتع. مةككعنعث سعرتعدا بعر ظادةم ضأش بعلةن سذغا بعر نةرسة 
ظارعالشتذرماي ضأشنعمذ ظأز صئتع يئسة سذنعمذ ظأز صئتع ظعحسة، ظذ ظعككعسع 
كةلسة  ظئرعثعز  ظذنعثغا:  ظةلةيهعسساالم  ظعبراهعم  سعثمةيدذ.«  ظذنعثغا 
ظذنعثغا ساالم، دةص قويذث ظذ ظعشعكنعث بوسذغعسعنع ياخشع ساقلعسذن، 
دئدع. ظعسماظعل كئلعص ظذنعثدعن: بعر كعشع كةلدعمذ؟ دةص سورعدع. ظذ: هةظة، 
ناهايعتع كئلعشكةن بعر صئشقةدةم ظادةم كئلعص مةندعن سعزنعث ظةهؤالعثعزنع 
سورعدع، مةن سعزنعث ظةهؤالعثعزنع، دةص بةردعم. ظذ بعزنعث تذرمذشعمعزنع 
سورعدع. مةن ظذنعثغا بةك ياخشع ياشاؤاتعمعز، دةص جاؤاب بةردعم. ظذ ساثا 
ساالم ظئيتتع ؤة ظعشعكعثنعث بذسذغعسعنع حعث ساقلعشعثنع بذيرذدع، دةص 
جاؤاب بةردع. ظعسماظعل: ظذ مئنعث دادام، بذسذغا دئضعنع سةن بولعسةن، ظذ 

مئنعث سئنع حعث ساقلعشعمنع بذيرذصتذ، دئدع. 
قايتا  كئيعن  ظأتكةندعن  مذددةت  بعر  ظةلةيهعسساالم  ظعبراهعم  ظاندعن 
كةلدع. ظعسماظعل زةمزةمضة يئقعن بعر دةرةخنعث ظاستعدا ظوقياسعنع ظذحالص 
ظولتذراتتع. ظذ ظعبراهعمنع كأرىص ظورنعدعن قوصتع. ظذ ظعككعسع باشقا ظاتا 
- بالعالر قانداق كأرىشكةن بولسا، شذنداق كأرىشتع )يةنع ظعبراهعم بعلةن 
بعلةن  ساالم  ؤة  هأرمةت  بولعدعغان  ظوتتذرسعدا  بالعنعث   - ظاتا  ظعسماظعل 
كأرىشتع(. ظاندعن ظعبراهعم: ظع ظعسماظعل! اهلل مئنع بعر ظعشقا بذيرذدع، 
دئدع. ظذ ظذنعثغا: صةرؤةردعضارعث بذيرذغان ظعشنع قعلغعن، دئدع. ظذ: سةن 
بذ  مئنع  اهلل  ظعبراهعم:  دئدع.  بولعدذ،  ظذ:  دئدع.  بئرةمسةن؟  ياردةم  ماثا 
يةرضة بعر ظأينع )كةبعنع( سئلعشعمنع بذيرذدع، دةص شذ يةرنعث ظةتراصعدعكع 
ظئضعز دأثنع كأرسةتتع. شذنعث بعلةن ظعككعسع ظذ يةرضة كةبعنعث ظذلعنع 
سالدع.  كةبعنع  ظعبراهعم  بةردع.  كئلعص  ظئلعص  تاشنع  ظعسماظعل  سالدع. 
هئلعقع  ظعسماظعل  ظعدع.  كةتكةن  كأتىرىلىص  ظئضعز  بةك  تئمع  كةبعنعث 
ظذ  بةردع.  قويذص  ظاستعغا  صذتعنعث  ظعبراهعمنعث  كئلعص  ظئلعص  تاشنع 
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بعزنعث )خعزمعتعمعزنع( قوبذل قعلغعن،  ظعككعسع: »»صةرؤةردعضارعمعز! 
بعلعص  تذرغذحعسةن، )نعيعتعمعزنع(  ظاثالص  سةن هةقعقةتةن )دذظايعمعزنع( 
سالدع.  كةبعنع  حعقعص  ظىستعضة  تاشنعث  ظعبراهعم  دئضةح  تذرغذحعسةن« 

ظعسماظعل ظذنعثغا تاشنع سذنذص بةردع. 
»»صةرؤةردعضارعمعز!  ظعككعسع:  ظذ  دةيدذ:  مذنداق  ظابباس  ظعبنع 
)دذظايعمعزنع(  هةقعقةتةن  سةن  قعلغعن،  قوبذل  )خعزمعتعمعزنع(  بعزنعث 
ظاثالص تذرغذحعسةن، )نعيعتعمعزنع( بعلعص تذرغذحعسةن« دئضةح كةبعنعث 

ظةتراصعنع ظايلعنعص كةبعنع سئلعشقا باشلعدع.))) 
ظةلةيهعسساالمنعث  ظعسماظعل  بعلةن  ظةلةيهعسساالم  ظعبراهعم  تاظاال  اهلل 
ؤاقتعدا  »ظأز  دئدع:  مذنداق  قعلعص  بايان  سالغانلعقعنع  ظذلعنع  كةبعنعث 
ظعبراهعم بعلةن ظعسماظعل كةبعنعث ظذلعنع قوصذرذؤئتعص:»صةرؤةردعضارعمعز! 
)دذظايعمعزنع(  هةقعقةتةن  سةن  قعلغعن،  قوبذل  )خعزمعتعمعزنع(  بعزنعث 
ظاثالص تذرغذحعسةن، )نعيعتعمعزنع( بعلعص تذرغذحعسةن. صةرؤةردعضارعمعز! 
ظةؤالدلعرعمعزدعنمذ  بعزنعث  قعلغعن،  ظعتاظةتمةن  ظأزةثضة  ظعككعمعزنع 
قاظعدعلعرعنع  هةججعمعزنعث  بعزضة  حعقارغعن،  ظىممةت  ظعتاظةتمةن  ظأزةثضة 
بعلدىرضعن، تةؤبعمعزنع قوبذل قعلغعن، حىنكع سةن تةؤبعنع ناهايعتع قوبذل 
ظعحعدعن  ظذالرنعث  صةرؤةردعضارعمعز!  مئهرعبانسةن.  ناهايعتع  قعلغذحعسةن، 
ظايةتلعرعثنع ظذالرغا تعالؤةت قعلعص بئرعدعغان، كعتابعثنع )يةنع قذرظاننع(، 
هئكمةتنع )يةنع صاك سىننةتنع( ظذالرغا ظأضعتعدعغان، ظذالرنع )مذشرعكلعك 
هةقعقةتةن سةن  ظةؤةتكعن،  صةيغةمبةر  بعر  قعلعدعغان  صاك  ضذناهالردعن(  ؤة 

غالعبسةن، هئكمةت بعلةن ظعش قعلغذحعسةن«دئدع«)))
ظعجابةت  ظةلةيهعسساالمنعث  ظعسماظعل  بعلةن  ظةلةيهعسساالم  ظعبراهعم 
قعلعنغان بذ دذظاسع اهلل تاظاالنعث صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنع ظةرةبلةرضة، 
بولغان  ظةؤةتمةكحع  قعلعص  صةيغةمبةر  جعنالرغا  ؤة  معللةتلةرضة  باشقا 
سارعيةدعن  ظعبنع  ظعرباز  ظةهمةد  ظعمام  هةقتة  بذ  كةلدع.  ظذدذل  تةقدعرعضة 
صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ: »شةك- 
قعلعص  صةيغةمبةر  ظاخعرعقع  ظةث  دةرضاهعدا  نعث  اهلل  مةن  شىبهعسعزكع، 
تئخع شةكعلضة كعرضىزىلمعضةن  ظةلةيهعسساالم  ظادةم  بئكعتعؤعتعلضةن حاغدا 

)))  بذ ظةسةرنع ظعمام بذخارعي رعؤايةت قعلدع. 
)))  سىرة بةقةرة 7)) ــــ 9)) ـ ظايةتكعحة. 
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خذش  دةسلةصكع  صةيغةمبةرلعكعمنعث  سعلةرضة  مةن  ظعدع.  هالعتعدة  الي 
بعشارةتلعرعنع دةص بعرةي. مئنعث هةققعمدة ظاتام ظعبراهعم دذظا قعلغان. ظعسا 
خةؤةر  خذش  بعلةن  كئلعدعغانلعقعم  بولذص  صةيغةمبةر  مئنعث  ظةلةيهعسساالم 
بةرضةن. ظانام مئنعث هةققعمدة حىش كأرضةن. صةيغةمبةرلةرنعث ظانعلعرع ظةنة 

شذنداق مأجعزة خاراكتعرلعق حىشلةرنع كأرعدذ.«
ظةبذظذمامة مذنداق دةيدذ: مةن ظع اهلل نعث صةيغةمبعرع! صةيغةمبةرلعكعثنعث 
صةيغةمبةر  دئدعم.  بةرضعن،  باشلعنعشع هةققعدة ماثا سأزلةص  بعشارعتعنعث 
ظعسا  قعلغان.  دذظا  ظعبراهعم  ظاتام  هةققعمدة  »مئنعث  ظةلةيهعسساالم: 
خةؤةر  خذش  بعلةن  كئلعدعغانلعقعم  بولذص  صةيغةمبةر  مئنعث  ظةلةيهعسساالم 
بةرضةن. ظانام حىشعدة ظأزعدعن شام قةسعرلعرعنع يىرعتعؤةتكعدةك دةرعجعدة 
كعشعلةرنعث  يةنع  دئضةن.  كأرضةن«  كةتكةنلعكعنع  حعقعص  نذرنعث  بعر 
دةسلةص  شأهرعتعنع  ؤة  نامعنع  ظةلةيهعسساالمنعث  صةيغةمبةر  ظارعسعغا 
صةيغةمبةر  تارتعص  شذنعثدعن  ظةلةيهعسساالمدذر.  ظعبراهعم  ظادةم  تارقاتقان 
ظاخعردا  كةلدع.  بولذص  مةشهذر  ظارعسعدا  كعشعلةر  نامع  ظةلةيهعسساالمنعث 
ظعسا  بولغان  ظاخعرعقع  ظةث  صةيغةمبةرلعرعنعث  ظةؤالدعنعث  ظعسراظعل 
صةيغةمبةر  قعلعص  تةشؤعق  ظعحعدة  ظةؤالدعنعث  ظعسراظعل  ظةلةيهعسساالم 
ظةلةيهعسساالمنعث ظعسمعنع ظوحذق ظاشكارا سأزلةص خذش ـ بعشارةت بةردع. 
اهلل تاظاال ظعسا ظةلةيهعسساالمنعث شذنداق قعلغانلعقعنع بايان مذنداق دةيدذ: 
»ظأز ؤاقتعدا مةريةمنعث ظوغلع ظعسا: »ظع ظعسراظعل ظةؤالدع! مةن سعلةرضة 
هةقعقةتةن اللة ظةؤةتكةن، مةندعن بذرذن كةلضةن تةؤراتنع تةستعق قعلغذحع، 
خةؤةر  خذش  بعلةن  صةيغةمبةر  ظعسعملعك  ظةهمةد  كئلعدعغان  كئيعن  مةندعن 

بةرضىحع صةيغةمبةرمةن« دئدع«)))

باشقعالرنعث نامعدعن هةج قعلعشنعث هأكمع

ناماز ؤة روزعغا ظوخشاش تةن بعلةن ظادا قعلعنعدعغان ظعبادةتلةردة ظذنع 
ظادا قعلعش ظىحىن باشقعالرنع ؤةكعل قعلعش هةرضعز توغرا بولمايدذ. زاكاتقا 
ظوخشاش مال ظارقعلعق ظادا قعلعنعدعغان ظعبادةتتة ظذنع ظادا قعلعش ظىحىن 
باشقعالرنع ؤةكعل قعلعش توغرعدذر. ظةمما هةجضة ظوخشاش هةم تةن بعلةن 

)))  سىرة سةف 6 ـ ظايةتنعث بعر قعسمع. 
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هةم مال بعلةن ظادا قعلعنعدعغان ظعبادةتتة، ظأنع ظأزع ظادا قعلعشتعن ظاجعز 
كةلضةن ظادةم ظورنعدا باشقا بعرسعنعث ظادا قعلعشعنع ؤةكعل قعلسا بولعدذ. 

بذنعث دةلعل ـ صاكعتع تأؤةندعكع هةدعستذر: 
دةيدذ:  مذنداق  بولسذن!(  رازع  ظذنعثدعن  تاظاال  )اهلل  ظابباس  ظعبنع 
كئلعص  قئشعغا  ظةلةيهعسساالمنعث  صةيغةمبةر  ظايال  بعر  جذهةينعيةلعك 
قعاللماي  هةج  ظعدع،  قعلغان  ؤةدة  قعلعشنع  هةج  ظانام  مئنعث  ظذنعثغا: 
صةيغةمبةر  دئدع.  بوالمدذ؟  قعلسام  هةج  نامعدعن  ظذنعث  كةتتع،  ظألىص 
ظةلةيهعسساالم: »هةظة، ظذنعث نامعدعن هةج قعلعث، ظئيتعص بئقعث ظةضةر 
بولغان  غا  اهلل  قعالرمعدعثعز؟  ظادا  ظذنع  سعز  بولسا،  قةرزع  ظانعثعزنعث 
قةرزعثالرنع ظادا قعلعثالر. حىنكع اهلل تاظاال )ظذنعثغا بةرضةن ؤةدعضة( ؤةصا 

قعلعشقا ظةث هةقلعق زاتتذر« دئدع.)))     
ظعبنع ظابباس )اهلل تاظاال ظذنعثدعن رازع بولسذن!( يةنة مذنداق دةيدذ: 
صةزلع ظعبنع ظابباس ظذالغدا صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث ظارقعسعغا معنعضلعك 
ظعدع. خةسظةم قةبعلعسعدعن بعر ظايال صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث قئشعغا 
كةلدع. صةزلع ظذ ظايالغا، ظذ ظايال صةزلعضة قارعغعلع باشلعدع. صةيغةمبةر 
ظةلةيهعسساالم صةزلعنعث يىزعنع باشقا تةرةصكة قارعتعص قوياتتع. ظذ ظايال: 
ظع اهلل نعث صةيغةمبعرع! اهلل بةندعلةرضة صةرز قعلغان هةج ظعبادةتع دادامنعث 
ظولتذرالمايدذ.  ظىستعدة  ظذالغ  دادام  قالدع.  كئلعص  توغرا  ؤاقتعغا  قئرعغان 
صةيغةمبةر  دئدع.  بوالمدذ؟  قوبذل  قعلسام  هةج  مةن  ظورنعغا  دادامنعث 
ظةلةيهعسساالمنعث  صةيغةمبةر  بذ  مانا  دئدع.  »بولعدذ«  ظةلةيهعسساالم: 

)ظةث ظاخعرقع هةجعدة( يةنع خوشلذشذش هةجعدة بولغان ظعشتذر.
ظاجعز  قعلعشتعن  ظادا  ظذنع  بولذص  صةرز  هةج  ظىستىضة  ظىحىن  شذنعث 
كئتعص  ظألىص  ياكع  ؤاقتعدا  هايات  ظأزع  يا  بعرعنعث  باشقا  ظادةم  كةلضةن 
بولغاندعن كئيعن ظأزعنعث نامعدعن هةج قعلعشعنع ؤةكعل قعلعش ظارقعلعق 

ظذنع ظأز نامعدعن هةج قعلدذرذشع الزعم.
هةجنع ظادا قعلعشتعن ظاجعزلعق قعلعش ظألىص كئتعش ياكع كأر بولذص 
قالغانغا ؤة قاتتعق قئرعص كةتكةنضة ظوخشاش يوقذلذص كئتعشعدعن ظىمعد 
خاتعرجةم  يولنعث  ياكع  قعلعش  بولذص  ضعرعصتار  كئسةلضة  بعر  ظىزىلضةن 

)))  ظعمام بذخارعي رعؤايعتع.
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ظىحىن  كعشع  ظايال  ظاجعزلعق  ظةمما  حعقعدذ.  ؤذجذدقا  بعلةن  بولماسلعقع 
يذقعرعدا بايان قعلعنغان سةؤةبلةرضة قوشذلذص يةنة مةهرةمنعث بولماسلعقع 
بعلةن ؤذجذدقا حعقعدذ. بذ سةؤةبلةر تاكع ظىستىضة هةج صةرز بولغان ظادةم 
ظادةم  ظذ  ظةضةر  بولعدذ.  شذنداق  ظةهؤال  قعلسا،  داؤام  قةدةر  ظألضةنضة 
ظألىشتعن ظعلضعرع ظذ سةؤةبلةر تأضعسة، ظذنعثغا هةجنع ظأزعنعث قعلعشع 

الزعم بولعدذ.
هةجضة  ظذنع  هةجع  قعلغان  كعشعنعث  قعلعنغان  ؤةكعل  قعلعشقا  هةج 
ظةؤةتكةن ظادةمنعث نامعدعن بولغان بولعدذ ؤة بارلعق ظالعمالرنعث بعرلعككة 
كئلعشع بويعحة شذنعث بعلةن هةجضة ظةؤةتكةن ظادةمنعث ظىستىدعكع هةج 

ظادا بولغان هئسابلعنعدذ.
بويعحة  كئلعشع  بعرلعككة  ظالعمالرنعث  بارلعق  هةجدة  نةصلة  ظةمما 
ظةؤةتكةن  لئكعن ؤةكعلنع هةجضة  بولعدذ.  بولغان  نامعدعن  هةج ؤةكعلنعث 
)ظورنعغا  ظادةم  بولغان  صةرز  هةج  ظىستىضة  ظةضةر  بولعدذ.  ظادةمضة ساؤاص 
بعرسعنعث هةج قعلعص قويعشعغا( ؤةسعيةت قعلعص قويماي ظألىص كةتكةن 
بولسا، معراسخذرلعرعنعث ظذنعث نامعدعن هةج قعلعشع الزعم ظةمةس. ظةضةر 
قويسا،  قعلعص  نامعدعن هةج  ظذنعث  ظادةم  بعر  باشقا  ياكع  معراسخذرلعرع 
اهلل تاظاال خالعسا ظذنعثدعن ظذنعث ظىستىدعكع صةرز هةجنعث ظادا قعلعنعشع 

ظىمعد قعلعنعدذ.)))
ظورنعغا باشقا بعرعنع هةجضة ظةؤةتكةن ظادةم ظذنعثغا هةج قعلعص كئلعش 
ظةؤةتمةكحع  هةجضة  ظةمما  بعرعدذ.  حعقعمالرنع  بارلعق  كئتعدعغان  ظىحىن 
بذ  بئرعمةن، سةن  صذل  بذنحعلعك معقداردا  بعلةن: مةن ساثا  ظادةم  بولغان 
صذل بعلةن مئنعث نامعمدعن هةج قعلعص كةلضعن، دئضةنضة ظوخشاش ظذنع 
بولمايدذ.  ظةؤةتعشكة  هةجضة  ظذنع  صىتىشىص  شةكعلدة  ظئلعش  ظعجارعضة 
بعرعنع  قعلعشقا  ظادا  ظعبادةتلةرنع  قالمعسا  بولذص  مةجبذرعي  حىنكع 
ظادا قعلعش ظعشعدا بعرعنع ظعجارعضة  ظعجارعضة ظئلعشقا بولمايدذ. هةجنع 
ظذنع  ظادةمضة  بارعدعغان  ظورنعدا هةجضة  ظئلعشقا مةجبذرالنمايدذ. حىنكع 
ظعجارعضة ظالماستعن ظذنعث هةجضة كئتعدعغان بارلعق حعقعملعرعنع بئرعشمذ 

مذمكعندذر.
)))  >إرشاد الصاوي<.
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هةجضة  كعشع  بذيرذلغان  كئلعشكة  قعلعص  هةج  تةرعصعدعن  باشقعالر 
قالغعنع  ظئشعص  خةجلةص  يةتكىدةك  ظأزعضة  صولعدعن  ظادةمنعث  بذيرذغان 
بولسا، ظذنع ظعضعسعضة قايتذرذص بئرعدذ. ظةضةر ظذ كعشع هةجنع ظأزعنعث 
بذيرذغان  هةجضة  صذلنع  كةتكةن  بولسا،  قعلغان  تذرذص  خةجلةص  صولعدعن 

ظادةمدعن ظالعدذ. 
هةج قعلعشقا بذيرذلغان كعشع تاكع هةجضة ظةؤةتكةن ظادةمنعث ؤةتعنعضة 
نةرسعلعرعضة  بولغان  ظعهتعياجلعق  يولدا  صذلدعن  بولغعحة  كئلعص  قايتعص 
قعلعدذ.  حعقعم  نورمال  قعسعؤالماستعن  بةكمذ  قعلماستعن  ظعسراص  بةكمذ 
بعر  باشقا  ياكع  بذالمدذ  بعلةن  قويذش  قعلعص  خاتا  ظعشنع  بعرةر  مةيلع 
سةؤةب بعلةن بذالمدذ هةجدة ظألتىرىش الزعم بولغان بارلعق هايؤانالرنعث 
صذلع هةجضة بارغان كعشعنعث هئسابعدعن بولعدذ. ظةمما هةجضة ظةؤةتعلضةن 
كعشع، ظةضةر بعرةر سةؤةب بعلةن يولدا توسذلذص قالغان بولسا، بذ حاغدا 

ظألتىرىلعدعغان مالنعث صذلع هةجضة ظةؤةتكةن ظادةمدعن بولعدذ. 
تئز هةل  ظعشالرنع  يولدا  كعشع )مةسعلةن:  ظةؤةتعلضةن  ظةضةر هةجضة 
بولسا،  ظألضىرةلمعضةن  هةجضة  دعققةتسعزلعكعدعن  ظوخشاش(  قعلمعغانغا 
بولذص  كئسةل  كعشع  ظذ  ظةضةر  بئرعدذ.  تألةص  حعقعمنع  كةتكةن  كعشع  ظذ 
قالغانغا ياكع بعرةر هادعسة يىز بةرضةنضة ظوخشاش سةؤةبلةر تىصةيلعدعن 
باشقا  بةرمةيدذ.  تألةص  حعقعمنع  كةتكةن  بولسا،  ظألضىرةلمعضةن  هةجضة 
)باشقا  ظورنعدا  كعشع  ظالغان  ظىستىضة  قعلعشنع  هةج  ظورنعدا  بعرسعنعث 
بعرسعنع ظةؤةتمةي( هةجنع ظأزع قعلعشع الزعم. ظةضةر ظذ كعشع ظذنع هةج 
بعرسعنع  باشقا  ظىحىن  قعلعش  هةج  نامعدعن  ظادةمنعث  بذيرذغان  قعلعشقا 
ظةؤةتكةن بولسا، بذ هالةتتة ظذ ظادةمنعث قعلغان هةجع دةسلةص بذيرذغان 
ظادةمنعث نامعدعن قعلعنغان هئسابالنمايدذ. لئكعن ظةضةر بعر ظادةم ؤةكعلضة 
سةن بذ صذل بعلةن خالعغعنعثنع قعلغعن، دئضةن بولسا، بذ هالةتتة ؤةكعل 
بعلةن بولسذن مةيلع سةؤةبسعز بولسذن صذلنع باشقا  مةيلع بعرةر سةؤةب 

بعرسعضة بعرعص ظذنع هةجضة ظةؤةتسة بولعدذ.
ظةضةر بعر كعشع: مئنعث نامعمدعن صةقةت صاالنع ظادةمال هةج قعلسذن، 
ظذ  بولسا،  قعلغان  ؤةسعيةت  دةص  قعلمعسذن،  هةج  باشقعسع  ظذنعثدعن 
كعشعنعث نامعدعن هئلعقع ظادةمدعن باشقا بعرسعنعث قعلغان هةجع توغرا 
ظادةمال  صاالنع  صةقةت  نامعمدعن  مئنعث  صةقةت:  كعشع  ظذ  ظةضةر  بولمايدذ. 
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هةج قعلسذن، دةص ؤةسعيةت قعلغان بولسا، معراسخذرلعرع ظذنعث نامعدعن 
هئلعقع ظادةمدعن باشقا بعر ظادةمنع هةجضة ظةؤةتكةن بولسعمذ هةج توغرا 

بولعدذ. 
ظةضةر بعر كعشع بعر ظادةمضة: بذ صذلنع مئنعث نامعمدعن هةج قعلغان 
ظادةمضة بةرضعن، دةص صول بةرضةن بولسا، ظذ ظادةمنعث ظذ صذل بعلةن ظذ 

كعشعنعث نامعدعن هةج قعلعشع توغرا بولمايدذ.
كةتكةن  ظألىص  قويذص  قعلعص  ؤةسعيةت  قعلعشقا  ظادةم هةج  بعر  ظةضةر 
كعشعنعث نامعدعن هةج قعلماقحع بولسا، ظذ هةجنعث توغرا بولذشع ظىحىن، 
ظةضةر ظألضةن كعشعنعث مال ـ مىلكعنعث ظىحتةن بعرع شذنعثغا حعقعشسا، 
هةجنع ؤةسعيةت قعلعص قويذص كةتكةن كعشعنعث يذرتعدعن باشالص قعلعش 
الزعم. ظةضةر ظذنعث قالدذرذص قويذص كةتكةن مال ـ مىلكعنعث ظىحتةن بعرع 
شذنعثغا حعقعشمعسا، هةجنع ظذنعث نامعدعن ظذنعث مالـ  مىلكع حعقعشقان 
يةردعن باشالص قعلعش الزعم. شذنعثدةك يةنة ظةضةر بعر ظادةم باشقا بعرسعنع 
سةن بذ صذلغا مئنعث نامعمدعن هةج قعلغعن، دةص ؤةسعيةت قعلغان بولسا، 
ظةضةر صذل يئتعشسة، صذلنع ظالغان ظادةم هةجنع ؤةسعيةت قعلغان كعشعنعث 
يئتعشكةن  صذل  هةجنع  يئتعشمعسة  صذل  ظةضةر  قعلعدذ.  باشالص  يذرتعدعن 
يةردعن باشالص قعلعدذ. ظةضةر بعر ظادةم بعرسعنع ظأزعنعث نامعدعن باشقا 
ظذ  مةيلع  بولسا،  قعلغان  ؤةسعيةت  قعلعشقا  هةج  باشالص  شةهةردعن  بعر 
شةهةر مةككعضة يعراق شةهةر بولسذن مةيلع يئقعن شةهةر بولسذن ظذنعث 

هةجنع شذ شةهةردعن باشالص قعلعشع الزعم.))) 
باشقعالرنعث نامعدعن قعلعنغان هةجنعث توغرا بولذشع ظىحىن )مذسذلمان 
بولغانغا ؤة باالغةتكة يةتكةنضة ظوخشاش( هةجضة ظةؤةتعلعدعغان ظادةمنعث 
شةرتتذر.  بولذشع  ظادةم  توشقان  شةرتلعرع  قعلعشقا  ظادا  ظعبادعتعنع  هةج 
شذثا )شةرتع توشسا( تئخع ظأزعنعث نامعدعن هةج قعلمعغان ظادةمنعثمذ 
يةتكةن  باالغةتكة  ؤة  نامعدعن  ظةركعشعنعث  ظايالنعث  نامعدعن،  باشقعالر 
باالغةتكة  توغرعدذر.  قعلعشع  هةج  نامعدعن  باشقعالر  بالعنعثمذ  كعحعك 
يةتكةن، هةج صاظالعيةتلعرعنع ياخشع بعلعدعغان ؤة بذرذن ظأزعنعث نامعدعن 

هةج قعلغان بعر ظادةمنع ظةؤةتعش ظةث ياخشعدذر.)))
)))  >إرشاد الصاوي<.

)))  »رد احملتار«.
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ظئهرامنع  ؤاقتعدا  باغلعغان  ظئهرام  ظادةمنعث  بذيرذلغان  قعلعشقا  هةج 
قعلغان  دعلعدا  شةرتتذر.  قعلعشع  نامعدعن  كعشعنعث  بذيرذغان  هةجضة 
باغلعدعم،  ظئهرام  نامعدعن  صاالنعنعث  مةن  بعلةن:  تعلع  قوشذص  نعيعتعضة 
ؤة ظع اهلل! صاالنعنعث نامعدعن ساثا تةلبعية ظئيتعمةن، دةص شذ كعشعنعث 

ظعسمعنع ظاتعشع ظةث ياخشعدذر.
ظئهرام  ظادةمنعث  بذيرذلغان  قعلعشقا  هةج  نامعدعن  ظادةمنعث  باشقا 
ظأتمةسلعكع  ظئهرامسعز  يةرلةردعن  بئرعلضةن  بةلضعلةص  ظىحىن  باغالش 
شةرتتذر. ظةضةر ظذ ظادةم مةزكذر يةرلةردعن ظئهرامسعز ظأتىص قالسا، ظذنعث 
مةزكذر يةرلةرضة قايتعص بئرعص شذ يةردعن ظئهرام باغالص كئلعشع الزعم. 
ظةضةر ظئهرامنع مةزكذر يةرلةرضة قايتعص شذ يةرلةردعن باغلعماي مةزكذر 
يةرلةرنعث ظعحعدعن ياكع مةككعدعن باغلعسا، ظذنعث هةجع بذزذلذص كئتعدذ. 
حىنكع ظذ، هةجنع ظئهرام باغالش ظىحىن بةلضعلةص بئرعلضةن يةرلةردعن ظئهرام 
ظادةم هةجضة  ظذ  لئكعن  ظادةمدذر.  بعر  بذيرذلغان  قعلعشقا  كعرعص  باغالص 
مةزكذر يةرلةرنعث ظعحعدعن ظئهرام باغلعدع. شذنعث بعلةن ظذ ظةسلعدعكع 

بذيرذققا خعالص ظعش قعلغان هئسابلعنعدذ ؤة كةتكةن حعقعمنع تألةيدذ.
شذنعثدةك يةنة باشقا ظادمنعث نامعدعن هةج قعلعشقا بذيرذلغان كعشع 
دةسلةصتة ظأمرة هةج قعلغان، ظاندعن شذ يعلع مةككعدعن ظئهرام باغالص هةج 
قعلغان بولسا، ظذمذ ظةسلعدعكع بذيرذققا خعالص ظعش قعلغان هئسابلعنعدذ. 
حىنكع ظذ كعشع بذيرذلغان صةرز هةجنعث سةصعرعنع ظأمرة هةجضة ظعشلةتتع. 

شذنعث ظىحىن ظذ كعشع كةتكةن حعقعمنع تألةيدذ.
ؤةسعيةت  قعلعشقا  هةج  صةرز  نامعدعن  ظأزعنعث  بعرسعنع  ظادةم  بعر 
قعلغان، ظاندعن ظذ كعشع ؤةسعيةت قعلغان ظادةمنعث نامعدعن نةصلة هةج 
ظذ  كةتكةن  ظألىص  قويذص  قعلعص  ؤةسعيةت  هةج  نةصلة  بذ  بولسا،  قعلغان 
هالةتتة  بذ  حىنكع  بولمايدذ.  هئساب  هةجضة  صةزر  ظىستىدعكع  ظادةمنعث 
بولمعغان  هاسعل  مةقسعتع  ظادةمنعث  ظذ  كةتكةن  قويذص  قعلعص  ؤةسعيةت 
ظئرعشعش  ساؤابعغا  حعقعمنعث  بةرضةن  هةجضة  مةقسعتع  ظذنعث  بولعدذ. 

ظعدع.)))
)))  »رد احملتار«. 
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جعنايةتلةرنعث بايانع

جعنايةتلةر ظعككع قعسعمضة بألىنعدذ:

بعرعنحع قعسعم: ظئهرامغا قعلعنغان جعنايةتلةر:

ظاالقعدار  ظادةمضة  باغلعغان  ظئهرام  هةجضة  ظأمرة  ياكع  هةجضة  صةرز  بذ 
جعنايةتلةردذر. بذ تأؤةندعكع تىرلةرضة بألىنعدذ: 

) ـ بعر قوي ظألتىرىشنع الزعم قعلعدعغان جعنايةتلةر:
هةممة  باشقا  جازاسعدعن  جعنايةتنعث  خعل  ظعككع  ظألتىرىش  قوي 
جعنايةتلةرضة كةلضةن جازاغا يئتةرلعكتذر. ظةمما ظذ ظعككع خعل جعنايةتنعث 
جازاسع ظىحىن )قوي ظةمةس( تأضة ياكع كاال ظألتىرىش الزعم. ظعككع خعل 
حىشىرىشتعن  حاحنع  كئيعن  بولغاندعن  تذرذص  ظةرافاتتا  بعرع:  جعنايةتنعث 
ظعلضعرع ظايالع بعلةن جعنسعي مذناسعؤةت ظأتكىزىشتذر. يةنة بعرع بولسا، 
زعيارةت تاؤاصعنع جذنذصلذق ياكع هةيزدار هالةتتة تذرذص قعلعشتذر. مانا بذ 
ظعككع خعل جعنايةتنعث جازاسع ظىحىن تأضة ياكع كاال ظألتىرىش الزعم. ظةمما 
زعيارةت تاؤاصعنع جذنذصلذق هالةتتة تذرذص قعلغان ظادةم ياكع هةيزدار هالةتتة 
تذرذص قعلغان ظايال زعيارةت تاؤاصعنع صاك هالةتتة تذرذص قايتا قعلسا، ظذنعث 
ظىستىدعكع جازا حىشىص كئتعدذ. زعيارةت تاؤاصعنع جذنذصلذق هالةتتة تذرذص 
قعلغان ظادةم ياكع هةيزدار هالةتتة تذرذص قعلغان ظايال مةككعنعث ظعحعدعال 
بولسا، زعيارةت تاؤاصعنع قايتا قعلعشع ياخشعدذر. حىنكع بذ هالةتتة ظورنعنع 

تولدذرغذحع ظورنع تولدذرذلغذحعنعث تعصعدعن بولعدذ. 
تاؤاصعنع  هةجنعث  ظأمرة  ظادةم  باغلعغان  ظئهرام  هةجضة  ظأمرة  ظةضةر 
جذنذصلذق ياكع تاهارةتسعز هالةتتة تذرذص قعلسا، جازا ظىحىن ظذنعثغا بعر 
ظئهرام  هةجضة  ظأمرة  ظةضةر  يةنة  شذنعثدةك  بولعدذ.  الزعم  ظألتىرىش  قوي 
قالغان  قعلماي  ظايلعنعشنع  قئتعملعق  بعر  تاؤاصعدعن  ظذنعث  ظادةم  باغلعغان 
بولسعمذ ظذنعثغا جازا ظىحىن بعر قوي ظألتىرىش الزعم. حىنكع ظأمرة هةجعدة 
سةدعقة بئرعش ياكع تأضة ياكع كاال ظألتىرىش ظارقعلعق ظذنعثدا ظأتكىزىلىص 

قالغان خاتالعقالرنع تأزىتىش يوق.
باالغةتكة يئتعص صةرز هةجضة ياكع ظأمرة هةجعضة ظئهرام باغلعغان ظادةم 
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ساقال  ـ  )حاح  بئشعنع  ياكع  ظعشلةتكةن  نةرسة  خذشبذي  ظةزاسعغا  بعرةر 
بعلةن  نةرسة  بعر  ظوخشاش  ياغقا  ياكع  بذيذغان  بعلةن  نةرسة  بويايدعغان( 
ياغلعغان ياكع تولذق بعر كىن )يةنع تاث ظاتقاندعن باشالص تاكع كىن كعرعص 
كةتكةنضة قةدةر( ياكع تولذق بعر كعحة )يةنع كىن كعرعص كةتكعن باشالص 
تاكع تاث ظاتقانغا قةدةر( تعكعلضةن كعيعم ياكع بئشعغا بعر نةرسة كةيضةن 
ياكع حئحعنعث تأتدة بعر قعسمعنع حىشىرضةن ياكع بعر قولتذقذنعث تىكعنع 
ياكع  تازعلعغان  تىكلةرنع  ظةتراصعدعكع  ظةزاسعنعث  ياكع جعنسعي  تازعلعغان 
بعر يةردة ظولتذرذص قوللعرعنعث ياكع صذتلعرعنعث ياكع بعر قولعنعث ياكع بعر 
ؤاجعصنع  بعرةر  ؤاجعصلعرعدعن  ياكع هةجنعث  ظالغان،  تعرناقلعرعنع  صذتعنعث 
قوي  بعر  ظىحىن  جازا  ظادةمضة  ظذ  هالةتتة  بذ  بولسا،  قعلمعغان  سةؤةبسعز 

ظألتىرىش الزعم بولعدذ.
تاق هةج قعلغان ظادةمضة بعر قوي ظألتىرىش الزعم بولعدعغان هةر بعر 
بعرضة  هةجضة  ظأمرة  بعلةن  هةج  صةرز  )يةنع  قعلغان  هةج  حىص  جعنايةتتة 

ظئهرام باغلعغان( ظادةمضة ظعككع قوي ظألتىرىش الزعم بولعدذ.
) ـ سةدعقة بئرعشنع الزعم قعلعدعغان جعنايةتلةر:

باالغةتكة يئتعص صةرز هةجضة ياكع ظأمرة هةجعضة ظئهرام باغلعغان ظادةم 
تعنعضة  ياكع  ظعشلةتكةن  نةرسة  خذشبذي  قعسمعغا  بعر  ظةزاسعنعث  بعرةر 
سذصذن  ظةتعرلعك  ظوخشاش  سذصذنعغا  بةدةن  ظةتعرلعك  ؤة  صاستعسعغا  حعش 
ظعشلةتكةن ياكع ظةتعرلعك سذصذن بعلةن ظئهرامعنع يذغان ياكع بعر كىندعن 
ياكع بعر كعحعدعن ظاز بعر مذددةت تعكعلضةن كعيعم ـ كعحةك ياكع بئشعغا 
سةدعقة  ظىحىن  جازا  ظادةمضة  ظذ  هالةتلةردة  بذ  بولسا،  كةيضةن  نةرسة  بعر 

بئرعش الزعم كئلعدذ.
ظئهرام  هةجضة  ظأمرة  تذرذص  كعيعص  كعيعم  تعكعلضةن  ظادةم  بعر  ظةضةر 
باغلعغان ؤة ظأمرة هةجعنع بعر كىندعن ظاز بعر مذددةت ظعحعدة ظاياغالشتذرغان 
بولسا، ظذنعث ظئهرامدا تعكعلضةن كعيعم كةيضةن جعنايعتع ظىحىن ظذنعثغا بعر 
قوي ظألتىرىش الزعممذ ياكع سةدعقة بئرعش الزعممذ؟ دئضةن سوظالغان شةيخ 
)ظالعمالردعن  هةقتة  بذ  »مةن  بةرضةن:  جاؤاص  دةص  مذنداق  ظابعدعن  ظعبنع 
قالغان( ظئنعق بعر سأز كأرمعدعم. لئكعن ظالعمالرنعث: تعكعلضةن كعيعمنع 
كةيضةنلعك سةؤةبع بعلةن جازا ظىحىن بعر قوي ظألتىرىشنعث الزعم بولذشع 
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ظىحىن ظذ كعيعمنع تولذق بعر كىن كعيعص تولذق صايدعلعنعش الزعم، دئضةن 
سأزعدعن ظذ ظادةمضة سةدعقة بئرعش الزعم بولعدذ. بذ مةسعلعنع بذ شةكعلدة 
تعكعلضةن  ظادةمنع  ظئهرامدعكع  ظالعمالرنعث  بولعدذ:  حىشةندىرىشكعمذ 
كعيعمدعن تولذق صايدعالندع، دئيعش ظىحىن ظذنعث تعكعلضةن كعيعمنع كعيعدعغان 
مذددعتعنع تولذق بعر كىن قعلعص بعكعتعشع بولسا، ظةضةر ظئهرام باغاليدعغان 
ظئهرام  مةسعلعدةك  مةزكذر  ظةمما  حعقعدذ.  ؤذجذدقا  بولسا،  ظذزذن  مذددةت 
باغالص بعر كىنضة يةتمعضةن بعر مذددةت ظعحعدة ظئهرامدعن حعقعص بولعدعغان 
ظعش بولسا، بذ هالةتتة ظذنع تعكعلضةن كعيعمدعن تولذق صايدعالندع، دئيعشكة 
بولعدذ. شذنعث ظىحىن ظذنعثغا بعر قوي ظألتىرىش الزعم بولعدذ. لئكعن ظعش 
ظذ شةكعلدة بولسعمذ )ظذ ظادةمضة بعر قوينعث الزعم بولذشع ظىحىن بذ هةقتة 

ظالعمالردعن قالغان( ظئنعق بعر سأز بولذشع كئرةك.«)))
شذنعثدةك يةنة ظئهرام باغلعغان ظادةم حئحعنعث تأتدةن بعرعدعن ظاز بعر 
قعسمعنع حىشىرضةن ياكع بعر تالال تعرنعقعنع ظالغان ياكع مةككعضة كئلعش 
بولسا،  قعلغان  تاهارةتسعز  كعحعك  تاؤاصعنع  خوشلذشذش  ياكع  تاؤاصعنع 
ظذنعثغا جازا ظىحىن سةدعقة بئرعش الزعم. ظةمما مةككعضة كئلعش تاؤاصعنع 
ياكع خوشلذشذش تاؤاصعنع حوث تاهارةتسعز يةنع جذنذصلذق هالعتعدة ياكع 
هةيزدار هالعتعدة تذرذص قعلغان بولسا، ظذنعثغا جازا ظىحىن بعر قوي ظألتىرىش 
كئرةك. بذ، ظةضةر تاؤاصنع صاك هالعتعدة تذرذص قايتا قعلمعغان بولسا، ظةهؤال 
تعصعدعن  تولدذرذلغذحعنعث  ظورنع  تولدذرغذحعنعث  ظورنعنع  بولعدذ.  شذنداق 
بولذشع ظىحىن تاؤاصنع جذنذصلذق هالعتعدة تذرذص قعلغان ظادةم ياكع هةيزدار 
قايتا  تاؤاصنع  بولسا،  ظعحعدعال  مةككعنعث  ظايال  قعلغان  تذرذص  هالعتعدة 
ظورنعنع  تاؤاصعنعث  قعلغان  تذرذص  هالعتعدة  صاكسعز  توغرعدذر.  ظةث  قعلعش 
صاكلعق هالعتعدة تذرذص تاؤاص قعلعش ظارقعلعق تولدذرذش بعر قوي ظألتىرىص 

تولدذرغاندعن ياخشعدذر.)))
كةم  ظايلعنعشنع  قئتعملعق  بعر  تاؤاصعدعن  خوشلذشذش  يةنة  شذنعثدةك 
ياكع  ظاتقان  كةم  تاشنع  بعر  تاشالردعن  ظاتعدعغان  شةيتانغا  ياكع  ظايالنغان 
باشقا بعرسعنعث تعرناقلعرعنع ظئلعص قويغان ياكع حاح حىشىردعغان ؤاقعتتا 
ظةمةس باشقا بعر ؤاقعتتا باشقعالرنعث حئحعنع حىشىرىص قويغان بولسا، بذ 

)))  »رد احملتار«.
)))  »رد احملتار«، ) ـ توم، 05) ـ بةت.
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هالةتلةردعمذ ظذنعثغا جازا ظىحىن سةدعقة بئرعش كئرةك. ظةمما باشقعالرنعث 
حئحعنع هةج ياكع ظأمرعنعث صاظالعيةتلعرع ظاياغلعشعص هةممة ظادةم حئحعنع 
ظذنعثغا  هالةتتة  بذ  بولسا،  قويغان  حىشىرىص  ؤاقعتتا  بعر  حىشىرىدعغان 

هئحقانداق جازا كةلمةيدذ.
جازا ظىحىن بئرعلعدعغان سةدعقعنعث معقدارع: ياكع 785.) كعلو ضعرام 
بذغداي ياكع ظذنعث صذلعدذر. سةدعقعنع مذظةييةن بعر ؤاقعتتا ياكع مذظةييةن 
قوينع  ظألتىرىلعدعغان  ظىحىن  جازا  ظةمما  ظةمةس.  الزعم  بئرعش  يةردة  بعر 
هةرةمنعث ظعحعدة ظألتىرىش الزعم. ظذنعث سعرتعدا ظألتىرىش توغرا بولمايدذ. 
قذربان  لئكعن  ظةمةس.  الزعم  ؤاقعت  بعر  مذظةييةن  ظىحىن  ظألتىرىش  ظذنع 
هةرةمنعث  ضأشع  ظذنعث  ياخشعدذر.)))  ظألتىرىش  كىنع  بعرعنحع  هئيتنعث 

سعرتعدعن بولغان صئقعرالرغا بئرعلعدذ. 
الزعم  قعلعشنع  سةدعقة  نةرسة  بعر  معقداردا  ظاز  معقداردعن  مةزكذر  ـ   (

قعلعدعغان جعنايةتلةر:
باالغةتكةن يئتعص صةرز هةجضة ياكع ظأمرة هةجعضة ظئهرام باغلعغان ظادةم 
صعتكة ياكع حعكةتكعضة ظوخشاش كعحعك بعر نةرسة ظألتىرضةن ياكع بعر تال 
نةرسة  بعر  معقداردا  خالعغان  ظىحىن  جازا  ظذنعث  بولسا،  يذثدعغان  تىكعنع 

سةدعقة قعلعشع الزعم.
4 ـ صذلعنع بئرعشنع الزعم قعلعدعغان جعنايةتلةر:

باالغةتكةن يئتعص صةرز هةجضة ياكع ظأمرة هةجعضة ظئهرام باغلعغان ظادةم 
يةردة  شذ  ظذنع  بولسا،  ظألتىرؤةتكةن  بعرنع  هايؤانلعرعدعن  ظوؤ  قذرذقلذق 
تذرغذزذص ظادعل ظعككع ظادةم باهااليدذ. ظةضةر ظألتىرىلضةن ظوؤ هايؤانعنعث 
ظذ  خالعسا  ظادةم  ظذ  يةتسة،  صذلعغا  بعرةرسعنعث  هايؤانلعرعنعث  ظأي  صذلع 
صذلغا  ظذ  خالعسا  ظألتىرعدذ.  ظاصعرعص(  )مةككعضة  ظئلعص  سئتعص  هايؤاننع 
بذغداي سئتعص ظئلعص هةر بعر صئقعرغا 785.) كعلو ضعرام بذغداي سةدعقة 
قعلعدذ ياكع هةر بعر صئقعر ظىحىن بئرعلعدعغان بذغداينعث ظورنعغا بعر كىن 
معقداردا  بعر  ظاز  ضعرامدعن  كعلو   (.785 قولعدا  ظذنعث  ظةضةر  تذتعدذ.  روزا 
ظىحىن  صئقعر  بعر  ظةضةر هةر  قعلعدذ.  ظذنع سةدعقة  قالسعمذ  ظئشعص  بذغداي 
بئرعلعدعغان بذغداينعث ظورنعغا روزا تذتقان بولسا، ظذ بذغداي ظىحىنمذ بعر 

)))  »رد احملتار«، ) ـ توم، 49) ـ بةت.
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كىن روزا تذتعدذ. 
ظألتىرؤةتكةن  هايؤاننع  يعرتقذح  قعلغان  هذجذم  ظأزعضة  ظادةم  ظذ  ظةضةر 
ياكع  قارغعنع  ظةضةر  ظذ  شذنعثدةك  يوق.  جازا  هئحقانداق  ظذنعثغا  بولسا، 
قارحئغع ؤة ساغا ظوخشاش هايؤانالرنع ياكع حاياننع ياكع ساحقاننع ياكع 
يعالننع ياكع غالجعر ظعتتع ياكع حىمىلعنع ياكع بىرضىنع ياكع قذرتنع ياكع 
تاش صاقعنع ياكع )هةرعدةك( زئمعننعث زةهةرلعك هاشارةتلعرعضة ظوخشاش 
ظألتىرؤةتكةن  نةرسعنع  بعر  هايؤانلعرعدعن هئسابالنمايدعغان  ظوؤ  قذرذقلذق 
بولسا، يةنة ظذنعثغا هئحقانداق جازا كةلمةيدذ. بذ هةقتة ظعبنع ظأمةر )اهلل 
تاظاال ظذالردعن رازع بولسذن!( هةفسةدعن )اهلل تاظاال ظذنعثدعن رازع بولسذن!( 
صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ: »قارغا، 
ظذالرنع  بار.  هايؤان  خعل  بةش  بولذص  ظعت  غالجعر  ؤة  حايان  ساحقان،  سا، 

ظألتىرؤةتكةن ظادةمضة هئحقانداق ضذناه بولمايدذ.«)))    

ظعككعنحع قعسعم: هةرةمضة قعلعنغان جعنايةتلةر:

بذ هةجضة ياكع ظأمرىضة ظئهرام باغلعغان ظادةمضة ظاالقعدار جعنايةتلةر 
قويذلغان  ظأتكىزىلىص  جعنايةت  ظىحىن  جازا  جعنايةتلةردة  بذ  ظةمةستذر. 
بايان  يذقعرعدا  بعز  بولسا،  جعنايةتلةر  بذ  الزعم.  بئرعش  صذلعنع  نةرسعنعث 
قعلعص ظأتكىنعمعزدةك هةرةمنعث قذرذقلذق ظوؤ هايؤانلعرعنع ظوؤالش ياكع 
ظوتـ  حأصلعرعنع يذلذش ؤة ظادةم تئرعص ظىندىرعدعغان ظىسىملىكلةردعن ظةمةس 
ـ  ظوت  هةرةمنعث  شذنعثدةك  كئسعشتذر.  ظىسىملعكلعرعنع  ظىنىدعغان  ظأزع 
حأصلعرعدة مال بئقعش ياكع ظذنعث >ظعزخعر< دةص  ظاتعلعدعغان ظىسىملعكعدعن 
باشقا ظىسىملعكلعرعنع كئسعش هارامدذر. بذ هةقتة ظعبنع ظابباس مذنداق 
دةيدذ: صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم: »هةقعقةتةن اهلل تاظاال مةككعنعث هأرمعتعنع 
تأكىشنع هارام قعلدع. )مةككعدة ظذرذش قعلعش( مةندعن بذرذن هئحقانداق 
كعشعضة هاالل قعلعنعص بةرمعدع. مةندعن كئيعنمذ هئحقانداق كعشعضة هاالل 
قعلعنعص  بعر مذددةت هاالل  ظازال  صةقةت  كىندىزدة  بةرمةيدذ. ماثا  قعلعنعص 
بةردع. ظذنعث يئشعل ظوت - حأصلعرع يذلذنمايدذ. دةرةخلعرع كئسعلمةيدذ. 
ظوؤ هايؤانلعرع ظىركىتىلمةيدذ. ظذنعثدا حىشىص قالغان نةرسعنع كعشعلةرضة 
ظئالن قعلعص ظذنع ظعضعسعضة يةتكىزىص بئرعدعغان كعشعدعن باشقا بعر كعشع 

)))  بذ هةدعسنع ظعمام بذخارعي رعؤايةت قعلدع.
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ظع  بولسذن!(:  رازع  ظذنعثدعن  تاظاال  ظابباس )اهلل  ظعدع.  دئضةن  ظالمايدذ« 
اهلل نعث صةيغةمبعرع! )بعزضة( >ظعزخعر< دئضةن دةرةخنع كئسعشكة رذخسةت 
نةرسعنع  بعر  هىنةرلعرعمعزدة  زةرضةرلعك  ؤة  تأمىرحعلعك  ظذنع  قعلساث، 
قعزعتعشقا ؤة قةبعرلعرعمعزنعث ظىستعنع يئصعشقا ظعشلعتعمعز، دئدع. شذنعث 
بعلةن صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم >ظعزخعر< دئضةن دةرةخنع كئسعشكة رذخسةت 

قعلدع.))) 
ظعمام مالعك ؤة كذصعيلعق ظالعمالر صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث: »ظذنعث 
يئشعل ظوت - حأصلعرع يذلذنمايدذ« دئضةن سأزعنع ظأزلعرعنعث هةرةمنعث 
ظوت ـ حأصلعرعدة مال بئقعش هارامدذر، دئضةن قاراشلعرعغا دةلعل ـ صاكعت 
قعلعص كةلتىردع. حىنكع هةرةمنعث ظوت ـ حأصلعرع يذلغانغا قارعغاندا مال 
باققاندا بةك زةرةرضة ظذحرايدذ. ظعمام مالعك بعلةن كذصعيلعق ظالعمالرنعث بذ 
ظعمام شافعظعي:  ظةمما  قارعدع.  دةص  قاراش،  توغرا  تةبةرعي  ظعمام  قارعشعنع 
»مالالرنعث صايدعسعنع ظويالص هةرةمنعث ظوت ـ حأصلعرعدة مال باقسا بولعدذ، 
مال بئقعش يذلذشقا ظوخشعمايدذ. حىنكع صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم هةدعستة 
قارعتعشقا  مةنعضة  باشقا  يذلذشتعن  سأزنع  بذ  حةكلعدع.  يذلذشتعنال  صةقةت 

بولمايدذ« دئدع.))) 
قذرذص قالغان ياكع ظذشتذلذص كةتكةن ظوت ـ ياشالرنع يذلذش بعلةن ياكع 
يذلذنذص  بعلةن  ظذرا كوالش سةؤةبع  ظىحىن  تعكعش  ياكع حعدعر  يئقعش  ظوت 

كةتكةن ظوت ـ ياشالر ظىحىن ظذنعث صذلعنع تىلةش الزعم ظةمةس.)))
ظعشنع  بعرةر  ظعشالردعن  حةكلةنضةن  قعلعش  تذرذص  ظعحعدة  ظئهرامنعث 
قةستةن قعلغان ظادةمضة تةؤبة قعلعش الزعم. هةتتا ظذ ظادةم تةؤبة قعلمعغذحة 
جازا ظىحىن ظذنعث بةرضةن نةرسعلعرعنع ظذنع ضذناهلعرعدعن صاكلعيالمايدذ. 
بعر ظادةم جعنايةتنع مةيلع قةستةنلعك بعلةن ياكع سةؤةنلعك بعلةن قعلسذن، 
مةيلع ظعسعدة بار هالةتتة تذرذص ياكع ظعسعدة يوق هالةتتة تذرذص قعلسذن، 
ظعختعيارع  ظأز  مةيلع  قعلسذن،  تذرذص  بعلمةي  ياكع  تذرذص  بعلعص  مةيلع 
بعلةن ياكع مةجبذرالنغان هالةتتة قعلسذن، مةيلع بعرةر ظأزرعسع بار تذرذص 
جازا  بولغان  تئضعشلعك  ظذنعثغا  قعلسذن  تذرذص  يوق  ظأزرعسع  بعرةر  ياكع 

)))  ظعمام بذخارعي رعؤايعتع.
)))  »فتح الباري«، 4 ـ توم، 48 ـ بةت.

)))  >حاشية الطحاوي على مراقي الفالح<. 
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كئلعدذ.)))
ظةضةر ظئهراملعق بعر ظادةم )مةسعلةن: حئحعنع حىشىرضةنضة، تعرناقلعرعنع 
ظالغانغا ؤة ظأزعضة خذشبذي نةرسة ظعشلةتكةنضة ظوخشاش( هةر بعرع جازا 
خعل  نةححة  بعر  حةكلةنضةن  قعلعدعغان  الزعم  ظألتىرىشنع  قوي  بعر  ظىحىن 
ظعشنع قعلغان بولسا، ظذنعث هةر بعرع ظىحىن بعر قوي ظألتىرىش الزعم. هةر 
بعرعضة بعر قوي ظألتىرىش كئرةك بولغان بعر نةححة خعل جعنايةت ظىحىن بعر 
قوينع ظألتىرىشال يئتةرلعك بولمايدذ. لئكعن ظةضةر ظئهرامنعث ظعحعضة كعرضةن 
بعر ظادةم ظئهراملعق هالعتعدعن حعقعص كئتعش نعيعتع بعلةن تعكعلضةن كعيعم 
كةيضةنضة، ظأزعضة خذشبذي نةرسة ظعشلةتكةنضة، حئحعنع حىشىرضةنضة ؤة 
تعرناقلعرعنع ظالغانغا ظوخشاش ظئهرام باغلعمعغان ظادةم قعلعدعغان ظعشالرنعث 
هةممعسعنع قعلغان بولسا، ظذ ظادةم مذشذ ظعشالرنع قعلغانلعق سةؤةبع بعلةنمذ 
يةنة ظئهراملعق هالعتعدعن حعقعص كئتةلمةيدذ. شذنعث ظىحىن ظذنعث ظئهرامنعث 
الزعم.  ساقلعنعشع  قعلعشتعن  ظعشالرنع  حةكلةنضةن  قعلعش  تذرذص  ظعحعدة 
ظذنعث ظعلضعرع ظئهرامدعن حعقعص كئتعشنع نعيةت قعلعص تعكعلضةن كعيعم 
كةيضةنضة، ظأزعضة خذشبذي نةرسة ظعشلةتكةنضة، حئحعنع حىشىرضةنضة ؤة 
تعرناقلعرعنع ظالغانغا ظوخشاش ظعشالرنع قعلغانلعقع ظىحىن ظذنعثغا )ضةرحة 
بذ هةر بعرعضة بعر قوي ظألتىرىش الزعم كئلعدعغان ظعشالر بولسعمذ( صةقةت 
بعر قويال ظألتىرىش الزعم بولعدذ. حىنكع ظذ، بذ ظعشالرنع صةقةت بعرال مةقسةت 
بعلةن قعلدع. ظذ بولسعمذ ظئهرامدعن بالدذر حعقعص كئتعش. شذنعث ظىحىن ظذ 
ظعشالرنعث هةممعسع ظىحىن بعر قوي ظألتىرسعال بولعدذ. ظةضةر بعر ظادةم شذ 
ظعشالرنع ظئهرامدعن حعقعص كئتعش نعيعتع بعلةن ظةمةس باشقا نعيةت بعلةن 
قعلغان بولسا، ظذ ظادةمضة ظذنعث هةر بعرعضة بعر قوي ظألتىرىش الزعم بولعدذ. 
بعلةن  نعيعتع  كئتعش  حعقعص  ظئهرامدعن  ظعشالرنع  بذ  مةن  ظادةمنعث:  بعر 
قعلغان، دئضةن سأزعنعث ظئتعبارغا ظئلعنعشع ظىحىن ظذ ظادةمنعث ظئهرامدعن 
صةقةت  حعقعش  ظئهرامدعن  ظىحىن  بعلمةيدعغانلعقع  كئتعشنع  حعقعص  قانداق 
مذشذ يول بعلةنال بولعدذ، دةص قارايدعغان ظادةملةردعن بولذشع الزعم. ظةمما 
ظادةمنعث  بعلعدعغان  ظةمةسلعكعنع  يول  بذ  يولعنعث  حعقعشنعث  ظئهرامدعن 
مةن: بذ ظعشالرنع ظئهرامدعن حعقعص كئتعش مةقسعتع بعلةن قعلغان، دئضةن 
سأزع ظئتعبارغا ظئلعنمايدذ. )شذنعث ظىحىن ظذنعثغا هةر بعر ظعش ظىحىن بعر 

)))  >إرشاد الصاوي<.
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قوي ظألتىرىش الزعم بولعدذ.()))
هةجنعث  بعز  كئلعدذكع،  توغرا  ظأتىشكة  قعلعص  بايان  شذنع  يةردة  بذ 
صةرزلعرعنعث بايانعدا ظئهرام باغلعغان ظادةم ظئهرامدعن مةقسةت قعلعص ظئهرام 
باغلعغان ظعبادةتنع ظادا قعلعص بولغاندعن كئيعن حعقعدذ.))) شذنعثدةك يةنة 
)ظئهرام باغالص بولغاندعن كئيعن( يولدا مةككعضة كعرعشتعن توسذلذص قالغان 
قذربانلعق  )مةككعدة  بولسا،  بولمايدعغان  مذمكعن  كعرعش  مةككعضة  ؤة 
قعلعش ظىحىن ظئلعص كةلضةن( هايؤاننع شذ يةرنعث ظأزعدعال قذربانلعق قعلعص 
قازاسعنع  ظعبادةتنعث  ظذ  بارغان  باغالص  ظئهرام  كئيعن  حعقعدذ،  ظئهرامدعن 
توسذلذص  يولدا  تأؤةندة  )بعز  ظعدذق.  ظأتكةن  قعلعص  بايان  دةص  قعلعدذ، 

قعلعشنعث هأكمعنع بايان قعلعمعز(. 

يولدا توسذلذص قئلعشنعث بايانع

يولدا توسذلذص قئلعشتعن هةجضة ظئهرام باغلعغان ظادةم ظةرافاتتا تذرذشتعن 
باغلعغان  ظئهرام  هةجضة  ظأمرة  حةكلعنعش،  قعلعشتعن  تاؤاصعنع  زعيارةت  ؤة 

ظادةم ظأمرعنعث تاؤاصعنع قعلعشتعن حةكلعنعش، دئضةنلعك كأزدة تذتذلعدذ. 
يولدا توسذلذص قئلعش تأؤةندعكعدةك بعر نةححة خعل يول بعلةن بولعدذ: 

) ـ دىشمةننعث ؤاستعسع بعلةن بولعدذ.
ظةضةر دىشمةن بعر يولنع توسذؤالغان بولسا، ظئهرام باغلعغان ظادةم هةجضة 
بئرعش ظىحىن باشقا بعر يول تاصقان بولسا، بذ هالةتتة ظئهرام باغلعغان ظادةم 
يولدا  ظعككعنحع  تاصقان  لئكعن  هئسابالنمايدذ.  قالغانلعق  توسذلذص  يولدا 
ظئلعص  زةرةر  ظذنعثغا  ظوخشاش(  بولغعنعغا  خةتةرلعك  )مةسعلةن:  مئثعش 

كئلعدعغان بولسا، بذ هالةتتة ظذ يولدا توسذلذص قالغذحع هئسابلعنعدذ.
) ـ يعرتقذح هايؤاننعث ؤاستعسع بعلةن بولعدذ.

مةسعلةن هةجضة بارعدعغان ظادةمنعث يولعدا يعرتقذح هايؤان تذرذؤالغان 
ؤة ظذ ظادةم ظذ هايؤاننع كةتكىزىؤئتعص ظأتىشتعن ظاجعز كةلضةن بولسا، بذ 

)))  »رد احملتار«.
)))  يةنع هةجضة ظئهرام باغلعسا هةجنعث صاظالعيةتلعرعنع ظادا قعلعص بولغاندعن كئيعن ظئهرامدعن حعقعدذ. ظأمرعضة ظئهرام 

باغلعسا ظأمرعنعث صاظالعيةتلعرعنع ظادا قعلعص بولغاندعن كئيعن ظئهرامدعن حعقعدذ. ت. 
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هالةتتة ظذ ظادةم يولدا توسذلذص قالغذحع هئسابلعنعدذ.
) ـ تذرمعضة كعرعص قئلعش ياكع صادعشاهنعث حةكلعشع بعلةن بولعدذ.

بعر ظادةم هةجضة ظئهرام باغالص بولغاندعن كئيعن تذرمعضة كعرعص قالغان 
ياكع صادعشاه ياكع هأكىمةت ظذنع هةجضة بئرعشتعن حةكلعضةن بولسا، بذ 

هالةتتة ظذ ظادةم يولدا توسذلذص قالغذحع هئسابلعنعدذ.
4 ـ كئسةل ؤاستعسع بعلةن بولعدذ.

بعر ظادةمنعث هةجضة ظئهرام باغالص بولغاندعن كئيعن بعر يئرع سذنذص 
ظذستا  دعيانةتلعك  ياكع  ضذمانعحة  قالغان  بولذص  كئسةل  ياكع  كةتكةن 
دوختذرنعث خةؤةر بئرعشعحة، ظةضةر ظذ ظادةم هةجضة ماثسا )يول يىرضةنلعك 
سةؤةبع بعلةن( كئسعلع ظئغعرلعشعص قالعدعغان بولسا، بذ هالةتتة ظذ ظادةم 

يولدا توسذلذص قالغذحع هئسابلعنعدذ.
5 ـ مةهرعمعنعث ظألىص قئلعش ؤاستعسع بعلةن بولعدذ. 

بارعدعغان  بعللة  هةجضة  كئيعن  بولغاندعن  باغالص  ظئهرام  ظايالنعث  بعر 
مةهرعمع ياكع ظئرع ظألىص كةتكةن بولسا، بذ هالةتتة ظذ ظايال يولدا توسذلذص 

قالغذحع هئسابلعنعدذ.
6 ـ صذلنعث يوقاص كئتعش ؤاستعسع بعلةن بولعدذ.

بعر ظادةم ظئهرام باغالص بولغاندعن كئيعن صذلعنع ظذغرعغا بةرضةن ياكع 
يىتتىرؤاتقان بولسا، ظةضةر ظذ ظادةم صذلسعزمذ سةصعرعنع داؤامالشتذرذشقا قادعر 
بواللعسا، يولدا توسذلذص قالغذحع هئسابالنمايدذ. ظةضةر ظذنداق قعلعشقا قادعر 

بواللمعسا، يولدا توسذلذص قالغذحع هئسابلعنعدذ.
7 ـ يولدعن ظئزعص كئتعش ؤاستعسع بعلةن بولعدذ. 

بعر ظادةم هةجضة ظئهرام باغالص بولذص يولدعن ظئزعص كةتكةن ؤة ظذ ظأزعضة 
يول كأرسىتعص قويعدعغان بعرةر كعشعنع تاصالمعغان بولسا، بذ هالةتتة ظذ 

ظادةم يولدا توسذلذص قالغذحع هئسابلعنعدذ.
8 ـ ظةرنعث حةكلعشع ؤاستعسع بعلةن بولعدذ.

ظئرع  باغلعغان،  ظئهرام  رذخسعتعسعز  ظئرعنعث  هةجضة  نةصلة  ظايال  بعر 
ظذنع بعلضةندعن كئيعن ظذنعث هةجضة بئرعشعنع حةكلعضةن بولسا، بذ هالةتتة 
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ظذ ظايال يولدا توسذلذص قالغذحع هئسابلعنعدذ.)))
حعقعدعغانلعقعنعث  قانداق  ظئهرامدعن  ظادةمنعث  قالغان  توسذلذص  يولدا 

بايانع:
صةرز هةجضة ياكع ظأمرة هةجضة ظئهرام باغلعغان ظادةم يولدا توسذلذص قالغان 
ؤة ظئهرامدعن حعقعص كةتمةكحع بولسا، ظذنعث )هةرةمضة ظألتىرىشع ظىحىن( 
بعر مال ياكع ظذنعث صذلعنع مةككعضة ظةؤةتعشع الزعم. يولدا توسذلذص قالغان 
ظادةمنعث تاكع ظأزعضة تذسالغذ بولغان ظامعل يوقالغعحة كأتىص تذرذشعمذ 
دذرذس بولعدذ. بذ هةقتة اهلل تاظاال مذنداق دئدع: »هةج بعلةن ظأمرةنع اهلل 
ظىحىن تولذق ظورذنالثالر، ظةضةر )دىشمةن ياكع كئسةللعك سةؤةبعدعن( هةجنع 
ياكع ظأمرةنع ظادا قعلعشتا توسقذنلذققا ظذحرعساثالر، ظذهالدا نئمة ظوثاي 
قذربانلعق  شذنع  تاصالعساثالر(،  نئمعنع  قويدعن  كاال،  تأضة،  )يةنع  بولسا 
جايغا(  بةلضعلةنضةن  )يةنع  جايعغا  مال  قعلعنعدعغان  قذربانلعق  قعلعثالر، 

يةتمعضعحة بئشعثالرنع حىشىرمةثالر«))) 
هةرةمضة ظةؤةتعلعدعغان مال قوي بولعدذ. تأضة ياكع كاال ظةؤةتعشكعمذ 
بولعدذ. تأضة ياكع كاال ظةؤةتعلضةندة يةتتة ظادةمنعث نامعدعن ظةؤةتعلعدذ. ظذ 

مال هةرةمدة ظةؤةتكةن ظادةمنعث نامعدعن بذغذزلعنعدذ. 
ظعمام شافعظعي )اهلل تاظاال ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!(: »يولدا توسذلذص 
قالغذحع مالنع توسذلذص قالغان يةرنعث ظأزعدة ظألتىرسعمذ بولعدذ« دئدع. 
مالنع هةرةمضة ظةؤةتعص شذ يةردة ظألتىرعدذ، دئضةن هةنةفعي مةزهةصعدعكعلةر 
ظأزلعرعنعث بذ قارعشعغا اهلل تاظاالنعث: »قذربانلعق قعلعنعدعغان مال جايعغا 
)يةنع بةلضعلةنضةن جايغا( يةتمعضعحة بئشعثالرنع حىشىرمةثالر«))) دئضةن 
ظايعتعنع دةلعل قعلعص كةلتىردع. شذنعث ظىحىن يولدا توسذلذص قئلعص هةرةمدة 
بذغذزالش ظىحىن مال ظةؤةتكةن ظادةم، هةتتا مال بذغذزلعنعدعغان ؤاقعتتعن 
خةؤةرع بولذص ظئهرامعدعن شذ ؤاقعتتا حعقعش ظىحىن مالنع ظذنعث نامعدعن 
بذغذزالش ظىحىن ظأزع بعلةن بعللة ظئلعص ماثغان ظادةم بعلةن ظذنعث مالنع 

قايسع كىندة بذغذزاليدعغانلعقعنع توختذتعؤئلعشع الزعم.
)))  >إرشاد الصاوي<.

)))  سىرة بةقةرة 96) ـ ظايةتنعث بعر قعسمع. 
)))  سىرة بةقةرة 96) ـ ظايةتنعث بعر قعسمع. 
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ظةضةر يولدا توسذلذص قالغذحع حىص هةجضة )يةنع صةرز هةج بعلةن ظأمرة 
ظئهرامعدعن  هةجنعث  ظعككع  ظذنعث  بولسا،  ظادةم  باغلعغان  ظئهرام  هةجضة( 
حعقعش ظىحىن ظعككع دانة مال ظةؤةتعشع الزعم. ظةضةر جىص هةجضة ظئهرام 
باغلعغان ظادةم ظأمرة هةجع ظىحىن تاؤاص قعلعص بولغاندعن ؤة سافا بعلةن 
مةرؤةنعث ظارعسعدا ظايلعنعص بولغاندعن كئيعن ظةرافاتقا حعقعشتعن توسالغان 

بولسا، ظذنعثغا بعر مال ظألتىرىش الزعم))).
ظةضةر يولدا توسذلذص قالغذحع هةرةمضة ظةؤةتعش ظىحىن مال ياكع ظذنعث 
تئصعص  ظذنع  تاكع  تاصالمعسا،  ظادةم  ظةؤةتعدعغان  بعللة  ظذنع  ياكع  صذلعنع 
ظةؤةتعص )مالنع هةرةمدة بذغذزلعتعص( ظئهرامدعن حعققانغا قةدةر ظئهراملعق 
سةدعقة  ياكع  تذتذشع  روزا  ظورنعغا  ظذنعث  ظادةمنعث  ظذ  تذرعدذ.  هالعتعدة 
ظعحعدعن  ظالعمالرنعث  مةزهةصعدعكع  هةنةفعي  بولمايدذ.  يئتةرلعك  بئرعشع 
ظعمام ظةبذيىسىف )اهلل تاظاال ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!(: »يولدا توسذلذص 
قئلعص مةزكذر سةؤةبلةر تذصةيلعدعن قذربانلعق قعلعش ظىحىن هةرةمضة مال 
بذاللمعغان  قادعر  قعلعشقا  قذربانلعق  ظادةمنع  بذاللمعغان  قادعر  ظةؤةتعشكة 
ظذ  قعلعص تذرذص  ظادةمضة))) قعياس  قعلغان  بةهرعمةن هةج  ياكع  جىص هةج 
ظادةممذ 0) كىن روزا تذتسا بولعدذ« دئدع. ظعمام ظةبذيىسىفنعث بذ قارعشع 
ظةؤةتعشكة  مال  هةرةمضة  ظىحىن  قعلعش  قذربانلعق  قعلعص  توسذلذص  يولدا 
قادعر بذاللمعغان ظادةمنع ظئغعر قعيعنحعلعقتعن قذتذلدذرعدعغان بعر قاراشتذر. 

ظعمام شافعظعيمذ )اهلل تاظاال ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!( بذ قاراشتعدذر.)))
بولسا،  حعقماقحع  ظئهرامدعن  ظىحىن  هةققع  بةندعنعث  بعرةر  كعمكع 
ظئهرامدعن  بعلةن  تةلعؤع  ظئرعنعث  ظايال  بعر  باغلعغان  ظئهرام  مةسعلةن: 
ظأزعدة  ؤاقعتنعث  بويسذنذص شذ  تةلعؤعضة  ظئرعنعث  ظذنعث  بولسا،  حعقماقحع 
تعرناق ظالغانغا ياكع حاح قعسقارتقانغا ظوخشاش ظئهرامنعث ظعحعدة تذرذص 
قعلعش حةكلةنضةن ظعشالردعن بعرةر ظعشنع قعلعش بعلةن ظئهرامدعن حعقعشع 
الزعم. ظذ ظايال مذشذنداق قعلغاندعن كئيعن تاكع قذربانلعق قعلعش ظىحىن 
تذرغان  هالعتعدة  ظئهراملعق  قةدةر  بذغذزلعغانغا  مالنع  ظةؤةتكةن  هةرةمضة 
)))  حىنكع ظذ ظادةم ظأمرة هةجعنع ظاياغالشتذرذص بولدع. شذنعث ظىحىن ظذنعثغا ظأمرة هةجع ظىحىن مال بذغذزالش الزعم 

بولمايدذ. ت. 
تذرذشتعن  ظةرافاتتا  كىن  يةتتة  بواللمعسا   قادعر  قعلعشقا  قذربانلعق  ظادةم  قعلغان  هةج  بةهرعمةن  ياكع  هةج  جىص    (((

ظعلضعرع ظىح كىن هةجنعث صاظالعيةتلعرع ظاياغالشقاندعن كئيعن بولذص ظذنعثغا جةمع 0) كىن روزا تذتذش الزعمدذر. ت.
)))  >إرشاد الصاوي<.
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هئسابالنمايدذ. )يةنع ظذ ظايال شذ ظعشالردعن بعرةرنع قعلعش بعلةنال ظئهرامدعن 
حعقعص كةتكةن هئسابلعنعدذ(. ظذ ظايالغا، ظئهرام باغلعغان هةجع مةيلع هةج 
بولسذن مةيلع ظأمرة بولسذن كئيعن ظذنعث قازاسعنع قعلعش الزعم. لئكعن ظذ 
ظايال ظةضةر ظئهرام باغلعغان هةج صةرز هةج بولغان ؤة ظذ ظئرعنعث تةلعؤع 
بعلةن ظئهرامدعن حعقماقحع بولغان بولسا، ظذ ظايال )ظئهرامنعث ظعحعدة تذرذص 
قعلعش حةكلةنضةن ظعشالردعن بعرةر ظعشنع قعلغان بولسعمذ( تاكع قذربانلعق 
حعققان  ظئهرامدعن  ظألتىرمعضعحة  هةرةمدة  مئلعنع  ظةؤةتكةن  ظىحىن  قعلعش 

هئسابالنمايدذ.
يولدا توسذلذص قالغان ظادةم قذربانلعق قعلعش ظىحىن هةرةمضة ظةؤةتكةن 
مئلعنعث بذغذزالنغانلعقعنع بعلضةن حاغدا ظئهرامنعث ظعحعدة تذرذص قعلعش 
حةكلةنضةن ظعشالردعن بعرةر ظعشنع قعلعش بعلةن ظئهرامدعن حعقعص كئتعدذ. 
ظذ،  لئكعن  ظةمةس.  الزعم  قعسقارتعش  ظذنع  ياكع  حىشىرىش  حاح  ظذنعثغا 
ظذنع  ياكع  حىشىرىش  حئحعنع  دئسة،  قعالي  ظعش  ظذيغذن  سىننةتكة  ظةضةر 
مئلعم  ظةؤةتكةن  مئنعث  ظادةم:  قالغان  توسذلذص  يولدا  الزعم.  قعسقارتعش 
قعلعش  تذرذص  ظعحعدة  ظئهرامنعث  قعلعص  ضذمان  دةص  بذغذزالندع،  ضىن  بذ 
شذ  مئلعنعث  ظذنعث  ظاندعن  قعلغان،  ظعشنع  بعرةر  ظعشالردعن  حةكلةنضةن 
بذغذزالنغا  مئلع  تاكع  ظذنعث  بولسا،  ظئنعقالنغان  بذغذزالنمعغانلعقع  حاغدا 
قةدةر مذددةت ظعحعدة ظأتكىزضةن ظئهرامنعث ظعحعدة تذرذص قعلعش حةكلةنضةن 

هةر بعر ظعش ظىحىن جازا بئرعشع الزعم.

صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث قعلغان هةجعنعث سىصةتلعرعنعث 
بايانع

صةيغةمبةر  خذددع  ظاخعرعدا  بايانعنعث  هأكىملعرعنعث  هةج  مةن 
ظةلةيهعسساالم بعلةن بعللة هةج قعلعش شةرعصعضة ظئرعشكةن ظذلذغ  ساهابع 
جابعر ظعبنع ظابدذلاله )اهلل تاظاال ظذنعثدعن رازع بولسذن!( بايان قعلغعنعدةك 
هأرمةتلعك ظذقذرمةنلةرضة صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث ظأمرعنعث ظاخعرعدا 

قعلغان هةجعنعث سىصةتلعرعنع بايان قعلعص ظأتمةكحعمةن.
مذنداق  دادعسعنعث  مذهةممةددعن  ظعبنع  جةظصةر  مذسلعم،  ظعمام 
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دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ: بعز جابعر ظعبنع ظابدذلالهنعث قئشعغا كعردذق. 
ظذ قئشعغا كعرضةن كعشعلةرنع بعر ـ بعرلةص سوراص حعقتع. هةتتا نأؤةت ماثا 
كةلضةندة، مةن: هأسةيننعث ظذغلع بولغان ظةلعنعث ظذغلع مذهةممةد بولعمةن، 
دئدعم. ظذ قولعنع بئشعمغا ظذزارتتع، ظاندعن ظىستىن ؤة ظاستعن تةرةصتعكع 
ظعككع دانة تأضمةمنع ظئحعص قولعنع كأكسىمنعث ظارعلعقعدا قويذص))): )مةن 
ظذ حاغدا تئخع كعحعك باال ظعدعم( ظع قئرعندعشعمنعث ظذغلع! سعزنع قارشع 
كور  ظذ  دئدع.  سوراث،  سوظال  مةندعن  هةققعدة  مةسعلة  خالعغان  ظالعمةن، 
ظعدع. نامازنعث ؤاقتع كةلضةن ظعدع. قئشعدعكع كعيعم ساقاليدعغان نةرسعدة 
تونع بار  بولسعمذ )ظذنع كةيمةي( ظىستىضة )حعلعتكعضة ظوخشاش ظعككع 
يعثع يوق( بعر نةرسعنع كعيعصال نامازغا تذردع. ظذ نةرسعنعث كعحعكلعكعدعن 
جابعر ظذنع كةيضةن ؤاقتعدا ظذنعث ظعككع ظذححع ظذنعثغا قايتعص تذراتتع. 
نامازنع  بعزضة  جابعر  تذراتتع(.  حاصلعشعص  ظذنعثغا  تذرماي  ظازادة  )يةنع 
ظوقذص بةردع. ظاندعن مةن ظذنعثدعن سوظال سوراشنع باشالص: ماثا صةيغةمبةر 
بةرسةث،  قعلغانلعقعنع سأزلةص  قانداق شةكعلدة  ظةلةيهعسساالمنعث هةجنع 
دئدعم. جابعر قولع بعلةن توققذزنع كأرسىتىص تذرذص: صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم 
)مةدعنعضة هعجرةت قعلعص كةلضةندعن كئيعن مةدعنعدة( هةج قعلماي توققذز 
يعل تذردع. ظونذنحع يعلع كعشعلةر ظارعسعدا ظأزعنعث هةجضة بارعدعغانلعقعنع 
ظعالن قعلدع. شذنعث بعلةن صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث قعلغان )ظعشلعرعنع 
ظأز كأزلعرع بعلةن كأرىش( ؤة ظذنعث قعلغان ظعشلعرعنع قعلعش مةقسعتع 
ظىحىن(  بئرعش  بعللة  بعلةن  ظةلةيهعسساالمنعث  صةيغةمبةر  )هةجضة  بعلةن 
مةدعنعضة نذرغذنلعغان ظادةم توصالندع. كئيعن بعز صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم 
بعلةن بعللة يولغا حعقعص )مةدعنة تةرةصتعن كةلضةنلةرنعث ظئهرام باغاليدعغان 
ظوغلع  ظةبذبةكرعنعث  يةردة  ظذ  كةلدذق.  يئتعص  زذلهذلةيصعضة  بولغان(  يئرع 
ظذمةيس مذهةممةدنعث قعزع ظةسماظ تذغدع. ظذ صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمغا: 
ظةلةيهعسساالم  صةيغةمبةر  ظةؤةتتع.  ظادةم  دةص  قعلعمةن؟  قانداق  ظةمدع  مةن 
ظئهرام  قويذؤئلعص  التا  بعر  ظةزايعثعزغا  جعنسعي  »يذيذنذث  ظذنعثغا: 
باغالث« دئدع. صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم ظئهرام باغالص بولذص مةسحعتتة ناماز 
ظوقذدع))). ظاندعن >قةسؤا< دةص ظاتعلعدعغان تأضعسعضة معندع. صةيغةمبةر 
)))  حىنكع، ظذ صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث نةؤرعسعنعث نةؤرعسع ظعدع. شذثا جابعر ظذنع هأرمةتلةش يىزىسعدعن قولعنع 

ظذنعث كأكسىنعث ظارعسعدا قويغان. ت. 
)))  بذ ظئهرام باغالص بولذص ظوقذلعدعغان ظعككع رةكةت نامازدذر. ت. 
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بةزعلعرع  قارعسام  كةلضةندة  تىزلةثلعككة  بعر  تأضعسع  ظةلةيهعسساالمنعث 
ظذالغقا معنضةن، بةزعلعرع صعيادة ماثغان بولذص صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث 
بارغانلعقعنع  كئتعص  ظادةملةرنعث  لعق  قةدةر  يةرضة  يةتكةن  كأزىم  ظالدعدا 
كأردىم. صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث ظوث، سول ؤة ظارقا تةرةصلعرعدعمذ شذ 
ظوتتذرمعزدا  بعزنعث  ظةلةيهعسساالم  صةيغةمبةر  ظعدع.  بار  ظادةملةر  معقداردا 
كئتعؤاتقان ظعدع. ظذنعثغا قذرظان ظايةتلعرع حىشىص تذراتتع. ظذ، قذرظاننعث 
نئمعضة بذيرذغانلعقعنع بعلةتتع. ظذ قانداق ظعش قعلسا بعزمذ شذنع قعلدذق. 
ال  لةببةيكة  لةببةيك،  »لةببةيكةلالهذممذ  ظةلةيهعسساالم:  صةيغةمبةر  كئيعن 
شةرعكة  ال  ؤةلمذلك  لةكة  ؤةننعظمةتة  هةمدة  ظعننةل  لةببةيك،  لةكة  شةرعكة 
بذ  ظئيتعدعغان  هازعر(  ظئيتتع. ساهابعلةر )كعشعلةر  تةلبعية  دةص  لةك)))« 
تةلبعية بعلةن تةلبعية ظئيتتع. صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم )ساهابعلةرنعث( ظذ 
تةلبعيةنع ظئيتقانلعقع ظىحىن ظذالرغا هئحقانداق رةد قايتذرمعدع. ظةمما ظأزع 

صةقةت تةلبعيةسعنعال ظئيتتع))). 
صةقةت  بعز  دةيدذ:  مذنداق  بولسذن!(  رازع  ظذنعثدعن  تاظاال  )اهلل  جابعر 
بعز  بعلمةيتتذق.  هةجنع  ظأمرة  بعز  ظعدذق.  قعلغان  نعيةت  هةجنعال  صةرز 
كةلدذق.  يئتعص  كةبعضة  بعللة  بعلةن  ظةلةيهعسساالم  صةيغةمبةر  ظاخعرع 
سأيدع.  تاشنع  قارا  كئيعن(  كةلضةندعن  )كةبعضة  ظةلةيهعسساالم  صةيغةمبةر 
ظاندعن )تاؤاص قعلعشنع باشالص يةتتة قئتعملعق ظايلعنعشنعث( ظىح قئتعملعق 
ظايلعنعشتا سوكذلداص ماثدع. تأت قئتعملعقتا نورمال ماثدع. ظاندعن ظعبراهعم 
تاظاالنعث: »)كعشعلةرضة( ماقامع  يةرضة كئلعص اهلل  ظةلةيهعسساالم تذرغان 
ظعبراهعمنع نامازضاه قعلعثالر )يةنع شذ يةردة ناماز ظوقذثالر دئدذق(«))) 
دئضةن ظايعتعنع ظوقذدع. ظعبراهعم ظةلةيهعسساالم تذرغان يةرنعث ظارقعسعغا 
ظأتىص ظعككع رةكةت ناماز ظوقذدع. نامازنعث بعر رةكةتعضة )سىرة فاتعهةدعن 
كئيعن( سىرة كافعرذننع يةنة بعر رةكةتعضة سىرة ظعخالسنع ظوقذدع. ظاندعن 
سافا  كئيعن  سعلعغاندعن  ظذنع  كئلعص  يئنعغا  تاشنعث  قارا  يةنة  تةكرار 
تاظاالنعث:  يئقعنالشقاندا اهلل  قاراص ماثدع. سافاغا  تئغعغا  ظعشكعدعن سافا 
)))  تةلبعيةنعث مةنعسع: ظع اهلل! ظةمعر صةرمانعثغا هازعرمةن، ظةمعر صةرمانعثغا هازعرمةن، ظةمعر صةرمانعثغا هازعرمةن، 
سئنعث هئح شعرعكعث يوق، ظةمعر صةرمانعثغا هازعرمةن، بارلعق هةمدذ ـ سانا، ظعهسان قعلعش ؤة ظعضعدارحعلعق ساثا 

خاستذر، سئنعث هئح شعرعكعث يوق. 
صةيغةمبةر  ظئيتاتتع.  قوشذص  ساناالرنع  ـ  هةمدذ  بةزع  تةلبعيةضة  ظئيتقان  ظةلةيهعسساالم  صةيغةمبةر  ساهابعلةر    (((

ظةلةيهعسساالم ظذالرنعث بذ قعلمعشعغا هئحقانداق رةددعية بةرمعدع. لئكعن ظأزع ظذنداق قعلمعدع. ت. 
)))  سىرة بةقةرة 5)) ـ ظايةتنعث بعر قعسمع. 
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»سةفا بعلةن مةرؤة هةقعقةتةن اهلل نعث )دعنعنعث( ظاالمةتلعرعدذر«))) دئضةن 
ظايعتعنع ظوقذص »سعلةر )سافا بعلةن مةرؤةنعث ظارعسعدا ظايلعنعشنع( اهلل 
باشالش  سافادعن  ظايلعنعشنع  دةص  باشالثالر)))«  يةردعن  باشلعغان  تاظاال 
ظىحىن سافانعث تىصىسعضة تاكع كةبعنع كأرضعلع بولغعدةك يةرضعحة حعقتع. 
ظاندعن كةبعضة يىزعنع قعلعص تذرذص تةهلعل ؤة تةكبعر ظئيتعص مذنداق دئدع: 
لةهذلهةمدذ ؤة  لةهذلمذلك ؤة  لةه  ظعللةلالهذ ؤةهدةه ال شةرعكة  »ال ظعالهة 
هذؤة ظةال كذللع شةيظعن قةدعر. ال ظعالهة ظعللةلالهذ ؤةهدةه، ظةنجةزة ؤةظدةه، 
صةيغةمبةر  كئيعن  ؤةهدةه)))«.  ظةهزاص  هةزةمةل  ؤة  ظةبدةه،  نةسةرا  ؤة 
ظةلةيهعسساالم دذظا قعلدع. كئيعن يةنة مةزكذر تةهلعل ؤة تةكبعرنع ظىح قئتعم 
ظةلةيهعسساالم  صةيغةمبةر  قاراص ماثدع.  تةرةصكة  ظاندعن مةرؤة  تةكرارلعدع. 
صذتع حعلغعنعث ظعحعنع باسقان ؤاقتعدا )يةنع هازعر يىضىرىش ظىحىن ظعشارةت 
قويذص قويغان يةرضة كعرضةن ؤاقتعدا( يذضذردع. ظذ يةردعن حعققاندا نورمال 
ماثدع. مةرؤةضة يئتعص كةلدع. مةرؤةدعمذ سافا تئغعدا قانداق ظعش قعلغان 
قئتعملعق  ظاخعرقع  ظةث  ظةلةيهعسساالم  صةيغةمبةر  قعلدع.  شذنداق  بولسا، 
ظايلعنعشنع مةرؤة تئغعدا ظاياغالشتذرذص: »ظةضةر ماثا كئيعن كةلضةن صعكعر 
بذرذن كةلضةن بولسا، مةن )ظأزىم بعلةن بعللة قذربانلعق قعلعش ظىحىن( مال 
هةيدةص كةلمةيتتعم، بذ هةجنع ظأمرة هةج قعالتتعم)4). ظذنداق بولغان ظعكةن 
ظعحعثالردعن قذربانلعق قعلعش ظىحىن ظأزع بعلةن مال هةيدةص كةلمعضةنلةر 
دئدع.  ظايالندذرسذن)5)«  هةجضة  ظأمرة  هةجعنع  بذ  ؤة  حعقسذن  ظئهرامدعن 
سذراق ظعبنع مالعك ظعبنع جذظسذم ظورنعدعن تذرذص: ظع اهلل نعث صةيغةمبعرع! 
بذ ظعش بذ يعلعال مذشذنداق بوالمدذ ياكع مةثضى مذشذنداق داؤاملعشامدذ؟ 
دئدع)6). صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم بارماقلعرعنع بعر ـ بعرلةص ضعرةلةشتىرىص 

)))  سىرة بةقةرة 58) ـ ظايةتنعث بعر قعسمع. 
)))  يةنع اهلل تاظاال سةفا تئغعنع بالدذر كةلتىردع. سعلةر يىضىرىشنع سةفا تئغعدعن باشالثالر. ت.

)))  دذظانعث مةنعسع: بعر اهلل دعن باشقا هئح ظعاله يوق. اهلل نعث هئح شئرعكع يوق. صىتىن ظعضعدارحعلعق اهلل غا خاستذر. 
بارلعق هةمدذ ـ سانا اهلل غا خاستذر ؤة اهلل هةر قانداق ظعشقا قادعردذر. بعر اهلل دعن باشقا هئح ظعاله يوق. اهلل ظأز ؤةدعسعنع 

ظةمةلضة ظاشذردع، بةندعسعضة ياردةم بةردع ؤة ظعتتعصاقداش قوشذننع ظأزع يالغذز مةغلذص قعلدع.  
هةيدةص  مال  ظىحىن  قعلعش  قذربانلعق  بولسا،  كةلضةن  ؤاقتعدا  باغلعغان  ظئهرام  صعكعر  كةلضةن  هازعر  ماثا  يةنع    (((
كةلمةيتتعم. ظةضةر مةن بعلةن مال بولمعغان بولسا، مةن بذ هةجعمنع ظأمرة هةجضة ظايالندذراتتعم ؤة هةجنعث ؤاقتع كةلضةن 
هةجضة مةككعدعن ظئهرام باغاليتتعم، ظةمما هازعر مةن ظذنداق قعاللمايتمةن، حىنكع مةن بعلةن قذربانلعق قعلعش ظىحىن 

هةيدةص كةلضةن مال بار، دئمةكحعدذر. ت. 
)))  ظالعمالر: صةرز هةج قعلعش نعيعتع بعلةن قعلغان هةج صاظالعيةتلعرعنع ظأمرة هةجضة ظايالندذرذش صةقةت شذ بعر قئتعمدا 

ساهابعالرغا خاس بولغان ظعشتذر، دةيدذ. ت.  
)))  يةنع كعشعلةر ظعسالم كئلعشتعن بذرذنقع دةؤرعدة هةج ظايلعرعدا ظأمرة هةج قعلمايتتع. صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث بذ 
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صةرز هةجنعث ظعحعضة كعرعص كةتتع«  قئتعم »ظأمرة هةج  تذرذص: ظعككع 
دةص »بذ ظعش بذ يعلغعنامال ظةمةس ظةكسعحة بذ ظعش مةثضى مذشذنداق داؤام 
قعلعدذ« دئدع. ظةلع )اهلل تاظاال ظذنعثدعن رازع بولسذن!( يةمةندعن صةيغةمبةر 
كئلعص  )يةمةندعن  ظةلع  كةلدع.  ظئلعص  تأضىللعرعنع  ظةلةيهعسساالمنعث 
صاتعمةنعث )اهلل تاظاال ظذنعثدعن رازع بولسذن!( ظئهرامدعن حعقعص  ظايالع( 
تارتقانلعقعنع  سىرمة  )كأزلعرعضة(  ؤة  كةيضةنلعكعنع  كعيعملةرنع  رةثلعك 
كأرىص ظذنعثغا: )ظئهرامدعن حعققانلعقع ظىحىن( كايعدع. صاتعمة )اهلل تاظاال 
ظذنعثدعن رازع بولسذن!(: دادام )يةنع صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنع دئمةكحع( 
مئنع مذشذنداق قعلعشعمغا بذيرذدع، دئدع. جابعر مذنداق دئدع: ظةلع )اهلل 
مذنداق  بئرعص  ظعراقتا سأزلةص  ظعشنع  بذ  بولسذن!(  رازع  ظذنعثدعن  تاظاال 
دئضةن ظعدع: شذنعث بعلةن مةن صاتعمةنعث قعلغان ظعشعدعن كايعص ؤة ظذنعث 
ظةلةيهعسساالمنعث  صةيغةمبةر  دةص  باقاي،  سوراص  ظأزعدعن  دئضةنلعرعنع 
قعلغان  صاتعمةنعث  ظأزةمنعث  ظةلةيهعسساالمغا  صةيغةمبةر  بئرعص  قئشعغا 
»صاتعمة  ظةلةيهعسساالم:  صةيغةمبةر  دئدعم.  ياقتذرمعغانلعقعمنع  ظعشعنع 
راست سأزلةصتذ، صاتعمة راست سأزلةصتذ. سةن هةجضة ظئهرام باغلعغاندا، نئمة 
دةص تةلبعية ظئتقان ظعدعث« دئدع. مةن: ظع اهلل! سئنعث صةيغةمبعرعث نئمة 
دةص تةلبعية ظئيتقان بولسا، شذنداق دةص تةلبعية ظئيتقان، دئدعم. صةيغةمبةر 
ظةلةيهعسساالم: »مةن بعلةن قذربانلعق قعلعش ظىحىن ظئلعص كئلعنضةن مالالر 
بار، سةن )ظذنداق دةص تةلبعية ظئيتقان بولساث( ظئهرامدعن حعقمعغعن)))« 

دئدع. 
تأضىنعث  دئدع:  مذنداق  بولسذن!(  رازع  ظذنعثدعن  تاظاال  )اهلل  جابعر 
سانع، ظةلع )اهلل تاظاال ظذنعثدعن رازع بولسذن!( يةمةندعن ظئلعص كةلضةن 
 (00 جةمع  بولذص  كةلضةن  ظئلعص  بعلةن  ظأزع  ظةلةيهعسساالم  صةيغةمبةر  ؤة 
دانعضة يةتكةن ظعدع. صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمدعن ؤة ظأزلعرع بعلةن بعللة 
قذربانلعق قعلعش ظىحىن مال هةيدةص كةلضةنلةردعن باشقا هةممة كعشعلةر 
حاحلعرعنع قعسقارتعص ظئهراملعرعدعن حعقتع. زذلهةججع ظئينعث سةككعزعنحع 
هةجعثلعنع ظأمرة هةجضة ظايالندذرذثالر، دئضةن حاغ هةج ظايلعرع بولغانلعقع ظىحىن هةج ظايلعرعدا ظأمرة هةجع قعلعنغان 
هئسابلعنعدذ. شذثا سذراق ظعبنع مالعك: هةج ظايلعرعدا ظأمرة هةج قعلعش بذ يعلغا خاسال ظعشمذ ياكع مةثضى مذشذنداق 

بوالمدذ، دةص سورعغان. ت.   
)))  يةنع صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم ظةلعنع )اهلل تاظاال ظذنعثدعن رازع بولسذن!( ظأزى بعللة ظئلعص كةلضةن مالالرغا شعرعك 

قعلدع. ت. 
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كىنع كةلضةن ظعدع. هةممة كعشعلةر صةرز هةجنعث تةلبعيةسعنع ظئيتقان هالدا 
معناغا قاراص ماثدع))). صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم تأضعسعضة معنعص ماثدع. 
ظةلةيهعسساالم معنادا صعشعن، ظةسعر، شام، خذصتةن ؤة )ظةتعسع  صةيغةمبةر 
كىننعث( بامدات نامعزعنع ظوقذص بةردع. ظاندعن كىن حعققانغا قةدةر )معنادا( 
تذردع ؤة يذثدعن تعكعلضةن بعر كعحعك حئدعرنع )ظةرافات تئغعنعث قئشعدعكع( 
نةمعرا دئضةن يةرضة تعكعشكة بذيرذدع. ظاندعن صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم يولغا 
ظأزلعرع  خذددع  دةؤرعدة  بذرذنقع  كئلعشتعن  ظعسالم  قذرةيشلعكلةر  حعقتع. 
قعلغعنعدةك صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنع مذزدةلعفعدعكع بعر تاغنعث قئشعدا 
تذرعدذ، دةص ضذمان قعلغان ظعدع))). ظةمما صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم ظذ يةردة 
تذرماستعن ظةرافاتقا كةلدع. ظةرافاتقا كئلعص ظأزعضة تعكعلعص قويغان هئلعقع 
ظةلةيهعسساالم  صةيغةمبةر  ظعدع،  ظعضعلضةن  كىن  حىشتع.  كئلعص  حئدعرضة 
كةلدع))).  ظعحعضة  جعلغعنعث  كئيعن  بذيرذدع.  كئلعشكة  ظئلعص  تأضعسععنع 
تأكىشعثالر،  قئنعثالرنع  سأزلةص: »سعلةرنعث  نذتذق  كعشعلةرضة  يةردة  ظذ 
ماللعرعثالرنع ناهةق يةؤئلعشعثالر خذددع مذشذ كىن، مذشذ ظاي ؤة مذشذ  
ظاضاه  قعلعندع.  هارام  قعلعنغاندةك  هارام  تأكىش  هأرمعتعنع  شةهةرنعث 
بولذثالر! ظعسالم كئلعشتعن بذرذنقع دةؤرعضة ظاظعت هةر قانداق ظعش مئنعث 
صذتلعرعم ظاستعغا تاشالنغذحعدذر. )يةنع بعكار قعلعندع( ظعسالم كئلعشتعن 
بذرذنقع دةؤرعدعكع قان داؤاسع بعكار قعلعندع. مةن بعزنعث قان داؤالعرعمعزدعن 
بعرعنحع بولذص بعكار قعلعنعدعغان داؤا رةبعظ ظعبنع هارعسنعث ظذغلعنعث قان 
ظذنع  ظعدع.  بئرعلضةن  جةمةتعضة  سةظعد  ظىحىن  ظئمعتعلعش  ظذ  داؤاسعدذر. 
ظعلضعرعكع  كئلعشتعن  دعنع  ظعسالم  ظألتىرؤةتتع.   جةمةتعدعكعلةر  هذزيلة 
بعرعنحع  قعلعندع.  بعكار  هةممعسع  جازانعخورلذقذثالرنعث  قعلغان  ؤاقعتتا 
بولذص بعكار قعلعنغان جازانة، ظابباس ظعبنع ظابدذمذتةللبنعث جازانعسعدذر. 
حىنكع جازانعخورلذقنعث هةممعسع بعكار قعلعندع. سعلةر ظايالالر توغرعسعدا 
اهلل تاظاالدعن قورقذثالر، سعلةر ظذالرنع اهلل نعث ظامانعتع ظورنعدا ظةمرعثالرغا 
ظالدعثالر، سعلةر ظذالرنع اهلل تاظاالنعث سأزع بعلةن ظأزىثلةرغا هاالل قعلدعثالر 

)))  بذ كىنع بذرذن ظئهراملعرعدعن حعقعص كةتكةن ظادةملةرمذ ظئهرام باغلعدع. ت. 
)))  قذرةيشلعكلةر ظعسالم كئلعشتعن بذرذنقع دةؤرعدة مذزدةلعفعنعث قئشعدعكع بعر تاغدا تذراتتع. ظةمما باشقا ظةرةبلةر 
بولسا ظةرافاتتا تذراتتع. صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم ظذ تاغدا تذرماي ظةرافاتقا ماثدع. حىنكع اهلل تاظاال ظذنع شذنداق قعلعشقا 
بذيرذص مذنداق دئدع: »ظاندعن كئيعن، سعلةر )ظةرةفاتتعن ( كعشعلةر قايتقان جاي بعلةن قايتعثالر، اهلل دعن مةغصعرةت 

تةلةص قعلعثالر. اهلل هةقعقةتةن ناهايعتع مةغصعرةت قعلغذحعدذر، ناهايعتع مئهرعباندذر« سىرة بةقةرة 99) ـ ظايةت. 
)))  ظذ ظذرنة حعلغعسعدذر. ظذرنة بولسا ظةرافاتقا تةؤة ظةمةستذر. 
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)يةنع ظذالرنع اهلل نعث ظايالالرنع ظئلعشنع دذرذس قعلعص بةرضةن سأزع بعلةن 
ظأزةثالرغا هاالل قعلدعثالر(، سعلةرنعث ظذالرنعث ظىستعدعكع هةققعثالر ظذالر 
تأشةكلعرعثالرغا سعلةر يامان كأرعدعغان كعشعلةرنع يوالتماسلعقتذر))). ظةضةر 
ظذرذثالر.  بوشراق  ظذرماي  قاتتعق  ظذالرنع  سالسا،  قعلعص  ظعشنع  شذ  ظذالر 
ظذالرنعث )سعلةرنعث ظىستعثلةردعكع( هةققع ظذالرنعث يئمةك ـ ظئحمةك ؤة 
كعيعم ـ كئحعكعنع ظأز اليعقعدا )ظاشذرذؤةتمةي، قعسعصمذ قويماي( تةييارالص 
هةرضعز  كئيعن  مةندعن  ظئسعلساثالر  ظذنعثغا حعن  ظةضةر سعلةر  بئرعشتذر. 
ظئزعص كةتمةيدعغان اهلل تاظاالنعث كعتابعدعن ظعبارةت بعر نةرسعنع سعلةرنعث 
ظعحعثالردا قويذص قويدذم. سعلةردعن مئنعث هةققعمدة سوظال سورعلعدذ. سعلةر 
ظذ حاغدا نئمة دةيسعلةر؟ دئدع. ساهابعلةر: بعز سئنعث هةقعقةتةن )ظعسالم 
دعنعنع( يةتكىزضةنلعكعثضة، )ظىستىثدعكع ظامانةتنع( ظادا قعلغانلعقعثغا ؤة 
)ظذممعتعثضة( نةسعهةت قعلغانلعقعثغا ضذؤاهلعق بعرعمعز، دئدع. صةيغةمبةر 
كعشعلةرضة  كئيعن  ظاسمانغا  دةسلةص  بارمعقعنع  كأرسةتكىح  ظةلةيهعسساالم 
ظةزان  ظاندعن  دئدع.  قئتعم،  ظىح  دةص  بولغعن«  ضذؤاه  اهلل!  قارعتعص: »ظع 
نامعزعنع  صعشعن  ظةلةيهعسساالم  صةيغةمبةر  حىشىرىلدع.  تةكبعر  ظوقذلذص 
ظوقذص بةردع. ظاندعن تةكبعر حىشىرىلدع. ظةسعر نامعزعنع ظوقذص بةردع ؤة 
بذ ظعككع نامازنعث ظارعسعدا هئحقانداق ناماز ظوقذمعدع. ظاندعن تأضىسعضة 
ظالدعنع  تأضىسعنعث  كةلدع،  قئشعغا  تئغعنعث  رةهمةت  ظةرافاتتعكع  معنعص 
صعيادعلعقالر  تذرغذزذص،  قارعتعص  تةرعصعضة  تاش  بعر  ظاستعدعكع(  )تاغنعث 
تذرعدعغان دأثنع ظأزعنعث ظالدعدا قعلعص ؤة قعبلة تةرةصكة قاراص تذرذص تاكع 
صىتىنلةي  شةكلع  يذمذالق  كىننعث  تذردع.  يةردة  ظذ  كةتكعحة  كعرعص  كىن 
يوقذلذص )كىن كعرعص كئتعدعغان تةرةصتعكع( سئرعقلعق ظازراق يوقذلغاندا 
معندىرىص  ظذسامةنع  ظارقعسعغا  تأضىسعنعث  ظةلةيهعسساالم  صةيغةمبةر 
ظىحىن(  ماثماسلعق  تئز  يولدا  ماثدع.  قاراص  مذزدةلعفعضة  )ظةرافاتتعن 
تأضىسعنعث نوقتذسعنع ظارقعسعغا تارتعص ماثاتتع. تأضة هةتتا ظذنعث بئشع 
)ظارقا تةرةصكة بةك قاتتعق تارتعص ماثغانلعقتعن( ظعزةثضىضة تئضعص تذرغان 
)))  ظعمام نةؤةؤعي مذنداق دةيدذ: بذ سأزنعث مةنعسع ظذالر سعلةرنعث ظأيلعرعثالرغا سعلةر يامان كأرعدعغان ظادةم مةيلع 
ظةر بولسذن مةيلع ظايال بولسذن مةيلع ظأزعنعث ظذرذغـ  تذغقانلعرعدعن بولسذن ظأيلعرعثالرغا  باشلعمعسذن ؤة ظأيلعرعثالردا 
ظولتذرذشلعرعغا رذخسةت قعلمعسذن. حىنكع هةدعستة كةلضةن >يوالتمعسذن< دئضةن سأز بذنعث هةممعسعنع ظأز ظعحعضة 
ظالعدذ. بذ فعقهعشذناسالرنعث قارعشعدا: ظايالنعث ظأيضة باشلعسا ظئرعنعث يامان كأرمةيدعغانلعقعنع بعلعدعغان ياكع ضذمان 
قعلعدعغان ظادةمدعن باشقا بعرةر ظةرضة ياكع ظايالغا ياكع ظذرذغ ـ تذغقانلعرعغا ظأيضة كعرعشكة رذخسةت بئرعشع هاالل 

ظةمةس، دئضةن شةكعلدة تونذلذص كةلضةن مةسعلعدذر.  
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هالةتتة ماثاتتع ؤة ظوث قولع بعلةن ظعشارةت قعلعص تذرذص: »ظع كعشعلةر! 
بعلةن  تةمكعنلعك  ظالدعرعماي  مئثعثالر.  بعلةن  تةمكعنلعك  ظالدعرعماي 
مئثعثالر« دةيتتع. بعرةر ظعضعزرةك يةرضة كةلضةندة تأضىنعث حعقعؤئلعشع 
ظىحىن ظذنعث نوقتعسعنع ظازراق بوشذتذص بعرةتتع. صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم 
تةكبعر  ظعككع  ظةزان  بعر  يةردة  بذ  كةلدع.  يئتعص  مذزدةلعفعضة  ظاخعرع 
بعلةن شام بعلةن خذصتةن نامعزعنع ظوقذدع ؤة ظذ ظككع نامازنعث ظارعسعدا 
هئحقانداق ناماز ظوقذمعدع. ظاندعن تاث ظاتقانغا قةدةر مذزدةلعفعدة ياتتع. 
نامعزعنع  بامدات  بعلةن  تةكبعر  بعر  ؤة  ظةزان  بعر  ؤاقتعدا  سىزىلضةن  تاث 
ظاندعن تأضىسعضة معنعص مةشظةرع هةرامغا )يةنع مذزدةلعفعدعكع  ظوقذدع. 
بعر تاغقا( كئلعص قعبلة تةرةصكة قاراص تذرذص دذظا قعلدع، تةكبعر ؤة تةهلعل 
ظاندعن  تذردع.  قةدةر  يورذغانغا  ظذبدان  خئلع  تاث  تاكع  يةردة  بذ  ظئيتتع. 
)معناغا كئلعش ظىحىن( تأضعنعث ظارقعسعغا صةزلع ظعبنع ظابباسنع معندىرىص 
ظابباس  ظعبنع  صةزلع  حعقتع.  يولغا  مذزدةلعفعدعن  ظعلضعرع  حعقعشتعن  كىن 
صةزلع  ظىستعدة  يول  ظعدع.  ظادةم  كئلعشكةن  ظاق  رةثضع  حعرايلعق  حئحع 
ظةلةيهعسساالمنعث قئشعدعن ظأتكةن ظايالالرغا قاراشقا باشلعدع.  صةيغةمبةر 
ظذ  ظاندعن  قويذؤالدع.  يىزىضة  صةزلعنعث  قولعنع  ظةلةيهعسساالم  صةيغةمبةر 
يىزعنع يةنة بعر تةرةصكة قارعتعص ظذ تةرةصتعن قاراشقا باشلعدع. صةيغةمبةر 
ظذنعث  قويذص  يىزعضة  ظذنعث  حعقعرعص  تةرةصتعن  ظذ  قولعنع  ظةلةيهعسساالم 
يىزعنع يةنة بعر تةرةصكة قارعتعص قويدع. صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم مةهسةر 
حعلغعسعغا)))كةلضةندة تأضىسعنع ظاز بعر مذددةت تئزلةتتع. ظاندعن تأضىسعنع 
شةيتانغا تاش ظاتعدعغان يةرضة حعققعلع بولعدعغان ظوتتذردعكع يولغا سالدع. 
كئلعص  قئشعغا  كاتاكنعث  ظاتعدعغان  تاش  شةيتانغا  قئشعدعكع  دةرةخنعث 
حوثلذقع حوث قذناقتةك تاشتعن هةر بعرعنع ظاتقاندا تةكبعر ظئيتعص تذرذص 
يةتتة تاش ظاتتع. ظاندعن ظذ يةردعن قايتعص مال بذغذزاليدعغان يةرضة كةلدع 
ؤة )00) دانة تأضىدعن( )6 دانة تأضىنع ظأز قولع بعلةن بذغذزلعدع))). ظاندعن 
)صعحاقنع( ظةلع )اهلل تاظاال ظذنعثدعن رازع بولسذن!( غا بةردع، قالغانلعرعنع 
ظةلع بذغذزلعدع. صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم ظةلعنع ظذ مالالردا شئرعك قعلغان 
ظعدع. صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم هةر بعر تأضىنعنعث ضأشعدعن بعرةر صارحعدعن 

)))  مةهسةر حعلغعسع كةبعنع ظأرىؤاتعمعز، دةص كةلضةن فعل ظعضعللعرعنعث فعللعرع يئتعؤالغان يةردذر، دةص قارعلعدذ. 
)))  بةزع ظالعمالر: صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث )6 دانة تأضعنع ظأز قولع بعلةن بذغذزلعشعدعكع هئكمةت بولسا، صةيغةمبةر 

ظةلةيهعسساالم ظذ حاغدا )6 ياشتا ظعدع، ظذ هةر بعر ياش ظىحىن بعر تأضة بذغذزلعغان، دةيدذ. ت.  
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ظةلع  بعلةن  ظةلةيهعسساالم  صةيغةمبةر  بذيرذدع.  صذشذرذشقا  سئلعص  قازانغا 
يئدع،  ضأشالردعن  سئلعنغان  قازانغا  بولسذن!(  رازع  ظذنعثدعن  تاظاال  )اهلل 
شورصعلعرعدعن ظعحتع. ظاندعن تأضىسعضة معنعص )معنادعن قايتعص( كةبعضة 
كعردع. مةككعدة صعشعن نامعزعنع ظوقذغاندعن كئيعن زةمزةم قذدذقعدعن سذ 
ظذالرغا:  كعلعص  قئشعغا  جةمةتعنعث  ظابدذلمذتةللعص  حعقعرؤاتقان  تارتعص 
بولسا)))  ظعضةللعؤئلعنمايدعغان  تةرعصعدعن  باشقعالر  خعزمعتعثالر  »ظةضةر 
ظةلؤةتتة مةنمذ )قذدذقنعث ظعحعضة( حىشىص سعلةر بعلةن بعللة سذ تارتقان 
قاحعدا سذ سذنذص  بعر  ظةلةيهعسساالمغا  صةيغةمبةر  ظذالر  دئدع.  بذالتتعم« 

بةردع، صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم ظذ سذدعن ظعحتع.)))    

صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث قةبرعسعنع زعيارةت قعلعش، ظذنعث 
يولغا قويذلغانلعقع ؤة ظذنع زعيارةت قعلعشتعكع قاظعدة يذسذنلةر

يولغا  قعلعشنعث  زعيارةت  قةبرعسعنع  ظةلةيهعسساالمنعث  صةيغةمبةر 
قويذلغانلعقع:

بذ هةقتة >دذررذلمذختار< دئضةن كعتابنعث ظاصتورع مذنداق دةيدذ: 
»صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث قةبرعسعنع زعيارةت قعلعش مذستةهةصتذر. 
قذدرعتع يةتكةن ظادةمضة ظذنع زعيارةت قعلعش ؤاجعصتذر، دئضةن كأز قاراشمذ 
بار. ظةضةر هةجضة كةلضةن ظادةم صةرز هةجضة كةلضةن بولسا، ظالدع بعلةن صةرز 
هةجنع ظادا قعلعدذ. )كئيعن صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث قةبرعسعنع زعيارةت 
قعلعدذ.( ظةضةر ظذ نةصلة هةج قعلعش نعيعتع بعلةن كةلضةن، مةككعضة بئرعشتا 
قةبرعنعث يئنعدعن ظأتمعضةن بولسا، خالسا دسلةص قةبرعنع زعيارةت قعلعدذ، 
خالعسا نةصلة هةجعنع قعلعدذ. ظةضةر ظذ مةككعضة بئرعشتا مةدعنعنعث يولع 
زعيارةت  قةبرعنع  قعلعدذ.  زعيارةت  قةبرعنع  دةسلةصتة  بولسا،  ظأتكةن  بعلةن 
قعلماقحع بولغان ظادةم قةبرعنع زعيارةت قعلعشنع نعيةت قعلعش بعلةن بعرضة 
نعيةت  قعلعشنع  زعيارةت  مةسحعتعنعمذ  ظةلةيهعسساالمنعث  صةيغةمبةر  يةنة 
)))  يةنع مئنعث قذدذققا حىشىص سذ تارتقعنعمنع كعشعلةر كأرىص بعزمذ سذ تارتعمعز، دةص سعلةرنعث بذ خعزمعتعثالرنع 

قوللعرعثالردعن ظئلعؤالمايدعغان بولسا. ت.
)))  ظعمام مذسلعم رعؤايعتع. 
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قعلعدذ. حىنكع صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم ظذ مةسحعتتة ظوقذلغان بعر رةكةت 
نامازدعن  رةكةت  ظوقذلغان معث  باشقا مةسحعتتة  هةرةم مةسحعتعدعن  ناماز 
باشقا  قعلعنغان  مةسحعتتة  ظذ  يةنة  شذنعثدةك  بةردع.  خةؤةر  دةص  ياخشع، 

ظعبادةتلةرنعث ساؤابعمذ كأص بولعدذ.«))) 
شةيخ ظعبنع ظابعدعن ظأزعنعث: >رد احملتار ظةال دذررذلمذختار< دئضةن كعتابعدا 

ظاصتورنعث يذقعرعدعكع سأزعضة ظعزاهات بةرضةن شةكعلدة مذنداق دئدع: 
قعلعش  زعيارةت  قةبرعسعنع  ظةلةيهعسساالمنعث  >صةيغةمبةر  ظاصتور: 
زعيارةت  قةبرعسعنع  ظةلةيهعسساالمنعث  صةيغةمبةر  دئدع.  مذستةهةصتذر< 
قعلعشنعث مذستةهةص ظعكةنلعكع خذددع >لذبابذلمةناسعك< دئضةن كعتابتا 
كةلضةنضة ظوخشاش بارلعق مذسذلمانالر بعرلعككة كةلضةن مةسعلعدذر. ظةمما 
هةنبةلعي مةزهةصعدعكع ظعبنع تةيمعية )اهلل تاظاال ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!( 
ضة نعسبةت بئرعلضةن: ظذ صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث قةبرعسعنع زعيارةت 
قعلعشتعن حةكلةيتتع، دئضةن سأز هةققعدة بةزع ظالعمالر مذنداق دئدع: ظعبنع 
تةيمعيةضة بذ سأزنع نعسبةت بةرضةنلةرنعث هئحقانداق ظاساسع يوقتذر. ظعبنع 
تةيمعية صةقةت: )هةرةم مةسحعتع، صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث مةسحعتع ؤة 
ظةقسا مةسحعتعدعن ظعبارةت( ظىح مةسحعتتعن باشقا يةرلةرضة ظعبادةت قعلعش 
ظىحىن تةييارلعق كأرىص سةصةر قعلعص بئرعشتعن توساتتع. ظةمما صةيغةمبةر 
باشقا  خذددع  مةسعلعسعضة  قعلعش  زعيارةت  قةبرعسعنع  ظةلةيهعسساالمنعث 
قةبرعلةرنع زعيارةت قعلعشقا قارشعلعق كأرسةتمعضةنضة ظوخشاش قارشعلعق 

كأرسةتمةيتتع. 
ؤاجعصتذر،  قعلعش  زعيارةت  ظذنع  ظادةمضة  يةتكةن  >قذدرعتع  ظاصتورنعث: 
كعتابتا  دئضةن  >شةرهذللذباب<  قاراش  بذ  دئدع.  بار<  قاراشمذ  كأز  دئضةن 
بايان قعلعندع. بذ قاراشنع يةنة ظةلخةيرذل رةمةلعي دئضةن ظادةم >هاشعيةتذل 
مةنهع< دئضةن كعتابتا ظعبنع هةجةرنعث شذنداق دئضةنلعكعنع بايان قعلدع 
ظةلةيهعسساالمنعث  صةيغةمبةر  شذنداق  قوؤؤةتلعدع.  صعكرعنع  ظذنعث  ؤة 
قةبرعسعنع زعيارةت قعلعش هةققعدة >ظةللذباب، ظةلفةتهع ؤة شةرهذلمذختار> 
زعيارةت  )ظذنع  ظادةمضة  يةتكةن  قذدرعتع  ظاصتورلعرع:  كعتابالرنعث  دئضةن 
ظوخشاش  دئضةنضة  يئقعندذر،  ؤاجعصقا  لئكعن  دئمعسعمذ(،  ؤاجعصتذر  قعلعش 

)))  »الدر املختار«، ) ـ توم، 457 ـ بةت. 
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سأزلةرنع قعلدع. >ظةلفةتهذ< دئضةن كعتابنعث ظاصتورع كعتابعدا صةيغةمبةر 
قانداق  ظذنع  صةزعلعتع،  قعلعشنعث  زعيارةت  قةبرعسعنع  ظةلةيهعسساالمنعث 
زعيارةت قعلعش ؤة زعيارةت قاظعدة يذسذنلعرع هةققعدة ظذزذن توختذلذص ظأتتع. 
ظاصتورلعرعمذ  كعتابنعث  دئضةن  ظةللذباب<  ؤة  >شةرهذلمذختار  شذنعثدةك 
شذنداق قعلدع. بذ مةسعلعدة ظعزدةنمةكحع بولغان ظادةم، خالعسا شذ كعتابالرغا 

قاراص حعقسا بولعدذ.
ظاصتور: >ظةضةر هةجضة كةلضةن ظادةم صةرز هةجضة كةلضةن بولسا، ظالدع 
كعتابنعث  دئضةن  لذباب<  دئدع. >شةرهذل  قعلعدذ<  ظادا  صةرز هةجنع  بعلةن 
ظاصتورع مذنداق دئدع: هةسةن ظعمام ظةبذهةنعفة )اهلل تاظاال ظذنعثغا رةهمةت 
قعلسذن!( نعث مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ: »ظةضةر هةجضة كةلضةن 
بولسا، ظذنعث دةسلةص هةجنع  صةرز هةج  قعلماقحع بولغان هةجع  ظادةمنعث 
ظاندعن صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث قةبرعسعنع زعيارةت قعلعشع ياخشعدذر، 
توغرا  يةنة  قعلسعمذ  زعيارةت  قةبرعنع  قعلماي(  هةجنع  )دةسلةص  ظذ  ظةضةر 
بولعدذ. بذنعث توغرا بولذشع ظوحذق بعر مةسعلعدذر. حىنكع صةرز ظعبادةتنعث 
نةصلة  ظعلضعرع  ظعبادةتتعن  صةرز  بولسا،  ظعش  كةتمةيدعغان  حعقعص  ؤاقتع 

ظعبادةتنع قعلعش ظالعمالرنعث بعردةك صعكعر بويعحة توغرعدذر.« 
مةككعضة  كةلضةن،  بعلةن  نعيعتع  قعلعش  هةج  نةصلة  ظذ  >ظةضةر  ظاصتور: 
صةيغةمبةر  يةنع  دئدع.  بولسا<  ظأتمعضةن  يئنعدعن  قةبرعنعث  بئرعشتا 
ظةضةر  بولسا،  ظأتمعضةن  مةدعنعدعن  شةهةر  بار  قةبرعسع  ظةلةيهعسساالمنعث 
ظذ ظادةم شام تةرةصتعن كئلعدعغان هاجعالرغا ظوخشاش مةدعنعدعن ظأتعدعغان 
يوق. حىنكع  قعلعشعدا شةك  زعيارةت  قةبرعنع  دةسلةص  ظذنعث  بولسا،  ظادةم 
قةبرعنعث يئنعدعن ظأتىص ظذنع زعيارةت قعلماي ظأتىص كئتعش دعلع قاتتعقلعق 
ؤة هأرمةتسعزلعك قعلغان هئسابلعنعدذ. مةدعنعدعن ظأتكةن ظادةمنعث دةسلةص 
قةبرعنع زعيارةت قعلعشع خذددع بعر ؤاستعنعث ظورنعدا ؤة صةرز نامازالرنعث 

بئشعدا ظوقذلعدعغان سىننةتلةرنعث ظورنعدا بولعدذ.
زعيارةت  قةبرعنع  ظادةم  بولغان  قعلماقحع  زعيارةت  قةبرعنع   < ظاصتور: 
ظةلةيهعسساالمنعث  صةيغةمبةر  يةنة  بعرضة  بعلةن  قعلعش  نعيةت  قعلعشنع 
مةسحعتعنعمذ زعيارةت قعلعشنع نعيةت قعلعدذ< دئدع. بذ هةقتة ظعبنع هذمام 
مذنداق دئدع: »قةبرعنع زعيارةت قعلماقحع ظادةم دعلعدا )قةبرعنع مةسحعت 
قعلعشع،  نعيةت  قعلعشنع  زعيارةت  قةبرعنعال  صةقةت  ظةمةس(  بعرضة  بعلةن 
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اهلل  باسقاندا  قةدةم  ظذنعثغا  بولذص  قعلماقحع  زعيارةت  مةسحعتنع  ظاندعن 
تاظاالدعن ظذنعث مةرهةمعتعنع تةلةص قعلعص )مةسحعتنع زعيارةت قعلعشنع( 
قعلعش  بذنداق  حىنكع  ياخشعدذر.  ظةث  قعلعشع  نعيةت  قئتعمدا  ظعككعنحع 
صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنع قاتتعق هأرمةتلةش ؤة ظذلذغالش هئسابلعنعدذ. 
مئنع  ظذنعث  »كعمكع  ظةلةيهعسساالمنعث:  صةيغةمبةر  يةنة  قعلعش  بذنداق 
زعيارةت  مئنع  هالةتتة  يوق  هاجعتع  هئحقانداق  باشقا  قعلعشتعن  زعيارةت 
بعر  قعلعص كةلسة، قعيامةت كىنع ظذنعثغا شاصاظةتحع بولذشذم ظىستىدعكع 

هةقتذر« دئضةن سأزعضة ظذيغذن كئلعدذ.« 
ظةررةهمةتعي دئضةن ظادةم: »ظارعص مذلال جامع هةتتا ظأزعنعث صةيغةمبةر 
مةقسةتنعث  بعر  باشقا  زعيارعتعضة  قعلغان  قةبرعسعضة  ظةلةيهعسساالمنعث 
ظارعلعشعص قالماسلعقع ظىحىن قةبرعنع هةجضة كةلضةن ؤاقتعدا ظةمةس باشقا 

بعر حاغدا ظايرعم كئلعص زعيارةت قعلغان« دةيدذ. 
ظاصتور: >صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم ظذ مةسحعتتة ظوقذلغان بعر رةكةت ناماز 
هةرةم مةسحعتعدعن باشقا مةسحعتتة ظوقذلغان معث رةكةت نامازدعن ياخشع، 
دةص خةؤةر بةردع< دئدع. صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم بذ هةقتة مذنداق دئضةن: 
»مئنعث بذ مةسحعتعمدة ظوقذلغان بعر رةكةت ناماز هةرةم مةسحعتعدعن باشقا 
ياخشعدذر. هةرةم مةسحعتعدة  نامازدعن  رةكةت  ظوقذلغان معث  مةسحعتلةردة 
رةكةت  يىز  ظوقذلغان  مةسحعتعمدة  بذ  مئنعث  ناماز  رةكةت  بعر  ظوقذلغان 
نامازدعن ياخشعدذر.« بذ هةدعسنع ظعمام ظةهمةد ؤة ظعبنع هةببانالر رعؤايةت 
قعلدع. ظعبنع ظابدذلبةررع: »بذ، توغرذلذق دةرعجعسعضة يةتكةن هةدعستذر ؤة 

شذنداق بولذشع صىتىن هةدعسشذناسالرنعث قارعشعدذر« دئدع.
مذسلعم  ظعمام  بعلةن  بذخارع  ظعمام  كعتابتا  دئضةن  >شةرهذللذباب< 
مةسحعتع،  »هةرةم  قعلعندع:  بايان  هةدعس  بعر  مذنداق  قعلغان  رعؤايةت 
باشقا  ظىح مةسحعتتعن  قاتارلعق  ظةقسا مةسحعتع  ؤة  بذ مةسحعتعم  مئنعث 
هةدعسنعث  بذ  بولمايدذ.«  بئرعشقا  كأرىص  تةييارلعقع  سةصةر  مةسحعتكة 
مذنداق  قارعغاندا  قعلعنغعنعغا  بايان  كعتابتا  دئضةن  >ظةلظعهيا<  مةنعسع 
ظىحىن  قعلعش  ظعبادةت  مةسحعتكة  باشقا  مةسحعتلةردعن  مةزكذر  بولعدذ: 
مةسحعتلةردة  مةزكذر  بولمايدذ.  بئرعشقا  قعلعص  تةييارلعقع  سةصةر  ظاالهعدة 
قعلعنغان ظعبادةتنعث صةزعلعتع باشقا مةسحعتلةردة قعلعنغان ظعبادةتلةرنعث 
صةزعلعتعضة قارعغاندا ظارتذق بولغانلعقع ظىحىن ظذ يةرلةرضة بارسا بولعدذ. 
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قعلغان  مةسحعتتة  بعر  مةسحعتلةردة  باشقا  مةسحعتتعن  ظىح  مةزكذر  ظةمما 
ظعبادةت بعلةن يةنة بعر مةسحعتتة قعلغان ظعبادةتنعث ظارعسعدا هئحقانداق 
سةصةر  ظىحىن  قعلعش  ظعبادةت  مةسحعتلةرضة  ظذ  ظىحىن  بولمعغانلعقع  صةرق 
مةسحعتلةردعن  هةرضعزمذ  هةدعس  بذ  بولمايدذ.  بئرعشقا  كأرىص  تةييارلعقع 
ظعلعم  ؤة  يوقالش  تذغقاننع  ـ  ظذرذغ  مةسعلةن:  بئرعشنعث  يةرلةرضة  باشقا 
ظأضعنعش ظىحىن باشقا يةرضة بئرعش، صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث، ظعبراهعم 
يةرلةرضة  ظوخشاش  قةبرعلعرعضة  ظعمامالرنعث  باشقا  ؤة  ظةلةيهعسساالمنعث 

بئرعشنعث بولمايدعغانلعقعنع ظأز ظعحعضة ظالمايدذ.)))
ظةمما >ظةؤجةزذل  مةسالعك ظعال مذؤةتتا مالعك> دئضةن كعتابتا كةلضةن: 
ظعمام مالعك رعؤايةت قعلغان صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث: »ظع اهلل! مئنعث 
قةبرةمنع ظعبادةت قعلعنعدعغان بذدخانا قعلمعغعن، ظأزلعرعنعث صةيغةمبعرعنعث 
قةبرعسعنع ظعبادةت قعلعنعدعغان يةر قعلعدعغان قةؤمضة اهلل تاظاال قاتتعق غةزةص 
ظابدذلبةررع  ظعبنع  بذ هةدعس هةققعدة  قعلدع« دئضةن هةدعسعضة كةلسةك، 
توختذلذص مذنداق دئدع: ظعمام مالعكنعث بذ هةدعسنع رعؤايةت قعلغاندا ظارعلعقتا 
بعر ساهابعنع تاشلعؤئتعص رعؤايةت قعلغانلعقعدا شةك يوق. ظعمام مالعكتعن 
رعؤايةت قعلعنغان سأز هةممة ظادةمنعث قارعشعحة صاكعت هئسابلعنعدذ. ظعمام 
مالعك بذ هةدعسنع ظأمةر ظعبنع مذهةممةد ظعبنع ظابدذلاله ظعبنع ظأمةر ظعبنع 
ظةلخةتتابتعن رعؤايةت قعلغانلعقعنع بايان قعلعدذ. بذ كعشع بولسا، مةدعنعدة 
بذ  ظعكةن  بولغان  ظذنداق  ظادةمدذر.  ظعشةنحعلعك  ظةث  ؤة  هأرمةتلعك  ظةث 
هةدعس ظارعلعقعدا بعرةر ساهابة تاشلعنعص قالغان هةدعسمذ صاكعت بوالاليدذ، 
يةتكةن  دةرعجعسعضة  توغرذلذق  قارعشعدا  كعشعلةرنعث  قارايدعغان  دةص 
هةدعس هئسابلعنعدذ. مةزكذر هةدعسنع تأؤةندعكع هةدعسمذ كىحلةندىرعدذ: 
ظذقةيلعي ظةبذهذرةيرعدعن صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث مذنداق دئضةنلعكعنع 
رعؤايةت قعلعدذ: »ظع اهلل! مئنعث قةبرةمنع بذدخانا قعلمعغعن. ظأزلعرعنعث 
صةيغةمبعرعنعث قةبرعسعنع ظعبادةت قعلعنعدعغان يةر قعلعدعغان قةؤمضة اهلل 

تاظاال لةنةت قعلدع.« 
ظعبادةت  قةبرعسعنعث  ظةلةيهعسساالمنعث  »صةيغةمبةر  ظةلباجعي: 
قعلعنعدعغان بذدخانا قعلعنماسلعقعغا دذظا قعلعشع بولسا، ظأزعنعث اهلل تاظاالغا 
ؤة  قعلغانلعقع  ظعقرار  قولحعلعقنع  ظذ  تذرغانلعقع،  قولحعلعقعدا حعن  قعلغان 

)))  »رد احملتار«، ) ـ توم، 57) ـ بةت.
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بعرةر ظادةمنعث اهلل تاظاالغا قعلغان قولحعلعقعدا ظذنع شئرعك قعلعص سئلعشتعن 
قورققانلعقع ظىحىندذر« دئدع. 

بولسذن!(  رازع  ظذنعثدعن  تاظاال  )اهلل  ظاظعشة  مذسلعم  ؤة  بذخارع  ظعمام 
ظةث  ظةلةيهعسساالم  صةيغةمبةر  قعلعدذ:  رعؤايةت  دئضةنلعكعنع  مذنداق  نعث 
ظذالر  قعلسذن،  لةنةت  يةهذدعيالرغا  »اهلل  كئسعلعدة:  بولغان  قئتعم  ظاخعرقع 

صةيغةمبةرلةرنعث قةبرعلعرعنع مةسحعت قعلعؤالدع« دئدع. 
قعلعدذ:  رعؤايةت  دئضةنلعكعنع  مذنداق  جذندذبنعث  مذسلعم،  ظعمام 
ظعلضعرع  سعلةردعن  قويذثالر!  »بعلعص  ظةلةيهعسساالمنعث:  صةيغةمبةر  مةن 
ظأتكةن ظادةم ظأزلعرعنعث صةيغةمبةرلعرعنعث ؤة تةقؤادار ياخشع ظادةملعرعنعث 
قةبرعلعرعنع مةسحعت )يةنع ظعبادةتخانا( قعلعؤالغان ظعدع. سعلةر قةبرعلةرنع 
مةسحعت )يةنع ظعبادةتخانا( قعلعؤالماثالر. مةن هةقعقةتةن سعلةرنع شذنداق 

قعلعشتعن توسعمةن« دئضةنلعكعنع ظاثلعغان ظعدعم. 
ظةلةيهعسساالمنعث  صةيغةمبةر  »ظالعمالر:  دئدع:  مذنداق  نةؤةؤعي  ظعمام 
توسذشع  قعلعؤئلعشتعن  ظعبادةتخانا  قةبرعسعنع  باشقعالرنعث  ؤة  ظأزعنعث 
قةبرعلةرنع هةددعدعن ظارتذق ظذلذغالص ظذنعث سةؤةبع بعلةن ظئزعص كئتعشتعن 
قورققانلعقع ظىحىندذر. قةبرعلةرنع هةددعدعن ظارتذق ظذلذغالش خذددع ظعلضعرع 
كاصعرلعق  ظادةمنع  قعلغان  ظذنداق  قعلغاندعكعدةك  ظذممةتلةرنع  ظأتكةن 
صةيغةمبةر  ساهابعلةر  شذثا  بار.  ظعهتعمالعمذ  قويذش  ظاصعرعص  دةرعجعسعضة 
ظعدع،  حىشكةن  ظعهتعياجع  قعلعشقا  زعيارةت  مةسحعتعنع  ظةلةيهعسساالمنعث 
صةيغةمبةر  دةص  ظوقذمعسذن،  ناماز  قاراص  ظذنعثغا  كأرىص  قةبرعنع  كعشعلةر 
سوقذؤاتقان،  تام  قعلعص  ظعضعز  ظةتراصعغا  قةبرعسعنعث  ظةلةيهعسساالمنعث 

دئدع«.
ظعمام مذهةممةد ظعبنع هةسةن ظةششةيبانعينعث رعؤايةت قعلعشعحة ظعمام 
مالعك )اهلل تاظاال ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن!( نعث >مذؤةتتا< ناملعق كعتابعدا: 
>صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث قةبرعسعنع زعيارةت قعلعش ؤة ظذ يةردة قعلعش 

مذستةهةص قعلعنغان ظعشالرنعث بابع< دةص بعر باب بارمعش.
دئضةنلعكعنع  مذنداق  دعنارنعث  ظعبنع  ظابدذلاله  مالعكتعن  مذهةممةد 
رعؤايةت قعلعدذ: »ظعبنع ظأمةر )اهلل تاظاال ظذالردعن رازع بولسذن!( بعر يةرضة 
صةيغةمبةر  ؤاقتعدا  كةلضةن  قايتعص  سةصةردعن  ياكع  بولغان  قعلماقحع  سةصةر 
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دذظا  ؤة  ظوقذغاندعن  دذرذت  كئلعص  قئشعغا  قةبرعسعنعث  ظةلةيهعسساالمنعث 
قعلغاندعن كئيعن قايتعص كئتةتتع.« 

ظةلةيهعسساالمنعث  صةيغةمبةر  ظادةمنعث  بارغان  »مةدعنعضة  مذهةممةد: 
قةبرعسعنعث قئشعغا بئرعص ظاشذنداق قعلعشع الزعم« دئدع. 

دئضةن  >مذؤةتتا<  قعلسذن!(  رةهمةت  ظذنعثغا  تاظاال  )اهلل  مالعك  ظعمام 
قعلعدذ: »مالعك  رعؤايةت  دئضةنلعكعنع  مذنداق  يةهيا  ظعبنع  يةهيا  كعتابعدا 
ماثا ظابدذلاله ظعبنع دعنارنعث مذنداق دئضةنلعكعنع سأزلةص بةردع: مةن ظعبنع 
ظأمةر )اهلل تاظاال ظذالردعن رازع بولسذن!( نعث صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث 
قةبرعسعنعث قئشعدا تذرذص صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمغا دذرذت ظئيتقانلعقعنع، 
ظةسةر  بذ  كأردىم.«  تعلعضةنلعكعنع  مةغصعرةت  ظأمةرضة  بعلةن  بةكرع  ظةبذ 
كةلضةن  هةققعدة  ظئيتعش  دذرذت  ظةلةيهعسساالمغا  >صةيغةمبةر  مذؤةتتانعث: 

ظةسةرلةرنعث بابع< دئضةن بابعدا بايان قعلعنغان. 
ظعمام ظةهمةد مذظاز ظعبنع جةبةلنعث مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ: 
دئمةكحع(  ظأزعنع  )يةنع  جةبةلنع  ظعبنع  مذظاز  ظةلةيهعسساالم  »صةيغةمبةر 
بعللة  بعلةن  ظذنعث  ظىحىن  قعلعش  نةسعهةت  بولغاندا  ظةؤةتمةكحع  يةمةنضة 
صةيغةمبةر  ظىستعدة  ظذالغ  مذظاز  حعقتع.  يولغا(  بعللة  كةلضىحة  يةرضة  )بعر 
ظةلةيهعسساالم صعيادة مئثعص كئتعص باراتتع. صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم سأزعنع 
تأضىتىص بولذص: ظع مذظاز! سةن بذ يعلدعن كئيعن مةن بعلةن ظذحراشماسلعقعث 
مذمكعن،  ظأتىشىث  يئنعدعن  قةبرةمنعث  ياكع  مةسحعتعمنعث  بذ  مئنعث  ياكع 
ظايرعلغانلعقعغا  ظةلةيهعسساالمدعن  صةيغةمبةر  مذظاز  بعلةن  شذنعث  دئدع. 
صةيغةمبةر  قارعؤعدع  تةرةصكة  مةدعنة  ظاندعن  كةتتع،  يعغالص  بولذص  غةمكعن 
ظةلةيهعسساالم: ماثا ظةث يئقعن بةندعلةر بولسا، كعم بولسا بولسذن ؤة قةيةردة 

بولسا بولسذن تةقؤادارلعق قعلغان ظادةملةردذر، دئدع.« 
بولسذن!(  رازع  ظذنعثدعن  تاظاال  )اهلل  خةتتاب  ظعبنع  ظأمةر  ماجة  ظعبنع 
)يةنع  خةتتاب  ظعبنع  »ظأمةر  قعلعدذ:  رعؤايةت  دئضةنلعكعنع  مذنداق  نعث 
ظأزعنع دئمةكحع( بعر كىنع صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث مةسحعتعضة حعققان 
قةبرعسعنعث  ظةلةيهعسساالمنعث  صةيغةمبةر  جةبةلنعث  ظعبنع  مذظاز  ظعدع، 
نئمة  يعغلعشعثغا  سئنعث  ظذنعثغا:  كأرىص  ظولتذرغانلعقعنع  يعغالص  قئشعدا 
سةؤةب بولدع؟ دئدع. مذظاز ظعبنع جةبةل: مئنعث يعغلعشعمغا مةن صةيغةمبةر 
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صةيغةمبةر  مةن  دةص  بولدع،  سةؤةبحع  سأز  بعر  ظاثلعغان  ظةلةيهعسساالمدعن 
ظةلةيهعسساالمنعث: »ظازراق رعيامذ شئرعكتذر. كعمكع اهلل تاظاالنعث دوستذغا 
دىشمةنلعك قعلعدعكةن، اهلل تاظاال ظذنعثغا قارشع جةث ظئالن قعلعدذ. اهلل تاظاال 
ياخشع  ظادةملةرنع  تذتقان  مةخصع  ظأزلعرعنع  ؤة  تةقؤادار  ياخشع  هةقعقةتةن 
كأرعدذ. ظذالر بولسا، )كعشعلةرنعث ظارعسعدعن( حعقعص كةتسة يوقالنمايدعغان، 
)ظذالرنعث ظارعسعغا( كةلسة تونذلمايدعغان، دعللعرع هعدايةتنعث حعراغلعرع ؤة 
هةرقانداق حوث صعتنعلةرنعث ظعحعدعن ساقـ  ساالمةت حعقعدعغان ظادةملةردذر« 

دئضةنلعكعنع ظاثلعغان ظعدعم، دئدع.« 
مذستةهةص  قعلعش  زعيارةت  قةبرعسعنع  ظةلةيهعسساالمنعث  صةيغةمبةر 
ظعشالرنعث ظةث ياخشعسعدذر. بةلكع ؤاجعصقا يئقعن بعر ظعشتذر. ظعنسانالرنعث 
كأص  ناهايعتع  ظةلةيهعسساالمنعث  صةيغةمبةر  ظىستعدة  مأمعنلةرنعث  بولذصمذ 
ظعلتعصاتع بار. حىنكع ظذ، مأمعنلةرضة ظذالرنعث ظأز نةصسعلعرعدعنمذ حارعدذر. 
بذنع اهلل تاظاال ظوحذق بايان قعلعص مذنداق دئدع: »صةيغةمبةر مأمعنلةرضة 

ظذالرنعث ظأز نةصسعلعرعدعنمذ حارعدذر«))) 
صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث قةبرعسعنع زعيارةت قعلعشقا تةرغعص قعلعص 
بعر  هةدعسلةرنعث  مةزكذر  تأؤةندعكعلعرع  كةلدع.  هةدعسلةر  نذرغذنلعغان 

قعسمعدذر: 
ظأمةردعن  ظعبنع  قاتارلعقالر  ظةسسةكةن  ظعبنع  ؤة  بةززار  قذتنعي،  دارع 
صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ: »كعمكع 
مئنعث قةبرةمنع زعيارةت قعلسا، ظذنعثغا مئنعث شاصاظةتعم ؤاجعص بولعدذ.« 
ظةبذيةظال، دارع قذتنعي، تةبرانعي ؤة ظعبنع ظةساكعر قاتارلعقالر صةيغةمبةر 
مئنعث  »كعمكع  قعلعدذ:  رعؤايةت  دئضةنلعكعنع  مذنداق  ظةلةيهعسساالمنعث 
ؤاصاتعمدعن كئيعن هةج قعلغان، ظاندعن مئنع )يةنع قةبرةمنع( زعيارةت قعلغان 
بولسا، ظذ خذددع مةن هايات ؤاقتعمدا مئنع زعيارةت قعلغان ظادةمضة ظوخشاش 

بولعدذ.«
دئضةنلعكعنع  مذنداق  ظةلةيهعسساالمنعث  صةيغةمبةر  تةيالعسعي  ظةبذداؤذد 
رعؤايةت قعلعدذ: »كعمكع مئنع زعيارةت قعلسا، مةن ظذنعثغا شاصاظةتحع ؤة 
ظذنع  تاظاال  اهلل  ظألسة،  بعرعدة  هةرةمنعث  ظعككع  كعمكع  بولعمةن.  ضذؤاهحع 

)))  سىرة ظةهزاب 6 ـ ظايةتنعث بعر قعسمع.
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قعيامةت كىنع خاتعرجةم بولغعحعالرنعث ظعحعدة )قةبرعسعدعن( تذرغذزعدذ.« 
ظعمام سذبكعي ظذ هةدعسنع رعؤايةت قعلغذحعالرنعث ظعحعدعن صةقةت بعر كعشعدعن 
ظادةملةردذر،  توشقان  شةرتعضة  قعلعش  رعؤايةت  هةدعس  كعشع  هةممة  باشقا 

دئدع. 
توغرا دةص قارالغان هةدعستة قةبرعلةرنع زعيارةت قعلعش هةققعدة بذيرذق 
كةلدع. ظذنداق بولغان ظعكةن زعيارةت قعلعشقا صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث 
بةقعظدة  ظةلةيهعسساالممذ  صةيغةمبةر  هةقلعقتذر.  ظةث  ؤة  اليعق  ظةث  قةبرعسع 
ياتقان ؤة ظذهذد ظذرذشعدا شئهعت بولغان ساهابعلةرنعث قةبرعلعرعنع زعيارةت 
ظةث  قعلعش  زعيارةت  قةبرعسعنع  ظةلةيهعسساالمنعث  صةيغةمبةر  شذثا  قعالتتع. 
هةقلعقتذر. حىنكع ظذ، هايات ؤاقتعدا، ظألىص كةتكةندعن كئيعن ظذنع هأرمةتلةش 
ظةلةيهعسساالم  صةيغةمبةر  تاظاال  اهلل  حىنكع  هةقتذر.  بعر  ظىستىمعزدعكع 
خةلققة(  كىنع  )قعيامةت  سئنع  هةقعقةتةن  »بعز  دئدع:  مذنداق  هةققعدة 
بةرضىحع،  خةؤةر  خذش  بعلةن(  جةننةت  )مأمعنلةرضة  بةرضىحع،  ضذؤاهلعق 
اللةغا  سعلةرنعث  ظةؤةتتذق.  قعلعص  ظاضاهالندذرغذحع  ظازابتعن(  )كاصعرالرنع 
ؤة ظذنعث صةيغةمبعرعضة ظعمان ظئيتعشعثالر ظىحىن، ظذنع )يةنع صةيغةمبةرنع( 
تةسبعه  ظاخشامدا  ؤة  ظةتعضةندة  ظىحىن،  هأرمةتلعشعثالر  ؤة  ظذلذغلعشعثالر 

ظئيتعشعثالر ظىحىن )بعز صةيغةمبةرنع ظةؤةتتذق(«)))
زعيارةت  قةبرعسعنع  ظةلةيهعسساالمنعث  صةيغةمبةر  هةممعسع  بذالرنعث 
ظعكةنلعكعنع  تاظةت  بعر  ظايرعم  بولمعغان  باغلعنعشلعق  باشقعسعغا  قعلعش 
كأرسىتىص بئرعدذ. شذنعث ظىحىن ظذنع زعيارةت قعلماقحع بولغاندا صةقةت ظذنع 
زعيارةت قعلعش نعيعتع بعلةن بئرعص زعيارةت قعلعش ؤة سةصةرنعث تةييارلعقعنع 
صةقةت ظذنعث ظىحىنال قعلعش الزعم. باشقا ظعش ظىحىن ظةمةس صةقةت صةيغةمبةر 
ظةلةيهعسساالمنعث قةبرعسعنع زعيارةت قعلعش ظىحىنال ماثغان ظادةمضة مذبارةك 

بولسذن! 
ظذنع زعيارةت قعلعش ظىحىن سةصةرنعث تةييارلعقعنع قعلعص حعقعش صةيغةمبةر 
ظةلةيهعسساالمنعث: »هةرةم مةسحعتع، مئنعث بذ مةسحعتعم ؤة ظةقسا مةسحعتع 
قاتارلعق ظىح مةسحعتتعن باشقا مةسحعتكة سةصةر تةييارلعقع كأرىص بئرعشقا 
مةنعسع  هةدعسنعث  ظذ  حىنكع  كةلمةيدذ.  زعت  هةدعسعضة  دئضةن  بولمايدذ« 

)))  سىرة فةتعه 8 ــــ 9 ـ ظايةتلةر. 
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مةزكذر  ظىحىن  يئقعنلعشعش  تاظاالغا  اهلل  ظوقذص  ناماز  ظذنعثدا  ؤة  ظذلذغالش 
ظىح مةسحعتتعن باشقا مةسحعتكة ظاالهعدة سةصةر تةييارلعقع كأرىص بئرعشقا 
ظةرافاتقا  مةسعلةن:  مةنعسع  هةدعسنعث  هةتتا  بولعدذ.  دئضةنلعك  بولمايدذ، 
حعقعش، جعهاد قعلعش، كاصعر دألعتعدعن هعجرةت قعلعش، ظعلعم ظوقذش، تعجارةت 
قعلعش ؤة دذنيالعق ظعشلعرعنع هةل قعلعش ظىحىن سةصةر قعلغانغا ظوخشاش 
يولغا قويغان نذرغذنلعغان سةصةرلةرضة زعت كةلمةسلعكع ظىحىن  ظعسالم دعنع 
ؤة  مةسحعتعم  بذ  مئنعث  مةسحعتع،  »هةرةم  مةنعسعنع:  هةدعسنعث  مةزكذر 
ظةقسا مةسحعتع قاتارلعق ظىح مةسحعتتعن باشقا مةسحعتكة سةصةر تةييارلعقع 

كأرىص بئرعشقا بولمايدذ« دئضةن شةكعلدة حىشةندىرىشكة توغرا كئلعدذ))).
ظادةم  بولغان  قعلماقحع  زعيارةت  قةبرعسعنع  ظةلةيهعسساالمنعث  صةيغةمبةر 
قةبرعنع زعيارةت قعلعشنع نعيةت قعلعش بعلةن بعرضة صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث 
بةرعكةن  ظارقعلعق  ظوقذش  ناماز  ظذنعثدا  ؤة  قعلعشنع  زعيارةت  مةسحعتعنعمذ 
تةلةص قعلعشنع نعيةت قعلعش ظةث ياخشعدذر. حىنكع صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم 
مةسحعتعمدة  بذ  »مئنعث  دئدع:  مذنداق  هةققعدة  ظوقذش  ناماز  مةسحعتعدة 
ظوقذلغان بعر رةكةت ناماز هةرةم مةسحعتعدعن باشقا مةسحعتلةردة ظوقذلغان 

معث رةكةت نامازدعن ياخشعدذر.«)))      

زعيارةتنعث ظةدةص ـ ظةخالق ؤة قاظعدة ـ يذسذنلعرع

صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث قةبرعسعنع زعيارةت قعلعش مةقسعتع بعلةن بارغان 
بعلةن  يذسذنالر  ـ  قاظعدة  ؤة  ظةخالق  ـ  ظةدةص  تأؤةندعكع  جةريانعدا  زعيارةت  ظادةم 

زعنةتلعنعشع الزعم.
ؤة  دذرذت  ظةلةيهعسساالمغا  صةيغةمبةر  يولدعمذ  بارغان  كئتعص  مةدعنعضة  ـ   (

ساالمالرنع كأص ظئيتعش الزعم.
)))  مةزكذر هةدعسنعث مةنعسعنع: > هةرةم مةسحعتع، مئنعث بذ مةسحعتعم ؤة ظةقسا مةسحعتع قاتارلعق ظىح مةسحعتتعن 
باشقا يةرلةرضة سةصةر تةييارلعقع كأرىص بئرعشقا بولمايدذ< دةص حىشةندىرعغانالرمذ بار. ظةضةر هةدعس: ظىح مةسحعتتعن 
قعلعشقا  جعهاد  ظوقذشقا،  ظعلعم  هةدعستعن  حىشةندىرىلسة،  شةكعلدة  دئضةن  بولمايدذ،  قعلشقا  سةصةر  يةرلةرضة<  باشقا 
ظىحىن  شذنعث  حعقعدذ.  مةنا  دئضةن  بولمايدذ،  قعلعشقا  سةصةرلةرنعمذ  قعلغان  رذخسةت  قعلعشقا  دعنع  ظعسالم  ظوخشاش 
هةدعسنعث مةنعسعنع: >ظىح مةسحعتتعن باشقا يةرلةرضة< ظةمةس >ظىح مةسحعتتعن باشقا مةسحعتكة سةصةر تةييارلعقع 

كأرىص بئرعشقا بولمايدذ< دئضةن شةكعلدة حىشةندىرىشكة توغرا كئلعدذ. ت.  
)))  بذ هةدعسنع ظعمام بذخارعي ؤة مذسلعم رعؤايةت قعلدع. 
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) ـ مةدعنة مذنةؤؤةر كأرىنضةنسعرع صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمغا تئخعمذ كأص 
دذرذت ؤة ساالم ظئيتعشع، اهلل تاظاالدعن قعلغان بذ زعيارعتعنع ظأزع ظىحىن صايدعلعق 
قعلعشنع، ظذنع قوبذل قعلعشنع تعلعشع، ظةضةر تئز مئثعشتا بعرةر زةرةر بولمعسا تئز 
مئثعشع الزعم. ظةنةس ظعبنع مالعك )اهلل تاظاال ظذنعثدعن رازع بولسذن!( مةدعنعنع 
كأرضةندة تئز مئثعش هةققعدة مذنداق دئدع: »صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم سةصةردعن 
بةك  مةدعنعنع  كةلسة،  يةرضة  كأرىنضىدةك  كأزعضة  مةدعنة  ؤاقتعدا  كةلضةن  قايتعص 
بولسا  ظىستعدة  ظذالغنعث  ظةضةر  تئزلةشتىرةتتع.  تأضعسعنع  كأرضةنلعكتعن  ياخشع 

ظذلذغعنع تئز ماثدذراتتع.«)))
ـ مةدعنعضة يئتعص كةلضةندة دعلعدا ظذ يةرنعث هأرمةتلعك، صةزعلةتلعك يةر   (
مذهةممةد  بولغان  ياخشعسع  ظةث  مةخلذقاتالرنعث  صىتىن  ظذنعث  ؤة  ظعكةنلعكعنع 
قعلعشع  ظعكةنلعكعنع هئس  ظورذن  بعر  قعلعنغان  هأرمةتلعك  بعلةن  ظةلةيهعسساالم 
الزعم. مةدعنة بولسا، صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم هأرمعتعنع تأكىشنع هارام قعلغان 
يةردذر. صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم مةدعنعنعث هأرمعتعنع تأككةن ظادةمنعث ضذناهعنعث 
ظئغعرلعقعنع بايان قعلعص مذنداق دئدع: »مةدعنعنعث صاالنع يئرعدعن تارتعص صاالنع 
يئرعضعحة بولغان ظارعلعقع هأرمةتلعكتذر. ظذنعث دةرةخلعرع كئسعلمةيدذ. ظذنعثدا 
نعث،  اهلل  ظذنعثغا  قعلسا،  صةيدا  زذلذم  مةدعنعدة  كعمكع  قعلعنمايدذ.  صةيدا  زذلذم 

صةرعشتعلةرنعث ؤة بارلعق كعشعلةرنعث لةنعتع بولسذن!«)))   
بعلةن  بةرعكعتع  دذظاسعنعث  قعلغان  ظةلةيهعسساالمنعث  صةيغةمبةر  تاظاال  اهلل 
ظاظعشة  هةقتة  بذ  قعلدع.  يةر  صاك  ياقعدعغان  هةممعضة  ؤة  بةرعكةتلعك  مةدعنعنع 
ظةلةيهعسساالم  »صةيغةمبةر  دةيدذ:  مذنداق  بولسذن!(  رازع  ظذنعثدعن  تاظاال  )اهلل 
كئلعشمعضةنلعك  هاؤاسع  )مةدعنعنعث  ؤاقتعدا  كةلضةن  قعلعص  هعجرةت  مةدعنعضة 
سةؤةبع بعلةن( ظةبذ بةكرع بعلةن بعالل قعززعص قئلعش كئسعلع بولذص قالغان ظعدع. 

ظةبذبةكرعنع قعززعش تذتسا مذنداق بئيت ظوقذيتتع: 
هةر بعر ظادةم بالعؤاقعللعرع ظعحعدة تاث ظاتقذزعدذ.

 ظألىم ظذنعثغا ظايعغعنعث بذقحعسعدعن يئقعن بعر هالةتتة.
بعالل قعززعشتعن توختعسا ظاؤازعنع كأتىرىص مذنداق بئيت ظوقذيتتع:

ظاه! ماثا بعر كئحة يئتعشقا نئسعص بوالمذ؟
)))  ظعمام بذخارعي رعؤايعتع.
)))  ظعمام بذخارعي رعؤايعتع.
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مةككة حعلغعسعدا ظةتراصعمدا ظعزخعر ؤة جةلعل))) بولغان هالةتتة.
ماثا بعر كىنع مةجةننة))) سىيعنعث قئشعغا كئلعشكة نئسعص بوالمذ؟

ماثا شامة ؤة تذصةيلة تاغلعرع كأرىنةرمذ؟
ظذنعثدعن كئيعن بعالل: ظع اهلل! بعزنع بعزنعث زئمعنعمعزدعن )يةنع مةككعدعن( 
ظذتبة  رةبعظة،  ظعبنع  شةيبة  حعقعرؤاتقان  قوغالص  مةدعنعضة(  )يةنع  زئمعنغا  ؤةبا 
لةنةت قعلغعن، دئدع.  قاتارلعق كاصعرالرغا  ظعبنع خةلةص  رةبعظة ؤة ظذمةيية  ظعبنع 
مةدعنعنع  بعزضة  اهلل!  »ظع  تاظاالغا:  اهلل  ظةلةيهعسساالم  صةيغةمبةر  بعلةن  شذنعث 
خذددع مةككعنع بعزضة سىيىملىك كأرسةتكةندةك ياكع ظذنعثدعنمذ بةك سىيىملىك 
كأرسةتسةث، ظع اهلل! بعزضة بعزنعث تارازعلعرعمعزدا ؤة كةمحعلعرعمعزدة بةرعكةتنع 
قعلساث، بعزضة مةدعنعنع )هاؤاسع ياقعدعغان بعر ظورذن( قعلساث ؤة ظذنعثدعكع 
)هاؤاسع كئلعشمةسلعكتعن بولعدعغان( قعززعش كئسعلعنع >جذهفة< دئضةن يةرضة 

يأتكعسةث« دةص دذظا قعلغان.)))       
مةدعنعضة كةلضةن ظادةم ظأزعنعث زئمعننعث شةرق ؤة غةربعدعكع مأمعنلةرنعث 
دعللعرع مايعل بولعدعغان صاك بعر يةردعكع شةهةردة ظعكةنلعكعنع داؤاملعق ظةسلةص 
تذرذش الزعم. مةدعنة بولسا ظعسالمنعث مةنبةظع ؤة ظعماننعث توصلعنعدعغان يئرعدذر. بذ 
هةقتة ظةبذهذرةيرة )اهلل تاظاال ظذنعثدعن رازع بولسذن!( صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث 
قايتعص  ظوؤذسعغا  ظأزعنعث  يعالن  قعلعدذ: »خذددع  رعؤايةت  دئضةنلعكعنع  مذنداق 
ياشاش  يعالنمذ  يةنع  توصلعنعدذ.«  قايتعص  مةدعنعضة  ظعمانمذ  توصالنغاندةك  كئلعص 
ظىحىن بعر نةرسة ظعزلةص ظوؤذسعدعن حعقعص بعر نةرسعضة ظئرعشكةندعن كئيعن يةنة 

ظوؤذسعغا قايتعص كئلعدذ. شذنعثدةك ظعمانمذ مةدعنعدعن تارالدع. 
ياخشع  ظةلةيهعسساالمنع  صةيغةمبةر  كأثلعدة  مأمعننعث  بعر  هةر  زاماندا  هةر 
صةيغةمبةر  مةسعلةن:  بار.  ظارزذسع  كئلعش  بعر  مةدعنعضة  ظىحىن  كأرضةنلعكع 
ظةلةيهعسساالمنعث زامانعدا  صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمدعن ظعلعم ظأضةنمةك ظىحىن 
بولسا،  زامانعدا  تابعظعنالرنعث  تةبظع  ؤة  تابعظعن  ساهابعلةر،  كئلةتتع.  مةدعنعضة 
كئيعن  زامانعدعن  ظذالرنعث  كئلةتتع.  ظىحىن  ظةضعشعش  ظعزلعرعغا  ـ  ظعش  ظذالرنعث 
صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث قةبرعسعنع زعيارةت قعلعش، مةسحعتعدة ناماز ظوقذش، 
تةلةص  بةرعكةت  ظةسةرلةردعن  قالغان  ساهابعلةردعن  ؤة  ظةلةيهعسساالم  صةيغةمبةر 

)))  ظعزخعر بعلةن جةلعل ظىسىملىكلةرنعث ظعسمعدذر. ت.
)))  بذ مةككعضة يئقعن بعر يةرنعث ظعسمعدذر. ت.

)))  ظعمام بذخارعي رعؤايعتع.
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قعلعش ظىحىن كئلعدذ.))) 
مةدعنعلعكلةر صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم بعلةن بعللة تذرغانلعق ؤة ظذنعثغا قوشنا 
بولذص ظولتذرغانلعق بةرعكعتع بعلةن اهلل تاظاالنعث دةرضاهعدا هأرمةتلعكتذر. اهلل تاظاال 
مةدعنعلعكلةرنعث صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم بعلةن بعللة تذرغانلعقعنع بايان قعلعص 
مذنداق دئدع: »ظةضةر مذناصعقالر، )نعفاقتعن( دعللعرعدا كئسةل بارالر، مةدعنعدة 
ظةلؤةتتة  مذهةممةد(  )ظع  يانمعسا،  )قعلمعشلعرعدعن(  تارقاتقذحعالر  خةؤةر  يالغان 
ظذحرعغان  لةنةتكة  مةدعنعدة  ظذالر  ظاندعن  قعلعمعز،  مذسةللةت  ظذالرغا  سئنع  بعز 
هالدا سةن بعلةن ظازغعنا ؤاقعت تذرااليدذ )يةنع ظذالر مةدعنعدعن سىرضىن قعلعنعص 
هةيدةص حعقعرعلعدذ، حعقعص كئتعشكة تةييارلعق قعلعؤئلعش ظىحىن مةدعنعدة صةقةت 

ظازغعنا ؤاقعت تذرااليدذ(.«)))   
صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم مةدعنعدة هةققعدة مذنداق دئدع: »مةدعنعلعكلةرضة هعلة 
ظعشلةتكةن ظادةم خذددع تذز سذدا ظئرعص كةتكةنضة ظوخشاش ظئرعص كئتعدذ.«)))           
صةيغةمبةر  زعيارةتكة  ظادةمنعث،  كةلضةن  ظىحىن  قعلعش  زعيارةت  قةبرعنع  ـ   4
ظةلةيهعسساالمنعث مةسحعتعضة مئثعشتعن ظعلضعرع يذيذنعشع ؤة ظأزعدعن سةصةرنعث 
توصذللعرعنع تازعلعشع، ظةث حعرايلعق ؤة ظةث صاكعز كعيعملعرعنع كعيعشع الزعم. مذنزعر 
ظعبنع ظاظعز )اهلل تاظاال ظذنعثدعن رازع بولسذن!( شذنداق قعلغان ظعدع. صةيغةمبةر 
صةيغةمبةر  بعلةن  قةؤمع  ظاظعز  ظعبنع  مذنزعر  مةدهعيةلعضةن.  ظذنع  ظةلةيهعسساالم 
ظةلةيهعسساالمنعث قئشعغا ظةلحع بولذص كةلضةندة قةؤمع صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم 
بعلةن كأرىشىشكة ظالدعراص )تازعلعق قعلمايال( صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث قئشعغا 
كعرعدذ. ظةمما مذنزعر ظعبنع ظاظعز صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث قئشعغا كعرعشكة 
بعلةن  شذنعث  كعرعدذ.  كئيعص  كعيعمعنع  حعرايلعق  ظةث  كةتمةي  ظالدعراص  ظذنداق 
مةدهعلةص:  ظذنع  ؤة  ظولتذرغذزعدذ  يئنعدا  ظأزعنعث  ظذنع  ظةلةيهعسساالم  صةيغةمبةر 
كأرعدعغان  ياخشع  اهلل  ظعبارةت  تةمكعنلعكتعن  ؤة  سعصايعلعق  سةندة  »هةقعقةتةن 

ظعككع خعسلةت بار ظعكةن« دئضةن.)4) 
بارغاندا  ظالدعغا  ظعشكعنعث  مةسحعتعنعث  ظةلةيهعسساالمنعث  صةيغةمبةر  ـ   5
بعؤةجهعهعل  ؤة  ظةزعمع  بعلالهعل  >ظةظذزذ  سىننةتتذر:  ظوقذش  دذظانع  تأؤةندعكع 

)))  »فتح الباري«، 4 ـ توم، 94 ـ بةت.
)))  سىرة ظةهزاب 60 ـ ظايةت. 

)))  ظعمام بذخارعي رعؤايعتع.
)))  ظعمام مذسلعم رعؤايعتع. 
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كةرعمع ؤة سولتانعهعل قةدعمع معنةششةيتانعرراجعم، بعسمعلالهع ؤةلهةمدذ لعلاله، 
ظةلالهذممة سةللع ظةال مذهةممةدعن ؤة ظةال ظالع مذهةممةدعن ؤة سةللةم ظةلالهذممة 

ظعغفعر لع زذنذبع ؤةفتةه لع ظةبؤابة رةهمةتعك)))< 
ظةزعمع  بعلالهعل  >ظةظذزذ  ظوقذيدذ:  دذظانع  بذ  حاغدا  حعقعدعغان  مةسحعتتعن 
ؤة بعؤةجهعهعل كةرعمع ؤة سولتانعهعل قةدعمع معنةششةيتانعرراجعم، بعسمعلالهع 
ؤةلهةمدذ لعلاله، ظةلالهذممة سةللع ظةال مذهةممةدعن ؤة ظةال ظالع مذهةممةدعن ؤة 

سةللةم ظةلالهذممة ظعغفعر لع زذنذبع ؤةفتةه لع ظةبؤابة صةزلعك))) <
مةسحعتكة كعرضةن ؤاقتعدا ظوث صذتع بعلةن كعرعدذ، حعققان ؤاقتعدا سول صذتع 

بعلةن حعقعدذ. مةزكذر ظعشالرنع هةر قانداق بعر مةسحعتتة قعلعش سىننةتتذر.
بولسا،  مذمكعن  ظةضةر  كئيعن  كعرضةندعن  ظعحعضة  مةسحعتعنعث  ـ   6
باغحا(  )يةنع  رةؤدةتذششةرعص  الزعم.  بئرعش  باغحعغا(  )يةنع  رةؤدةتذششةرعصكة 
ظارعلعقعدعكع  مذنبعرعنعث  ظذنعث  بعلةن  قةبرعسع  ظةلةيهعسساالمنعث  صةيغةمبةر 
بعلةن  »ظأيىم  دئدع:  مذنداق  ظةلةيهعسساالم  صةيغةمبةر  هةقتة  بذ  يةردذر.  بعر 
مذنبعرةم  باردذر.  باغحا  بعر  باغحعللعرعدعن  جةننةتنعث  ظارعلعقعدا  مذنبعرةمنعث 

هةؤزة كةؤسعرعمنعث ظىستىدعدذر.«))) 
باغحا  بعر  باغحعللعرعدعن  >جةننةتنعث  ظةلةيهعسساالمنعث:  صةيغةمبةر 
يةر خذددع  يةرضة رةهمةتنعث حىشىشعدة ظذ  باردذر< دئضةن سأزعنعث مةنعسع: ظذ 
جةننةتكة  بعلةن  صئتع  ظأز  يةر  ظذ  ياكع  باغحعدذر  بعر  باغحعللعرعدعن  جةننةتنعث 
يأتكىلىص ظاصعرعلعدذ ياكع ظذ يةردة قعلعنغان ظعبادةت جةننةتكة ظاصعرعدذ، دئضةن 

مةناالردعدذر.
ظذ يةردة مةسحعت سالعمعنع ظوقذيدذ. اهلل تاظاالغا بذ نئمةتكة نئسعص قعلغانلعقع 
ظىحىن شىكىر ظئيتعدذ. اهلل تاظاالدعن ظأزعنعث )بذ يةرضة قعلعص كةلضةن نعيعتعضة( 
)))  دذظانعث مةنعسع: مةن كاتتا اهلل تاظاالغا، ظذنعث ظذلذغ زاتعغا ؤة ظةزةلعي صادعشاهلعقعغا سئغعنعص قوغالندع شةيتاندعن 
صاناه تعلةيمةن. اهلل نعث ظعسمع بعلةن باشاليمةن. دذرذت ؤة ساالمالر اهلل تاظاالنعث صةيغةمبعرعضة بولسذن. ظع اهلل! مذهةممةد 
رةهمةت  ماثا  كةحىرضعن،  ضذناهلعرعمنع  مئنعث  اهلل!  ظع  قعلغعن.  رةهمةت  تاؤاباتلعرعغا  ظاظعلة  ظذنعث  ؤة  ظةلةيهعسساالم 

ظعشعكلعرعثنع ظاحقعن. 
)))  دذظانعث مةنعسع: مةن كاتتا اهلل تاظاالغا، ظذنعث ظذلذغ زاتعغا ؤة ظةزةلعي صادعشاهلعقعغا سئغعنعص قوغالندع شةيتاندعن 
صاناه تعلةيمةن. اهلل نعث ظعسمع بعلةن باشاليمةن. دذرذت ؤة ساالمالر اهلل تاظاالنعث صةيغةمبعرعضة بولسذن. ظع اهلل! مذهةممةد 
ظةلةيهعسساالم ؤة ظذنعث ظاظعلة تاؤاباتلعرعغا رةهمةت قعلغعن. ظع اهلل! مئنعث ضذناهلعرعمنع كةحىرضعن، ماثا مةرهةمةت 

ظعشعكلعرعثنع ظاحقعن. 
)))  ظعمام بذخارعي رعؤايعتع.
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يةتكىزىشنع ؤة قعلغان زعيارعتعنع قوبذل قعلعشنع تعلةيدذ. 
7 ـ ظاندعن صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث قةبرعسع بار ظأينعث ظالدعغا كئلعص 
ظارقعسعنع قعبلة تةرةصكة، يىزعنع قةبرعنعث تئمع تةرةصكة قعلعص قةبرعدعن تأت ضةز 
ظىزضةن  ظعشلعرعدعن  بارلعق  دذنيانعث  دعلعنع  يذمغان،  كأزىنع  تذرذص  يعراقلعقتا 
ؤة صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث قئشعدا تذرغان ظادةمنعث ظورنعنعث قانداق كاتتا 
حعقارماستعن  ظاؤازعنع  تذرذص  هالةتتة  ظالغان  ظعسعضة  بولعدعغانلعقعنع  دةرعجعدة 
نعث  اهلل  >ظع  بئرعدذ:  ساالم  ظةلةيهعسساالمغا  صةيغةمبةر  شةكعلدة  تأؤةندعكع 
ياخشعسع!  ظةث  مةخلذقلعرعنعث  نعث  اهلل  ظع  ظةلحعسع!  نعث  اهلل  ظع  صةيغةمبعرع! 
ظع اهلل نعث سىيىملىك ظادعمع! ظع رةهمةت صةيغةمبعرع! ظع ظذممةتلةرضة شاصاظةت 
قعلغذحع! ظع صةيغةمبةرلةرنعث كاتتعسع! ظع صةيغةمبةرلةرنعث ظةث ظاخعرقعسع! ظع 
قارا قاشقعلعق بةندعلةرنعث يول باشلعغذحعسع! ظع مذهةممةد ظعسعملعك صةيغةمبةر! 
ظع ظةهمةد ظعسعملعك صةيغةمبةر! ظع صةيغةمبةر! ساثا اهلل تاظاالنعث ساالمع، رةهمةتع 
ؤة بةرعكةتع بولسذن. ساثا ؤة اهلل تاظاال كةمحعلعكلعرعنع يوقذتذص صاك صاكعز قعلغان 
صاكعز ظاظعلعدعكعللعرعثضة ساالم بولسذن. اهلل تاظاال ساثا بعزدعن بعر صةيغةمبةرضة 
ظذنعث قةؤمعدعن ؤة ظذممعتعدعن كأرسةتكةن مذكاصاتتعنمذ كاتتا مذكاصات كأرسةتسذن. 
مةن سئنعث هةقعقةتةن ظعسالم دعنعنع يةتكىزضةنلعكعثضة، ظىستىثدعكع ظامانةتنع ظادا 
قعلغانلعقعثغا، ظذممعتعثضة نةسعهةت قعلغانلعقعثغا ؤة تاكع سةن ؤاصات بولغانغا 
قةدةر اهلل تاظاالنعث يولعدا هةقعقعي جعهاد قعلغانلعقعغا ضذؤاهلعق بئرعمةن. اهلل تاظاال 
ساثا، ظاظعلعدعكعللعرعثضة، ظاياللعرعثغا ؤة ساهابعللعرعثضة زعكعر قعلعدعغانالر 
هةر قئتعم زعكعر قعلغاندا ؤة غاصعلالر هةر قئتعم غاصعل بولغاندا قعيامةت كىنعضة 
نعث  اهلل  ظع  يوللعسذن.  رةهمةت  ياخشع  ؤة  مذكةممةل  ظةث  قعلعدعغان  داؤام  قةدةر 
صةيغةمبعرع! بعز سئنعث قئشعثغا كةلضةن ظةلحعلةر ؤة قةبرةثنع زعيارةت قعلعش 
ظىحىن كةلضةن كعشعلةردذرمعز. بعز سئنعث هةققعثنع ظادا قعلعش، سئنع زعيارةت 
ظالدعدا  صةرؤةردعضارعمعز  ؤة سئنعث )بعزضة(  قعلعص  تةلةص  بةرعكةت  بعلةن  قعلعش 
ضذناهالر  حىنكع  كةلدذق.  يةرلةردعن  يعراق  قعلعص  تةلةص  بولذشعثنع،  شاصاظةتحع 
شاصاظةتع  قعلغان  قعلغذحع،  شاصاظةت  بولساث  سةن  سذندذرؤةتتع.  بةللعرعمعزنع 
ظادةم  هةممة  ؤة  ظورذننعث  ظالعي  ظةث  كىنعدعكع(  )قعيامةت  قعلعنعدعغان،  قوبذل 
كئلعدعغان هةؤزع كةؤسةر كألعنعث ظعضعسع بولعدعغان زاتتذرسةن. اهلل تاظاال مذنداق 
ظأزلعرعضة  قعلماي(  قوبذل  هأكمعثنع  )سئنعث  مذناصعقالر(  )يةنع  »ظذالر  دئدع: 
زذلذم قعلغاندا، ساثا كئلعص اهلل دعن مةغصعرةت تعلعسة، صةيغةمبةرمذ ظذالر ظىحىن 
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ناهايعتع  قعلغذحع،  كةحىرىم  نع  اهلل  ظذالر  ظةلؤةتتة،  ظعدع،  تعلعسة  مةغصعرةت 
تةؤبة  ؤة  قعلعص  تةلةص  مةغصعرةت  قئشعثغا  سئنعث  بعز  تاصاتتع«)))  مئهرعبان 
قعلعص كةلدذق. شذنعث ظىحىن صةرؤةردعضارعمعز ظالدعدا بعزضة شاصاظةتحع بولساث، 
مئثعؤاتقان  ظىستعدة  يولعثنعث  هةق  سئنعث  بعز  جئنعمعزنع  بعزنعث  ظذنعثدعن 
)قعيامةت  بعزنع  قعلعشعنع،  مذستةهكةم  دعنعمعزدة  بعزنع  ظئلعشعنع،  ؤاقتعمعزدا 
كىنع توصلعنعدعغان مةيدانغا( سئنعث بايرعقعث ظاستعدا توصلعشعنع، بعزضة سئنعث 
هةؤزة كةؤسةر كألىثضة كئلعشنع نئسعص قعلعشعنع ؤة بعزنع سئنعث مذبارةك قولذث 
اهلل  ظع  تعلعسةث.  سذغذرشعنع  دةرعجعدة  ظذسسذمايدعغان  مةثضىلىك  كئيعن  بعلةن 
نعث صةيغةمبعرع! مةن شاصاظةت تةلةص قعلعمةن، مةن شاصاظةت تةلةص قعلعمةن. ساثا 
شاصاظةت سورايمةن ؤة سئنع اهلل تاظاالغا ؤاستة قعلعص تذرذص مئنعث سئنعث دعنعث 

ؤة هةق يولعث ظىستعدة مذسذلمان هالةتتة ظألىشىمنع تعلةيمةن.
ظاندعن صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمغا سالعمعنع يةتكىزىص قويذشنع تةؤسعية قعلغان 
ساثا  صةيغةمبعرع!  نعث  اهلل  ظع  دةيدذ:  مذنداق  يةتكىزىص  سالعمعنع  ظادةملةرنعث 
صاالنعث ظوغلع صاالنعنعث ساالمع بار. ظذ سئنعث صةرؤةردعضارعث ظالدعدا شاصاظةتحع 
بولذشعثنع تةلةص قعلعدذ. شذنعث ظىحىن ظذنعث ظىحىن ؤة بارلعق مذسذلمانالر ظىحىن 

شاصاظةتحع بولساث. 
ظاندعن بعر ضةز ظوث تةرةصكة سىرىلىص ظةبذبةكرع )اهلل تاظاال ظذنعثدعن رازع 
مذنداق  بئرعص  ساالم  ظذنعثغا  تذرذص  ظودذلعسعدا  قةبرعسعنعث  نعث  بولسذن!( 
دةيدذ: ظع صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث هةمراهع! ظع صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث 
خةلعصعسع! ساثا ساالم بولسذن. اهلل تاظاال ساثا بعزدعن ؤة ظعسالمدعن ظةث ياخشع 
ياخشع  ظةث  ظةلةيهعسساالمغا  صةيغةمبةر  سةن  هةقعقةتةن  كأرسةتسذن.  مذكاصات 
شةكعلدة ظورذن باسار بولدذث. ظذنعث يولعدا ؤة تذتقان صرعنسعصلعرعدا ظةث ياخشع 
بةرعكعتع ساثا بولسذن. ظع اهلل!  شةكعلدة ماثدعث. اهلل نعث سالعمع، رةهمعتع ؤة 
ظذنع  بعزنعث  ؤة  تاصتذرساث  ؤاصات  ظىستعدة  مذهةببعتعمعز  بولغان  ظذنعثغا  بعزنع 

زعيارةت قعلعش ظىحىن كةلضةن ظعشعمعزنع ظةجعرسعز  قويمعساث.
ظاندعن بعر ضةز ظوث تةرةصكة سىرىلىص ظأمةر ظعبنع خةتتاب )اهلل تاظاال ظذنعثدعن 
رازع بولسذن!( نعث قةبرعسعنعث ظودذلعسعدا تذرذص ظذنعثغا ساالم بئرعص مذنداق 
دةيدذ: ظع مأمعنلةرنعث باشلعقع! ساثا ساالم بولسذن. اهلل تاظاال ساثا بعزدعن ؤة 

)))  سىرة  نعسا 64 ـ ظايةتنعث بعر قعسمع. 
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بعلةن  سئنعث  تاظاال  اهلل  ظةلؤةتتة  كأرسةتسذن.  مذكاصات  ياخشع  ظةث  ظعسالمدعن 
ظعسالمنع كىحلىك قعلدع. سةن مذسذلمانالرغا، هةممعسع سةندعن رازع بولعدعغان، 
توغرا يولغا باشاليدعغان ؤة توغرا يول ظىستعدة ماثغان ظعمام )يةنع باشلعق( بولغان 
ظعدعث. اهلل تاظاال سةندعن ؤة ساثا ظورذن باسار بولذص باشلعق بولغان ظادةملةردعن 

رازع بولسذن! 
يةرضة  تذرغان  بذرذن  ظالدعدا  قةبرعسع  ظةلةيهعسساالمنعث  صةيغةمبةر  ظاندعن 
كئلعص تذرذص ظأزعضة، ظذستازلعرعغا، ظاتا ـ ظانعسعغا، ظىستعدة هةققع بار ظادةمضة، 
دذظا قعلعص قويذشنع تةلةص قعلغان ظادةملةرضة ؤة بارلعق مذسذلمانالرغا ظاتاص دذظا 

قعلعدذ. 
قعلعدذ.  دذظا  تذرذص  قئشعدا  ظذنعث  كئلعص  قئشعغا  مذنبةرنعث  كئيعن 
رةؤدةتذششةرعصنعث يئنعدا تذرذصمذ صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمغا كأص دذرذت ظئيتعدذ 

ؤة دذظانع كأص قعلعدذ. 
ظعشالردعن  بعدظةت  قعلعدعغان  كعشعلةر  نادان  بةزع  قعلغاندا  زعيارةت  قةبرعنع 
يعراق بولذش الزعم. مةسعلةن: قةبرعنع زعيارةت قعلعش جةريانعدا قةبرع بار ظأينعث 
تاملعرعنع سعلعمايدذ. حىنكع بذنداق قعلعش بذ يةرنعث ظةدةص ـ ظةخالقعغا ؤة قاظعدة 
ـ يذسذنعغا زعت بعر ظعشتذر. شذنعثدةك ظذ تامنع سأيمةيدذ ؤة سعلعمايدذ. حىنكع 
تةرعصعدعكع  يةمةن  ظذنعث  ؤة  قاراتاشقا  كةبعدعكع  صةقةت  سعلعنعش  ؤة  سىيىلىش 
قعرغعقعغا خاس بعر ظعشتذر. )يةنع قاراتاش سىيىلعدذ ؤة سعلعنعدذ. ظةمما كةبعنعث 
ظايلعنعشقا  ظةتراصعدا  ظأينعث  ظذ  سعلعنعدذ(.  صةقةت  قعرغعقع  تةرعصعدعكع  يةمةن 
بولمايدذ. حىنكع ظايلعنعش كةبعضة خاس بعر ظعشتذر. )يةنع صةقةت كةبعنعث ظةتراصعال 
ؤة  ظعضعلعشكة  ظوخشاش(  قعلغانغا  )رذكذ  تذرذص  ظالدعدا  ظأينعث  ظايلعنعدذ(. 
زئمعننع سىيىشكة بولمايدذ. حىنكع بذالرنعث هةممعسع )دعندا ظاساسع يوق( يعثع 
صةيدا بولغان ظعشالردذر. ظأيضة ظارقعسعنع قعلعصمذ تذرمايدذ. حىنكع بذنداق قعلعش 
قةبرعسعضة  ظةلةيهعسساالمنعث  صةيغةمبةر  ؤة  هئسابلعنعدذ  قعلغان  ظةدةصسعزلعك 

قاراص نامازمذ ظوقذمايدذ.)))
بولذصمذ  قةبرعلعرعنع  ساهابعلةرنعث  بولغان  شئهعت  ظذرذشعدا  ظذهذد  ـ   8
نعث  بولسذن!(  رازع  ظذنعثدعن  تاظاال  )اهلل  هةمزة  بولغان  كاتتعسع  شئهعتلةرنعث 
قةبرعسعنع زعيارةت قعلعش مذستةهةصتذر. ظذالرنعث قةبرعلعرعنع صةيشةنبة كىنلعكتة 

)))  >إرشاد الصاوي<.
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زعيارةت  قةبرعلعرعنعمذ  ساهابعلةرنعث  ياتقان  بةقعظدة  ياخشعدذر.  قعلعش  زعيارةت 
قعلعش مذستةهةصتذر.

9 ـ شةنبة كىنلعكتة قذبا مةسحعتعضة زعيارةتكة بئرعص ظذ مةسحعتتة )ظعككع 
رةكةت( ناماز ظوقذش ؤة دذظا قعلعش مذستةهةصتذر. بذ هةقتة ظعمام مذسلعم مذنداق 
قذبا  كىنع  هةر شةنبة  بولسذن!(  رازع  ظذالردعن  تاظاال  )اهلل  ظأمةر  دةيدذ: »ظعبنع 
بذ  كىنع  شةنبة  هةر  ظةلةيهعسساالمنعث  صةيغةمبةر  مةن:  ؤة  كئلةتتع  مةسحعتعضة 

يةرضة كةلضةنلعكعنع كأرضةن ظعدعم، دئضةن ظعدع.« 
0)ـ  صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث قةبرعسعنع زعيارةت قعلعش ظىحىن بارغان ظادةم 
بةش ؤاخ نامازنع صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث مةسحعتعدة جاماظةت بعلةن ظوقذشقا 
تعرعشعشع الزعم. حىنكع صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم: »كعمكع مئنعث مةسحعتعمدة 
بعرةر ؤاخ نامازنع ظأتكىزىؤةتماستعن 40 ؤاخ ناماز ظوقذسا، ظذنعث دوزاختعن خاالس 
بولغانلعقع، ظوتتعن قذتذلغانلعقع ؤة مذناصعقلعقتعن ظادا ـ جذدا بولغانلعقع يئزعلعص 

كئتعدذ« دئدع. 
اهلل تاظاالغا كأص هةمدذ ـ ساناالر بولسذن. بذ كعتاب هعجعرعية 8)4) ـ  يعلع 5 

ـ ظاينعث ) ـ كىنع هةرةمدة يئزعص ظاياغالشتذرذلدع. 
 اهلل تاظاال يول باشحعمعز مذهةممةد ظةلةيهعسساالمغا، ظاظعلعسعضة، ساهابعلعرعضة 
ؤة ياخشع ظعشالرنع قعلعش بعلةن قعيامةت كىنعضة قةدةر ظذالرغا ظةضةشكىحعلةرضة 

رةهمةت قعلسذن!
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أخي املسلم
ترجم وطبع هذا الكتاب إىل اللغة األويغورية على نفقة من يرجو رمحة ربه 
هدية منه لروح والديه وذريتهما وهذا الكتاب وقف للعلماء وطلبة العلم يف العلوم 
ينقل  بيعه وال يورث بل  اللغة ال جيوز  اليت تتحدث بهذه  املناطق  الشرعية يف 
ملستفيد آخر لتعم الفائدة للمسلمني والساعي لتوصيل هذا الكتاب للعلماء وطلبة 

العلم يف العلوم الشرعية له من اهلل األجر العظيم .

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

ھۆرمەتلىك مۇسۇلمان قېرىنداشالر! 

روھىغا  ئەۋالدلىرىنىڭ   – ئۇرۇق  ۋە  ئانىسى  ئاتا-  ساۋابىنى  كىتاب،  بۇ 

بېغىشلىغان بىر مۇسۇلماننىڭ نەپىقىسى بىلەن ئۇيغۇر تىلىغا تەرجىمە قىلىنغان 

ۋەقىفتۇر.  تالىبۇلئىلىمالرغا  ۋە  ئۆلىماالر  دىنىي  سۆزلىشىدىغان  تىلدا  بۇ  بولۇپ، 

سېتىشقا ۋە بىر – بىرلىرىگە مىراس قىلىپ قالدۇرۇشقا بولمايدۇ. ئىمكانىيەتنىڭ 

بارىچە كۆپ مۇسۇلماننىڭ پايدىلىنىشى ئۈچۈن، پايدىلىنىپ بولغانالر باشقىالرغا 

يەتكۈزۈپ  تالىبالرغا  ۋە  ئۆلىماالر  دىنىي  كىتابنى  بۇ  كېرەك.  بېرىشى  ئۆتۈنۈپ 

بەرگۈچىلەرگە جانابى ئالالھتىن كاتتا ئەجىر تىلەيمىز.


