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  تارقاتقذحع
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   تىزىمسعياسعيظعسالمدعكع 
 قادعر ظةبذ فارسلدذآتذر مذهةممةد ظابدذ

ز   ذدةرتلعك رةببعمع اؤؤال ق ةث ظ اظ ذلذلاله       ظالالهق حعمعز رةس ول باش ز ؤة ي انا ظئيتعمع دذ ـ س  هةم
  .ظةلةيهعسساالمغا ساالم يولاليمعز

را ق    حعتتعال ظعج ةقةت مةس الم ص ةن، ظعس أآىم سىرض لعك ه عزلعق ؤة دذنياصةرةس دعغان دعنس علعن
ىنكع            دعن، دئضةندعن ظعبارةت حىشةنحة صىتىن دذنياغا ظومذمالشتذرذشقا سةصةرؤةرلعك باشلعتعلعغان بىض

االم  ذلذلاله ظةلةيهعسس المنعث رةس دة ظعس ةربعر  غاآىن داش ه اهعيعتعنع قوغ لع م ةندعكع ظةس  حىشىرىلض
  .مذسذلماننعث مةجبذرعيتعدذر

ة مايع     عز هاآعمعيةتك ابتعكع، دعنس ذ آعت ار      ب ةرعظعتعدعن ظعلغ الم ش ذنع ظعس اآع ظ ذش ي ل بول
ة            آأرىشنعث آاصعرلعق بولعدعغانلعقعدعن     ةن سةصسةتعض وق، دئض المدا سعياسةت ي ظعبارةت هأآىم، ظعس

  .غا ظةرزعيدذع نعث ظاالهعدة دعققةت قعلعش»مذسذلمانالر«ظالدانغان 
ةؤؤ         ع         شذنداقال بذ آعتابتا ظوقذرمةنلعرعمعز ظاثالص باقمعغان ؤة تةس ذن يئث ان نذرغ ذر قعلعص باقمعغ

  .صعكعرلةر بايان قعلعنعدذ
ث  ذ آعتابنع عتئب ة ظونعؤئرعس ع ظذردانعي اآولعتعمذظةللعص ةرعظةت ص تازلعرعدعن تعتع ش نعث ظذس

  . ظةرةص دذنياسعدا تذنذلغان مةشهذر ظالعمدذر،بولذص
ذرظان    تا ق ابنع يئزعش ةللعص آعت المدعكع    ،مذظ ع ظعس عرلةر بوي ةدعس ؤة ظةس عيسع ه ىزىم ياس  ت

ةب                     قا مةزه ىننع ؤة باش ابلعرع، س ذزلذق آعت الم ظالعملعرعنعث نوص ةن ظعس هةققعدة قةلةم تةؤرعتعص آةلض
ةرلعرع    ةتلعك ظةس دعكع قعمم ةرخعل مةزمذن ث ه ا    ... ظالعملعرعنع ئقعن آعتابق ة ي ع يىزض ارلعق ظعكك قات

  . تةهلعل يىرضىزضةنمذراجات قعلعص يئزعص حعققان ؤة آةلتىرضةن نةقعل ظىستعدة ظةتراصلعق
المدعكع  عيظعس ذ  سعياس ان ب ة قعلعنغ ا تةرجعم ذر تعلعغ زعلعص ظذيغ ذس يئ دة مةخس ىزىم هةققع  ت

  .قعممةتلعك ظةسةرنعث ظذيغذر خةلقع ظىحىن ظعلهام ؤة صايدعلعنعش مةنبةسع بولذدعغانلعقعدا شةك يوق
ذحعالر تةشكعالتع     « يعلع   -1984بذ آعتاب    ذؤ (» دذنيا مذسذلمان ظوقذغ عر   تةرعص ) ةيتآ عدعن نةش

  .عسعغا ظاساسةن تةرجعمة قعلعندعقعلعنغان ظةرةبحة نذسخ
   ظاي-11 يعلع، -1999
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   الرَّْحمِن الرَِّحيِماهللاْسِم بِ

   ظعسمع بعلةن باشاليمةنظالالهنعثناهايعتع شةصقةتلعك ؤة مئهرعبان 
ةقةت [ ةر ص ة هأآىمل عدعكع بارح ن بارعس ادةت ؤة دع الالهظعب ةقةت ص، ذعال مةنسقظ علةرنع ص ذ س ظ

  . ظايةتنعث بعر قعسمع- 40ف سىرة يذسذ ].عشقا بذيرذغان، بذ توغرا دعندذرظأزعضعال ظعبادةت قعل
ةد ([ ع مذهةمم ذالر    !) ظ ةمكع، ظ ةن قةس ارعث بعل عقالر (صةرؤةردعض ةنع مذناص عدعكع  ) ي أز ظارعس ظ

دعن سئنعث              ة، ظان ةآلعص قعلمعغعح ان هأآمعث  دةتاالشقا سئنع هأآىم حعقعرعشقا ت ذالرنعث    حعقارغ ة ظ ض
دذ           ودعللعرعدعكع قعلحة غ   ان بولماي  ]م بولسعمذ يوقالمعغعحة ؤة ظذالر صىتىنلةي بويسذنمعغعحة ظعمان ظئيتق

  . ظايةت- 65سىرة نعسا 
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  آعرعش سأز

اش  ارلعق ماخت اب تذرظالالهق ةن    .  خاس وراش بعل اردةم س دعن ي ز ؤة ظذنعث دذ ظئيتعمع ذنعثغا هةم ظ
ةيمعز   ضذناهلعرعمعزغا اناه تعل .  مةغصعرةت، نةصسعمعزنعث زعيانكةشلعكع ؤة ظةمةللعرعمعزنعث يامانلعقعدعن ص

ذنعثدةك             ظالاله دذ، ش ئحكعم ظازدذرالماي عنع ه ان آعش الاله  هعدايةت قعلغ ئحعكم       ظ عنع ه ان آعش  ظازدذرغ
  .لعغذحع بولمايدذ باشقا ياخشعلعق قعلغذحع ؤة توغرا يولغا باشظالالهتعنهعدايةت قعاللمايدذ ؤة ظذنعثغا 

ر  عز بع الالهتعنشئرعكس قا  ظ ز باش اهادةت ظئيتعمع وق، دةص ش اله ي ئح ظع ذيرذق . ه ارعتعش ؤة ب ي
  . هةممعدعن بىيىآتذرظالالهياراتقذحعالرنعث ظةث ياخشعسع بولغان . قعلعش ظذنعثغا خاستذر

االمنع   ةد ظةلةيهعسس ذنعثغا (مذهةمم ثظ ار بو ظالالهنع ع ي ةرهعمعتع ؤة تعنحلعق ذن م عز ) لس شةآس
ث ذلع ظالالهنع ع( رةس ز ) ظةلحعس اهادةت ظئيتعمع ان     . دةص ش ة قعلعنغ انعيةتكة هةدعي ىتىن ظعنس ذ ص ظ

ذر      علعققا باشالص       . رةهمةت ؤة ظاتا قعلعنغان نئمةتت انالرنع ياخش ذ ظعنس ةن         ظ ذرع بعل ان ن ةلعبلعرعنع ظعم  ق
ذلمانالرغا يو ع ؤة مذس عيرذتت دعسعياس ارلعق تعكلع ول ب.  ب ذنعث ي ارقعلعق ظ ن ظ انالر دع عدا ظعنس اشلعش

ةت هأآ  ىزدع ؤة ظادال ةت يىرض تعسعياس ة ظئرش ذنعث  . معض يعن ظ االمدعن آئ ذلذلاله ظةلةيهعسس رةس
أز قول                 ظالالهنعثساهابعلعرع   ظعلعنع ظ ةت مةش ةن هعداي ةتكىزىش بعل انعيةتكة ي ىتىن ظعنس ع ص ا  ع دعنعن غ

دع  اي ـ جايلع        . ظال ىتىن دذنيانعث ج ن ص ذ دع دة ب دعن       نةتعجع انعيةت ظذنعث ار قعلعص ظعنس ةدةر ت ا ق رعغ
  .ظايرعلمعغذحة بةخت ـ ساظادةت ظذالردعن ظايرعلمعدع

ذنع         (آئيعنكع زامانالردا مذسذلمانالر رعسالةت ؤةزعصعسع       ةتكىزىش ؤة ظ انالرغا ي ظعسالم دعنعنع ظعنس
دع            ) ظعجرا قعلعش   تعن حئكعن ع يةتكىزىش الم دةؤعتعن ئلعش ؤة ظعس ة ظ أز ظىستعض ع ظ ا . ن ان  ظالالهق  بولغ

تع لعقع ظاجعزالش مةنلعك  . باغلعنعش مةنلعرع دىش الم دىش دة ظعس ة  نةتعجع ذالرنعث ظىستعض ع ظ قوللعرعن
دع    ظذزع تذرذ           . تعش صذرسعتعضة ظعضة بول دعن ظذزاقالش ذلمانالرنع دعن ذنلعغان مذس ةن نذرغ ذنعث بعل ص، ش

ةؤر ـ    ظ. ظذالرنعث ظىستعدعن ظأزلعرعنعث آاصعر هأآىمرانلعقعنع يىرضىزدع اقعؤعتع بةختسعز تذرمذش ؤة ج
  .زذلذمالر بعلةن قارشعالندع

الاله اراش ؤة      ظ ةل ق ذرحعغا س ةددةس ب ث مذق ةن ظأزعنع ع بعل ث ظورذنالشتذرذش  تاظاالنع
الالهنع مةسظذلعيةتسعزلعك مذددعتع ظذزذنغا بارمايال بذ هةق دعن ظىحىن           ز       ظ ز، ظعسالمنع دعنعمع  رةببعمع

نع صةيغةمبةر ؤة رةسذلعمعز، دةص ظعمان ظئيتقان، ظعسالمنع صىتىن ظعنسانعيةت          ؤة مذهةممةد ظةلةيهعسساالم  
هاياتعنعث هةممة تةرعصعنع ظعنتعزامغا آعرضىزىش ظىحىن حىشىرىلضةن دعن دةص مذآةممةل حىشةنضةن،           

المنع   ذنداقال ظعس ذلذلالهقا ش ةنع رةس ة، ي ةن هالةتت ذرظان ؤة قع  حىشىرىلض ةت، ق ن ؤة دأل ذنع دع ح،  ظ لع
دع    علعدعغان يول باشحع ؤة بىيىك شةخ     الق ؤة قذؤؤةت دةص قوبذل ق     ظةخ ا آةل ذ    . سلةر دذنياغ ذالرنعث ب ظ

ةر ـ                 اش، ظ رع ـ ي ةنحة قئ وغرا حىش ل ت ذ خع ةن ب ارةت بئرعشع بعل ىرةتتة خوش بعش دعندعن ظوحذق س
كعحة،     العي مةآتةص تعن ظ النغذح مةآتةص عدا باش العالر ظارعس ةيرع زعي العالر ؤة غ ال، زعي ةهةرلةردعن ظاي ش

  .قعشالقالرغعحة، زاؤذتالردعن هةر خعل ظعش ظورذنلعرعغعحة قعسقعسع هةممة يةردة ظأز ظةآسعنع تاصتع
ةردة    ة ي ةيمعز   «آعشعلةرنعث هةمم اآعمعيعتع ظعزل الم ه دعن ـ     » ظعس انلعرع آىن لعغان حوق دةص باش
لعدع ة باش ة يىآسعلعشعض عزآع. آىنض ع ،شىبهعس أز ظةقعدعس ذلمانالرنعث ظ ة  مذس ةرعظعتع ظىستعض ؤة ش

  .بذ ظذالرنعث تةبعظع هةققعدذر.  بارلعقع بةرصا قعلعنعشع آئرةكسعياسعيقذرذلغان 
خعرة قعلع ةر مةس تعنال ص، بةزعل المدا راس عيظعس علعرع سعياس ث بةلض ذ تىزىمنع دذ؟ ظ ىزىم بوالم  ت

  .نئمة؟ قاظعدعلعرع ؤة ظاساسع نئمة؟ دئيعشع مذمكعن
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المدعكع  ةؤةبتعن ظعس ذ س عيسعيب ذ  اس اج تئخعم ان ظئهتعي قا بولغ ةر يئزعش عدا ظةس ىزىم توغرعس  ت
دع قان ظع ز . ظاش ابعم بع ذ آعت ث ب الالهتعنمئنع ل ظ ذ خع ةؤاتقان ظ عنع تعل ع ؤة بئيعش ذ آأصعيعش  تئخعم

  .ظعزدعنعشلةرنعث بعرعدذر، خاالس
الاله دعن آئيعن  ظ االم ؤة ظذنعث ذلذلاله ظةلةيهعسس ابع، رةس ث آعت ع ظأزعنع اال مئن ع  تاظ ةك آر، ظةبذب

ذالر   ذ ظةنه ةلع رةزعيةلاله مان ؤة ظ ةر، ظوس الاله(ظأم ذنظ ذالردعن رازع بولس ا  )  ظ وغرا يولغ ارةت ت ن ظعب دع
اؤزذدا                ذ م لعنعص ب ةتبعققا ظاساس باشلغذحع خةلعصعلةرنعث سىننعتعضة زعت آةلمةيدعغان توغرا، ظةمةلعي ت

  .قةلةم تةؤرعتعشعمضة يئتةآلعدع ؤة مذؤةصصةق قعلدع
ايدعلعنعش مةنبةبسع        ) قانذنع( فعقهعسع   سعياسعيم  ظعسال ظالعملعرعنعث قةلةم ظعزلعرع ظاساسلعق ص

عمذ                      . بولدع ذر بولس ةدةر حوثق ع نةق ةدةر يىآسةك ؤة ظعلم ةنع نةق ىك ظالعمالرنعث ش ذ بىي  بعرال ؤاقعتتا ظ
دعغ    ار ظئيتع دعغان ؤة ظعستعغص ذناه قعلع دعغان، ض عدعغان ؤة تىزعتع ذ خاتالعش انالر ظذالرنعثم ان ظعنس

شذنعث ظىحىن ظذالرنعث آأز قاراشلعرع ؤة ظعسصاتالص       . جىملعسعدعن ظعكةنلعكعنع ظعسمدعن حعقارمعدعم   
ةقلعم ؤة   قا ظ أآىملعرعنع قعس ان ه ثحعقارغ ةن  ظالالهنع ىننعتع بعل ذلذلالهنعث س ابع، رةس  آعت

ة    . دعمذؤاصعق آةلمعضةنلعرع قالدذرذل. مذؤاصعق آةلضةنلعرع ظئلعندع  . سئلشتذردذم ز بعزض ع دعنعمع حىنك
ادةتتعكع  ةيخع  ظ الم ش ةتكارنعث ظعس ر خعزم عؤا (بع العم، صعش ىك ظ المدعكع بىي أز ) ظعس ا س غ

  .قايتذرااليدعغانلعقعنع ظأضعتعدذ
تة       ةرلعرعدعن بعؤاس ث ظةس ىنكع ظالعمالرنع ان بىض عؤةتلعك بولغ ذنغا مذناس ذ مةزم قا ب دعن باش ظذن

 ؤة قارشع تذرذش يوللعرع بعلةن      الش، زعتلعشعش لعنعش، توغرع عآأحىرىش، مةزمذنعغا ظاساسلعنعص صايد   
لذبعدا     جئ دةش ظذس دعيعنع حأرع ةرآعزع ظع دا م ذزاق هال تعن ظ ع بوزذش عش ؤة ظئغعزن دةللعش

  .صايدعلعنعلدع
ان  ذقتا حاقنعغ ثظذص دا  ظالالهنع ات ـ يئقعن نعث ظىمعد ص دعغان غةلعبعس ا قعلع ذ  ظات دا ب ةن هال لةنض

  .دةص ظاتعدعم»  تىزىمسعياسعيظعسالمدعكع «سمعنع آعتابنع يازدعم ؤة ظع
ةرهعمعتع ب           نعقةلةم أز م ا ظ ذرذن ماث تعن ب ةق          توختعتعش ابنع يئزشنع مذؤةصص ذ آعت ةن ب ان   عل  قعلغ

ىك     ا قذدةرتلعك بىي ةن    ظالالهق بعه ظئيتعم ذنعمةن        .  تةس لعرعمنع س ةن ؤة ماختاش ذنع ظذلذغاليم تا ؤة   . ظ باش
  .خاستذرظاخعرعدا بارلعق ماختاش ظذنعثغا 

ةن    ةن بعل علعرعنع م ول آأرسعتش ذالهعزة ؤة ي ةتلعك م انالردعن قعمم ةتلعك آعتابخ ةن هأرم م
نع ظع ةنظورتاقلعشعش اس قعلعم ع. لتعم أمعن قئرعندعش ةص م هةت تةل دعن نةس ةينعكع، آعتابخانع نعث ظ

ة           . قعلعش مئنعث هةققعم   قا نةرس عدعن باش ةس نةسعهةت قعلعنغذحعغا ياخشعلعقنعث ظارزذ قعلعنعش . ظةم
ان    ةن قئرع . شذ سةؤةبتعن دعن ـ نةسعهةت قعلعش بولغ تا بئخ   م عهةت قعلعش لعرعمنعث نةس عللعق  نداش

  . هةممعمعزنع ظأز صاناهعدا ساقعلغايظالاله. قعلماسلعقعنع ظىمعد قعلعمةن
اخعردا  الالهظ ؤعنع ظ ا تئ ةل ؤة   ص،  تاظاالغ نع، ظةم أص قعلعش أزلعرعمعزدعن آ ةللعرعمعزنع س ظةم

ةن                سأزلعرعمعز نع تعلةيم ا قعلعش عرةت ظات ةت ؤة مةغص ة رةهم ذ ظ . نع ظأزع ظىحىن خالعس قعلعشنع ؤة بعزض
  .ضعشلعك زاتتذرمةغصعرةت ظعضعسع ؤة قورقذشقا تئ

اهادةت                 ! ظعالهعم وق، دةص ش اله ي قا ظع ةندعن باش ةن، س دذ ظئيتعم اثا هةم اآاليمةن ؤة س سئنع ص
  . سةن تةرةصكة قايتعمةنظئيتعمةن ؤة سةندعن مةغصعرةت تةلةص قعلعمةن هةم

  مذظةللعص
   آىنع - 23 نعثيعلع ـ رةببظذسسانع) هعجرع (-1400
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   آىنع سذؤةيلعه- 11 ظاينعث - 3 يعلع - 1980معالدعية 
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  بعرعنحع بألىم

   تىزىم قاظعدعلعرعسعياسعيظعسالمدعكع 
   مةنسذبظالالهقاهاآعمعيةت : بعرعنحع قاظعدة

ان         ظعسالم شىبهعسعزآع آاظعناتتع، يةنع    ذز، ظئقعؤاتق  ظعحعدعكع دولقذنلعغان دئثعز، حاقعنغان يذلت
ذقاتالرنع   ان ؤة مةخل اغالر، ظعنس قان ت ة تاقاش االر، آأآك الالهدةري انلعقعنع ظ ث ياراتق  تاظاالنع

  .آةسكعنلةشتىرعدذ
  : تاظاال قذرظاندا بذ هةقعقةت توغرعسعدا تأؤةندعكعدةك ظايةتلةرنع حىشىرضةنظالاله

عزآع، صة[ ارعثالر شىبهعس الالهرؤةردعض دة  ظ ة آىن ع ظالت مانالرنع ؤة زئمعنن ة دةؤردة( ظاس ةنع ظالت ) ي
  .قعسمع ظايةتنعث بعر - 54 سىرة ظةظراف ]ياراتتع
  . ظايةتنعث بعر قعسمع-33ظةنبعيا  سىرة ]. آئحعنع ؤة آىندىزنع، آىننع هةم ظاينع ياراتتعظالاله[
ان [ الالهمئهرعب ةردع  ظ ةلعم ب ذرظاننع ت ذن( ق تذرذص  ظ نع ظاسانالش نع ؤة حىشعنعش زع قعلعش ع هعص
ةتتع  ) مةقسعتعنع ظذقتذرذش ظىحىن (ظذنعثغا  .ظعنساننع ياراتتع ).بةردع ان   ].سأزلةشنع ظأض ىرة رةهم  س

  . ظايةتكعحة- 4تعن  -1
دعن         ظالاله[ اراتتع، ظان عنع ي ة     ( هةممة نةرس ةمنع      ) ظأزعنعث خاهعشع بويعح ذنعثغا مذناسعص ظألح ظ

  .ظايةتنعث بعر قعسمع - 2سىرة فورقان  ].بةلضعلعدع
ا                  ظالالهصاك   ايؤانالر آاظعناتت ن ؤة ه ان، جع ىحع، ظعنس  ظأزعال يوقتعن بار قعلغذحع، ظأزعال رعزق بةرض

  .بعلةنال ظذزذقلعنعدذصةقةت ظذنعث تةقدعر قعلغان رعزقع 
  :تأؤةندعكع ظايةتلةر بعزنع بذ هةقعقةتكة باشاليدذ

ذر،         هةقعقةتةن هةممعض   ظالاله [ ىحعدذر، قذدرةتلعكت ق بةرض ذر   ) ظالالهنعث (ة رعزع ذؤؤعتع ظارتذقت  ]ق
  .ظايةت - 58سىرة زاريات 

دذ،        .  سعلةرنع خةلق ظةتتع، ظاندعن سعلةرضة رعزعق بةردع       ظالاله[ ةبزع روه قعلع علةرنع ق ظاندعن س
  .ظايةتنعث بعر قعسمع - 40 سىرة رذم ]ظاندعن سعلةرنع تعرعلدىرعدذ

ذحعنعث               يذقعرعدعكع ظعككع   ذحع ؤة رعزعقالنغ ىحعنعث يارالغ ق بةرض ذحع ؤة رعزع ةت، ياراتق  هةقعق
  .ظعضعسع بولعدعغانلعقعنع ظعسصاتاليدذ

  :آىحلةندذرعدذقذرظان آةرعمنعث تأؤةندعكع ظايةتلعرع بذ هةقعقةتنع تئخعمذ 
اهلعقع [ علةرنعث صادعش عدعكع نةرس ذالرنعث ظارعس ث ؤة ظ مانالرنعث، زئمعننع اظاس تذر،  خظالالهق اس
  . ظايةتنعث بعر قعسمع- 17ماظعدة سىرة  ] خالعغعنعنع خةلق ظئتعدذظالاله
اهلعقع  [ ث صادعش مانالرنعث ؤة زئمعننع ةنكع، ظاس ابعلةمس تذرظالالهق ىرة ] خاس دة  س  - 40ماظع

  .ظايةتنعث بعر قعسمع
ذنعث       ظالالهشذنعث ظىحىن   ع، ظ ذقاتنعث ظعضعس ارلعق مةخل ان ب أزع ياراتق ئحكعم   مىلك تاظاال ظ ة ه عض

  .شئرعك بواللمايدذ
الاله دذ ظ داق دةي اال مذن ع، [:  تاظ دذ« ظئيتقعنك ع هةم ان،   جعم اك بولغ تعن ص ع بولذش انا بالعس س

ان        اج بولمعغ تقا موهت ىن دوس ذش ظىح ارلعقتعن قذتذل ان، خ ئرعكع بولمعغ ةلتةنعتعدة ش ار  (س ةنع خ ي
ان      اج بولمعغ ا ) بولمعغان، ياردةمحعضة موهت تذر  ظالالهق الالهنع !  خاس ذغلعغعن   ظ تة ظذل ةل رةؤعش  ].» مذآةمم

  . ظايةت-111سىرة ظعسرا 
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ا                   ادةت قعلعؤاتقانالرغ ة ظعب ةتتا ظأزعض ة، ه ةر هئحكعمض ظةمما ظعاله دةص داؤا قعلعنغان يالغان تةثرعل
  .هةم ظأزعضة قعلحعلعك صايدا ياآع زعيان يةتكىزةلمةيدذ

الاله دذ ظ داق دةي اال مذن ةد ([:  تاظ ع مذهةمم علة!) ظ الالهتعنر س ايدا  ظ ة ص قا سعلةرض ان - باش  زعي
عن » يةتكىزىشكة قادعر بواللمايدعغان نةرسعلةرضة حوقذنامسعلةر؟     ىرة    ].دئض دة    س ر     - 76ماظع ةتنعث بع  ظاي

  .قعسمع
  :دةيدذظعبراهعم ظةلةيهعسساالم ظاتعسع بعلةن مذنازعرعلعشعص مذنداق 

ع     [ ا   «: ظأز ؤاقتعدا ظعبراهعم ظاتعسعغا ظئيتت ع ظات اثا         ن! ظ دعغان ؤة س دعغان، آأرمةي قا ظاثلعماي ئمعش
  . ظايةت- 42 سىرة مةريةم ].هئح نةرسعضة ظةسقاتمايدعغان نةرسعلةرضة حوقذنعسةن

الاله عدذر      ظ ذقاتالرنعث ظعضعس ىتىن مةخل ىحع ؤة ص ق بةرض ذحع، رعزع ع  .  ـ ياراتق ث مىلكعن ظأزعنع
علعتعدذ ة ظعش ظذلعيةتكة . خالعغانح لعرعدعن مةس ان ظعش ذ قعلغ ذقاتالر ظ عحة مةخل دذ، ظةآس  تارتعلماي
  .مةسظذلعيةتكة تارتعلعدذ

ع         «ظئيتقعنكع،  [:  مذنداق دةيدذ  ظالاله ان ظ اهلعقنعث ظعضعسع بولغ الاله صادعش ة    ! ظ ان ظادةمض خالعغ
ةزعز        ادةمنع ظ ان ظ ةن؛ خالعغ ارتعص ظالعس اهلعقنع ت دعن صادعش ان ظادةم ةن، خالعغ اهلعقنع بئرعس صادعش

ا  ان ظ ةن، خالعغ علعق  قعلعس ة ياخش ةن؛ هةمم ار قعلعس ذز (دةمنع خ ع يالغ ث خةزعنعس ئنعث ) نع س
ة       . سةن هةقعقةتةن هةممعضة قادعرسةن   . قولذثدعدذر دىزنع آئحعض آئحعنع آىندىزضة آعرضىزعسةن، آىن

ذزذن    -شذنعث بعلةن آئحة  (آعرضىزعسةن،   ة نأؤةتلعشعص           -آىندىزنعث ظ عللةر بويعح قا بولذشع صةس  قعس
دذ انلعقنع )تذرع ايؤاننع(؛ ج اننع، ه ان ظعنس ك بولغ ةنع تعرع عزدعن ) ي ان (جانس عز بولغ ةنع جانس ي

يةنع جانلعق بولغان   (جانلعقتعن  ) يةنع جانسعز بولغان ظابعمةنعنع     (حعقعرعسةن، جانسعزنع   ) ظابعمةنعدعن
ق بئرعسةن             ) ظعنساندعن، هايؤاندعن  عز رعزع ة هئسابس ان آعشعض أزةث خالعغ ةن؛ ظ ال     ]»حعقعرعس ىرة ظ  س

  . ظايةتلةر-27-26ران ظعم
الاله[ دذ ظ ة بئرع ان ظادةمض ةلتةنةتنع خالعغ الاله.  س ةزلع (ظ ث ص دذر) نع ةرة ]آةث ىرة بةق  - 247 س

  .ظايةتنعث بعر قعسمع
اهلعق          [ ىك صادعش ذالرغا بىي ةردذق ؤة ظ ةت ب اب، هئكم ةؤالدعغا آعت راهعم ظ ةن ظعب ز هةقعقةت بع
  . ظايةتنعث بعر قعسمع- 54 سىرة نعسا ].بةردذق

ئلعص                    تذرذش ظ ة ظورذنالش تعدة خالعغانح ي ظىس أز مىلكع عنعث ظ ىك ظعضعس عدا مىل ظعنسان لوضعكعس
ةت        ة        . بارالعشع هةر آعشع تةرعصعدعن قوبذل قعلعنغان هةقعق ا، بعرسعض عنع ساتس أز نةرس ةر بعرسع ظ ظةض

دذ                 عزلعق دئمةي ع هةقس ذنعث قعلغعنعن ئحكعم ظ ة ه ةر  . هةدعية قعلسا ياآع قوشنعسعغا ظارعيةت بةرس ظةض
لةتتع دةص قارشع                    أزع ظعش ع، ظ بعرةرسع ظئتعراز بعلدىرسة هةممة آعشع ظذنعثغا بذ ظذنعث شةخسع مىلك

  .حعقعدذ، ظذنع ظعنكار قعلعدذ
ئلعص               تذرذش ظ ة ظورذنالش ظةضةر ظعنساندعن بولغان مىلىك ظعضعسعنعث ظأز مىلكع ظىستعدة خالعغانح

ةيظعنعث   بئرعشع لوضعكعلعق، ظةقعلغا ظويغذن بعر ظعش بو   ةر ش لسا، ظةجعبا ياراتقذحع، رعزعق بةرضىحع، ه
عدعن         ظالالهظعضعسع بولغان    عدا يعص ذقاتع توغرعس أز مةخل مذ ظ دذ؟ بولذص ذل قعلعنماي  ظىحىن بذ لوضعكا قوب

   ظىحىن بذ نةزةرعية ظةقعلمعزدعن ظأتمةيدذ؟ظالالهيعثعنعسعغعحة تولذق ظعلعمضة ظعضة 
ات، ظعنس ىتىن آاظعن ىن ص ذنعث ظىح ةت ش ذ هةقعق دذرغان ب ذنع رعزعقالن ان، ظ اتنع ياراتق ان ؤة هاي

ات        ارلعق آاظعن ع ب ات قعسقعس انعيةت ؤة هاي قذرغذحع، ظعنس ياالرنع باش ذ ظةش ىتىن ب اله ص ع ظع ظعضعس
  .ظىستعدعن هأآىم يىرضىزضىحع بولعدذ
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ا    تاظاال ظعنسانالرنع ظةث ضىزةل شةآعلدة هةر خعل خاهعش، سىصةت ؤة تةبعظةتلةر             ظالاله بعلةن هاياتت
دعغان قعلعص                    الرنع قعالالي ان ظعش ذهتاج بولغ عؤةتتة م ظأزع ؤة باشقا مةخلذقاتالر بعلةن مذظامعلة ؤة مذناس

  .ياراتتع
ان        ة بولغ الاله تولذق ظعلعمضة ظعض ذالردعن ياخشع             ظ ةنلعكعنع ظ ايدعلعق ظعك انالرغا نئمعنعث ص  ظعنس

ان مذهةب         عغا بولغ ةتلعرعنع            بعلضةحكة ظذالرغا ظانعنعث بالعس ىتىن هاج ةن ص أيىنح بعل ذق آ ذ ظارت بعتعدعنم
ةختلعك،    قاندذرعدعغان، صايدا ـ مةنصةظعتعنع ظةمةلضة ظاشذرعدعغان، زعيانلعق ؤة يامانلعق ساقاليدعغان، ب

  .تعنح هاياتقا آاصالةتلعك قعالاليدعغان قانذن تىزىملةرنع حىشىردع
الاله اال ظ دذ تاظ داق دةي ذقاتنع[: مذن ازذك  ياراتق) مةخل ةيظعلةرنعث ن ذ ش دذ؟ ظ ان زات بعلمةم

  .ظايةت-14 سىرة مىلك ].تةرةصلعرعنع بعلضىحعدذر، هةممعدعن تولذق خةؤةرداردذر
ةرة      ] بعلعدذ، سعلةر بعلمةيسعلةر   ظالاله) سعلةرضة نئمعنعث صايدعلعق ظعكةنلعكعنع   ([ ىرة بةق  216س

  .ظايةتنعث بعر قعسمع -
ذقاتع توغرعس    ان مةخل م ظعضعسع ـ     ظأزعنعث ياراتق ةق ظعلع الاله عدا مذتل اتعنع    ظ ان ظىحىن هاي  ظعنس

ذ    ةن بول ةرنع حىشىرض ىزعدعغان تىزىمل ا آعرض وغرا ظعنتعزامغ ةث ت ةن ؤة  ص، ظ أزع حىشىرض انالرغا ظ ظعنس
  .ؤاجعب قعلدعبذيرذق قعلغان يول بعلةن مئثعشنع 

اثا        سعلةرضة دعندعن نذهقا تةؤس     ظالاله [:  بذ توغرعدا مذنداق دةيدذ    ظالاله عنع، س ان نةرس عية قعلغ
عية            ) يةنع مذهةممةد ظةلةيهعسساالمغا  ( ز تةؤس بعز ؤةهيع قعلغان نةرسعنع، ظعبراهعمغا، مذساغا ؤة ظعساغا بع

سعلةر دعننع بةرصا قعلعثالر، دعندا تةصرعقعحعلعك قعلماثالر، مذشرعكالرغا        . قعلغان نةرسعنع بايان قعلدع   
  .ظايةتنعث بعر قعسمع-13شذرا  سىرة ]ظئغعر آةلدع) نع تةؤهعدية(سةن ظذالرنع دةؤةت قعلغان نةرسة 

  : مذنداق خعتاب قعلعدذرةسذلذلالهقايةنة ظذ 
ز   [ ئنع بع دعن س ةد (ظان ع مذهةمم عدا  !) ظ ن ظعش ةن(دع ا     ) روش ذ يولغ دذق، ش دا قعل ر يول بع

  .ظايةتنعث بعر قعسمع-18جاسعية  سىرة ]ظةضةشكعن
ر  الالهقعالبع ان، هئحكعمنظ اس بولغ ةت   خ ان ظذلذهعي ةققع بولمعغ دا داؤا قعلعش ه ذ توغرع ث ظ ع

 تةظةللذق ظالالهقعالتةؤهعدعنعث ظةؤؤةلقع خذسذسعيةتلعرعدعن بعرع ـ هاآعمعيةتنعث صةقةتال  ) ظعالهلعق(
عدذ     ذقعرعقعالردعن ظايدعثلعش ىحع     . ظعكةنلعكع ي ذن تىزض الاله قان ارام            ظ اآع ه االل ي عنع ه ر نةرس  دذر، بع

ذثا   . ذر د ظالالهقعلغذحع   الاله ش ان     ظ االل قعلغ ان   (  ه وق قويغ قا ي دذر  ) قعلعش ة هاالل ان   ،نةرس ارام قعلغ  ه
  .نةرسة هارامدذر) قعلعش حةآلةنضةن(

ةن                   ةيغةمبةرلةر ظعلعص آةلض ارلعق ص االمغعحة ب ةد ظةلةيهعسس االمدعن مذهةمم ادةم ظةلةيهعسس مانا بذ ظ
  .ظأز ظعحعضة ظالغان هةقعقةتتذر) سأزع(تةؤهعد آةلعمعسع 

: سةندعن ظعلضعرع ظةؤةتعلضةن صةيغةمبةرلةرنعث هةممعسعضة    !) ظع مذهةممةد : (دةيدذ مذنداق   ظالاله
ةق (مةندعن باشقا هئح مةبذد     « ثالر       ) بةره ادةت قعلع اثعال ظعب ذر، م دذق    » يوقت ع قعل ىرة   ].دةص ؤةهي  س

  .ظايةت-25ظةنبعيا 
 خاس ظعكةنلعكعنع   ظالالهقعالنعث   باشقا ظعاله يوق دةص ظئيتعلغان شاهادةت هاآعمعيةت       ظالالهتعن

  .مذقةررةرلةشتىرعدذ
ان                ) تةثرع(ظعاله   اآع يالغ ةقعقع ي ةيلع ه الالردا، م سأزعنعث مةنعسعضة قارايدعغان بولساق آأص ه

ذن ذن ،بولس اآع بولمعس ذن ي علعك بولس قا تئضعش ادةت قعلعنعش ذحع« ظعب ادةت قعلعنغ عدة » ظعب مةنعس
  .آئلعدعغانلعقعنع آأرعمعز
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ةنع        كع  تأؤةندع ان ي أز ظاتعسع      [: ظايةتتة بذت ظىحىن ظعاله سأزع قوللعنعلغ راهعم ظ دا ظعب أز ؤاقتع ظ
ةؤمعثنع   )  قويذص ظالالهنعسةن ظأزةثنع ياراتقان    «: ظازةرضة بذتالرنع مةبذد قعلعؤاالمسةن؟ مةن سئنع ؤة ق

  .ظايةت-74ظةنظام سىرة  ].دئدع» هةقعقةتةن ظئنعق ضذمراهلعقتا آأرعمةن
دعكع  أزع      تأؤةن اله س ىن ظع ةؤةس ظىح اؤايع ه ان ه ة ظالغ أز ظعشةنجعسعض اننع ظ ذ ظعنس ظايةتتعنم

  .ظعشلعتعلضةن
عن           !) ظع مذهةممةد [ تعص بةرض ادةمنع ظئي ان، ظ ىرة    ]ماثا نةصسع خاهعشنع ظعاله قعلعؤالغ عية   س جاس

  .ظايةتنعث بعر قعسمع-23
عزلةر         ة رهمس ع بويعح اؤايع ـ هةؤس ث ه ص ظأزعنع عغا حعقع ةلقنعث بئش ةن  خ أآىم يىرضىزض حة ه

عرلعقالرغا       هأآىمدار ظىحىن تأؤةندعكع     ةن  [: ظايةتتعكعدةك ظعاله سأزع ظعشلعتعلضةن يةنع صعرظةؤن معس م
ةت -38سىرة قةسةس     (]ظأزةمدعن باشقا يةنة بعر ظعالهنعث بارلعقعنع بعلمةيمةن       ةن ) ظاي ا    . دئض ة مذس يةن

ذم       ظةضةر مةندعن غةيرع  «[: ظةلةيهعسساالمغا تةهدعت سئلعص   ينع ظعاله قعلعؤالعدعغان بولساث، سئنع حوق
  .ظايةتنعث بعر قعسمع-29شذظةرا  سىرة ]»زعندانغا تاشاليمةن

دذ    ظالاله:  قارعتا ظئيتعلعدذ  ظالالهقاظعاله سأزع ياراتقذحع    شذنداقال   داق دةي الالهتعن  [:  مذن قا   ظ  باش
  .ظايةت-8تاها رة  سى]. ضىزةل ظعسعملعرع بارظالالهنعثيوقتذر، ) بةرهةق(هئح مةبذد 
  سأزع صةقةتال يوقتعن بار قعلغذحع هةقعقع ظعاله ظىحىنال قوللعنعلدذز» ظالاله«ظةمما 

الالهتعن« وق   ظ اله ي ئح ظع قا ه قا    »  باش ادةت قعلعنعش زدا، ظعب ةن ؤاقتعمع الالهتعندئض قا ظ  باش
  .هئحقانداق ظعالهنعث هةقلعق بولمايدعغانلعقعنع مذقةررةرلةشتىرضةن بولعمعز

ا تعن     ظعب ال قالماس ذن بولذص دة ـ يوس قع قاظع ر تاش قا داظع ذلحعلعق قعلعش المدا ق ةلكع ،دةت ظعس  ب
ا ظعنسان هاياتعدعكع هةربعر آعحعك ظعشالرغعحة       تعن            ظالالهق اش ظعضش ةت قعلعش ؤة ب ذنذش، ظعتاظ  بويس

  .ظعبارةت
ر ظ    ةج، زعك ات، ه ة ـ    بذ حىشةنحة ظعنسان هاياتعنعث هةممة تةرعصعنع، ناماز، روزا، زاآ تعش، تةؤب ئي

ذلحعلعق      ارلعق ق دعغان ب ة باغالي عدا ظاالق ع ظوتتذرعس ةن رةبب ان بعل اش ظعنس قا ظوخش ار ظئيتش ظعستعغص
ةدةن           نعش، ب دعن آعيع لعك، هاالل لعك، ظعحمةس ة يئمةس ارام نةرس ذنلعرعنع، ه دة يوس ش قاظع قعلع

ش،      تازعلعقع ؤة ساغالملعقعنع ساقالشتةك ظعنساننعث ظأز نةصسع بعلةن بولغان         وي قعلع  مذناسعؤعتعنع، ت
ة   قعالردةك ظاظعل ةققع ؤة باش الالر ه ددةت، ظاي االق، ظع تىرىش، ت ةؤالد يئتش ذش، ظ العلعق بول ب
عدعكع           انالر ظارعس اش ظعنس قا ظوخش ة قعلعش رعش، ظعظان ئلعش ـ بئ ئتعق، ظ ودا ـ س عؤعتعنع، س مذناس

اغ ظاستع           شةرعظعتعنع يىرضىزضةن هأآىمران   ظالالهمذظامعلة مذناسعؤعتعنع،    ةرعظةتنع ظاي ذنذش، ش ا بويس غ
الم         دة ظعس عؤةتنع، هةم عدعكع مذناس ةت ظوتتذرعس ان ؤة هاآعمعي تةك ظعنس ع حعقعش ا قارش قعلغانالرغ
ةر  ةب ؤة معللةتل ن، مةزه قا دع دعكع باش ةمظعيعتع ظعحع الم ج ةن ظعس ذلمانالر بعل دعكع مذس دألعتع

ذ   نع، ش ا آعرضىزىش عؤةتنع ظعنتعزامغ عدعكع مذناس ةر   ظارعس قا دألةتل ةن باش ع بعل الم دألعت نداقال، ظعس
  .ظارعسعدعكع مذناسعؤةت، يةنع بىضىنكع دعصلوماتعك مذناسعؤةتلةرنع ظأز ظعحعضة ظالعدذ
ذيرذقعغا  ظالالهنعثدئمةك ظعبادةت بعز يذقعرعدا تعلغا ظئلعص ظأتكةن هاياتنعث هةممة تةرةصلعرعدة            ب

  .رذشنع آأرسعتعدذباش ظعضعش، ظعتاظةت قعلعش ؤة ظأزعنع تاصشذ
الالهتعن سأزع  »  باشقا ظعاله يوق   ظالالهتعنبعر  « ىحع،          ظ ق بةرض ذحع، رعزع داق ياراتق قا هئحقان  باش

نع   ر ظعش ذحع ؤة بع ذن حعقارغ ذنداقال قان ىحع، ش ان يةتكىزض ايدا ؤة زعي ىحع، ص ىحع، ظألتىرض تعرعلدىرض
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اتاليدذ        ع ظعسص ذحع يوقلعقعن ارام قعلغ االل ـ ه ذ   . ه ا ب ةت  هاآعم«مان ا عي ذر ظالالهق ةن  »  تةظةللذقت دئيعلض
  .هأآىمنعث ماهعيعتع

  صةيغةمبةرلةر بعلةن آاصعرالر ظوتتذرعسعدعكع آىرةشنعث هةقعقعتع
عدعكع   )  ساالمع بولسذنظالالهنعثظذالرغا  (ظةضةر تارعخ بويعحة صةيغةمبةرلةر      عرالر ظوتتذرعس بعلةن آاص

اق،   دعغان بولس تعدة ظعزلعنع اهعيعتع ظىس نعث م ذنعث آىرةش ع « ظ ةت آىرعش انلعقعنع » هاآعمعي بولغ
  .بعلةلةيمعز

رعكالر       ةتتع      ظالالهنعث رةسذلذلاله ظةلةيهعسساالمنعث ؤاقعتعدعكع مذش ةنلعكعنع بعل ذحع ظعك . ياراتق
  :بذ قذرظان آةرعم مذنداق خاتعرلةيدذ

ذم      » ظاسمانالرنع ؤة زئمعننع آعم خةلق ظةتتع؟     «[ الاله «دةص سورعساث، ظذالر حوق اؤاص   دةص » ظ  ج
  .ظايةتنعث بعر قعسمع - 25لوقمان  سىرة ]بئرعدذ

ذتلعرعنع  رعكالر ب امذش أرىص ظالالهق دا آ تة قاتارع دعغان ؤاس اظةت قعلع تذرعدعغان ؤة شاص  يئقعنالش
  :هةقعقةتنع مذنداق خاتعرلةيدذقذرظان آةرعم بذ . ظعبادةت قعالتتع

دذر   الهقاظالبعزنعث ظذالرغا حوقذنذشعمعز صةقةت ظذالرنعث بعزنع       «[ ىرة   ]» يئقعنالشتذرذشع ظىحىن  س
  .ظايةتنعث بعر قعسمع-3زذمةر 

ا      قذرظان آةرعم مذشرعكالرنعث بذتلعرعغا قعلغان ظعبادةتلعرع ظىحىن          ع تعلغ ةتكةن دةلعللعرعن آأرس
  :ظئلعص مذنداق دةيدذ

ذحعالر       ظالالهنعث) يةنع بذتالر (بذالر  «[ اظةت قعلغ ة شاص عدذ »  دةرضاهعدا بعزض ىرة  ]دئيعش ذس    س يذن
  .ظايةتنعث بعر قعسمع-18

رعكالر  ثمذش ص     ظالالهنع ةنلعرعنع بعلع ان، آأرض اننعث ظاثلعغ دعغانلعقعغا، ظعنس ق بئرع  رعزع
  .تعرعكنع ظألتىرعدعغانلعقعغا ظعشعنةتتعص، تذرعدعغانلعقعغا ؤة ظألىآنع تعرعلدىرى

الاله داق ظ دذ مذن ةد[:دةي ع مذهةمم رعكالرغا! ظ ع، ) مذش ة «ظئيتقعنك ماندعن سعلةرض ذر (ظاس يامغ
دذرذص دعن ) ياغ دىرىص(زئمعن عيا ظىن أرىش  ) ض اثالش ؤة آ علةرنعث ظ دذ؟ س ق بئرع م رعزع آع

ألىك                      دذ؟ ظ ةيدا قعلع م ص ةيظعلةردعن آع ألىك ش ةيظعلةرنع ظ قذرعدذ؟ تعرعك ش م باش قابعلعيعتعثالرنع آع
دذ؟          ةيدا قعلع لعرعن ) خااليعقنعث (شةيظعلةرنع، تعرعك شةيظعلةردعن آعم ص دذ؟      ظعش دارة قعلع م ظع » ع آع

ةن        ظالالهتعن(«ظئيتقعنكع،  . دةيدذ» ظالاله«): بذالرغا جاؤابةن (ظذالر   ذش بعل ة حوقذن  ظالالهنعث  غةيرعيض
  .ظايةت-31يذنذس  سىرة ].قورقمامسعلةر؟) ظازابعدعن

ة   ذالر يةن الالهظ ع  ظ ةم قعالتت ةن قةس ذالر .  بعل اظ ةن    ظالالهق مع بعل ذنعث ظعس ع ؤة ظ ا قعالتت  دذظ
ان         «تةصسعر آعتابلعرعدا قةيت قعلعنعشعحة     . عشلعرعنع باشاليتتع ظ دعن بولغ ة ظةهلع ظةبذ جةهعل ؤة مةآك

ذرذص   ذص ت ذغعنع تذت ةبعنعث يوص ذرذن آ تعن ب قا حعقعش ة ظذرذش رعكالر بةدعرض ع : مذش الالهظ ع ! ظ ظعكك
ذ   شذ . دةص دذظا قعلغان  » ظةسكةرنعث ظالعسعغا، ظعككع قةبعلعنعث هأرمةتلعكعضة ياردةم قعل       ةؤةبتعن ب س

كةن  ةت حىش ع ([: ظاي ذففارالر جاماظةس ع آ ان    !) ظ ة ظاللعقاح ةثالر، غةلعب ةلعبعنع تعلعس علةر غ ةر س ظةض
دع      (سعلةرضة آةلدع    ا آةل ةر   ). يةنع ظذ سعلةرنعث زعيعنعثالرغ تعن     (ظةض ةن دىشمةنلعشعش ةيغةمبةر بعل ) ص

ةن ية              ذنعث بعل ةر ظ عدذر، ظةض اردةم            يانساثالر، بذ سعلةر ظىحىن ياخش ة ي ذنعثغا يةن ز ظ اثالر، بع ة ظذرذشس ن
دذ،                 . بئرعمعز ظع قعلعص بئرةلمةي عنع دةص ئح نةرس علةردعن ه قوشذنذثالر آأص بولغان تةقدعردعمذ، ظذ س
  .ظايةت-19ظةنفال سىرة  ] هةقعقةتةن مأمعنلةر بعلةن بعللعدذرظالاله



 11

ةزعلعرع  ذالرنعث ب ثظ ىح،  ظالالهنع ةس آ ع يئثعلم الاله آىح ة يظ ذب   آعمض ذ مةغل ة ظ اردةم بةرس
ع   اد قعالتت دذ دةص ظئتعق داق     . بولماي ان قعلعص مذن هاقتعن باي ع ظعس دا ظعبن ارعخ آعتابع ام ت ع هعش ظعبن

دة             «: يازعدذ دعن ظأتكةن خةفاف ظعبنع ظةيما ظعبنع رةهزةتذلغةففارع ياآع دادعسع، قذرةيش ظذالرنعث يئرع
دذ ؤة             وي ظةؤةتع ة ظىحىن ق ع      «ظوغلعدعن ظذالرغا هةدعي اردةم قعاليل ادةم ي ذرال ؤة ظ اثالر ق ةر خالعس » ظةض

دذ ذنعثغا. دةي ذرةيش ظ دع،        «: ق ادا بول ع ظ رعش ؤةزعصعس اردةم بئ ذغقانغا ي ذرذق ـ ت تىثالردعكع ظ ظىس
دذ                   ةث آئلةلمةي ئحكعم ت ة ه اق بعزض ذؤاتقان بولس ةن ظذرذش . دعنعمعز بعلةن قةسةمكع، ظةضةر ظعنسان بعل

د    ذمان قعلغان ةد ض ةر مذهةمم اةك ظةض ئحكعم     ظالالهق ا ه ان بولس ذرذش قعلعؤاتق ع ظ ا قارش ةث ظالالهق  ت
  .»دةص جاؤاب قايتذرعدذ» آئلةلمةيدذ

عرالرنع    ظالاله«ظةضةر ظةرةبلةرنعث جاهعلعيةت دةؤرعدعكع شئظعرلعرعغا قارايدعغان بولساق         ىتىن س  ص
  .عرالرنع ظذحرعتااليمعز سىصةتلعرع ؤة قذدةرتلعرعنع بايان قعلغان شئظظالالهنعثدئضةندةك » بعلضىحع

دعغان               ى قالع دة مةثض ع جةهةننةم ةت آىن ذالرنع قعيام تعن ظ ة قارعماس ظعسالم دعنع بذ هةقعقةتلةرض
  .آاصعرالر، بذ دذنيادا ظألتىرىشكة تئضعشلعك بولغانالر قاتارعدا سانايدذ

االيمعزآع،             ذلذلاله  بعز بذ نذقتعنع حىشةنضةندعن آئيعن تئخعمذ ظعشةنح بعلةن تةآعتلةص ظئيت رةس
ذحع                ىرةش ياراتق عدعكع آ ول باشحعلعرعنعث ظارعس رعكالر ي ارلعقع   ظالالهنعث ظةلةيهعسساالم بعلةن مذش  ب

دا           توغرعسعدا ظةمةس، بةلكع هاآعمعيةتنعث آعمضة تةظةللذق ظعكةنلعكع، تئخعمذ ظوحذق قعلعص ظئيتقان
  .لعكع هةققعدة بولغانقانذن حعقعرعش ؤة هأآىم يىرضىزىش هوقذقعنعث آعمضة تةظةللذق ظعكةن

وظال قذرظان بذ مةسعلعنع خوالسة قعلعص     عدة  س ث؟  « تةرعقعس ةت آعمنع ذرعغا  » هاآعمعي دةص ظوتت
  .قويعدذ

االل  ظالالهنعثآاصعرالر هاآعمعيةتنع ظأزلعرعنعث دةص قارعغانلعقع ظىحىن ظذالرنعث نةزعرعدة         ر  ( ه بع
ذش ا قوي نع يولغ نع قعلعش ارام ) ظعش اآع ه نع قع(ي ر ظعش ةشبع نع حةآل تعن، ) لعش عغا قارعماس قعلعش

ارام          ذنالرنعث آأص          . ظأزلعرع بعر ظعشنع هاالل قعلسا هاالل، هارام قعلسا ه ةن قان انالر تىزض دة ظعنس نةتعجع
ال ظارلعشعش ؤة قعمارالرنعث             ةر ـ ظاي ش، يالعثاحلعشعش، ظ ا قعلع ة، زعن ش، جازان اراق ظعحع سانلعقعدا ه

  . يولغا قويذلذؤاتقانلعقعنع آأرعمعز آعتابعغا قارشع هالداظالالهنعث
 بارلعقعغا، ياراتقذحع، رعزق بةرضىحع ظعكةنلعكعضة ؤة       ظالالهنعث قانذنعغا قارع حعققذحعالر     ظالالهنعث

ذمكعن     ع م دعغانلعقعغا ظعشعنعش ع يئتع قا آىح نع قعلعش ة ظعش ئكعن . هةمم ثل انعيةتكة ظالالهنع  ظعنس
ع،    ع رةت قعلعش ذن، تىزىملعرعن ةن قان ذقعنع    حىشىرض ىزىش هوق ةت يىرض ىزىش ؤة هاآعمعي ذن ت  قان

  .ظأزعنعث قعلعؤئلعشع بعلةن زالعم ياآع آاصعر دئضةن نامغا تئضعشعلعك بولماسمذ
ذنع (بعرعنعث ظعسالم ظةقعدعسعنع قوبذل قعلعص ظعسالم شةرعظعتع         ع رةت قعلعشع      ) قان ؤة تىزىمعن

  . دأت ؤة ظةث بعلعمسعز هئسابلعنعدذبةلكع ظذ ظةث. ظذنعث دأتلعكع ؤة بعلعمعسلعكعدعن بولعدذ
دذ    داق دةي ةؤدة مذن دذلقادعر ظ تاز ظاب ذم ظذس ذل قعلع   «: مةره عنع قوب الم ظةقعدعس ةن ظعس ص، م

ةيران ا ه ذل قعلمعغانالرغ ع قوب دعنع . تىزىمعن الالهظةقع ذل ظ تعن قوب ع ص، قعلع تةرةص ثتىزىمن  ظالالهنع
ع،   ) بذ ظةخمةقلةرضة ! ةممةدظع مذه ([غةيرعدعن قوبذل قعلعش ظةقعلغا ظذيغذنمذ؟       علعق  («ظئيتقعنك ياخش

عدعندذر    ظالالههةممعسع  ) ؤة يامانلعقنعث  عنع     ( تةرعص ةنع هةممعس الاله ي دذر  ظ ة      . ») ياراتقان ة نئم ذ قةؤمض ب
أزنع        ر س ةيظعنعث       (بولدعكعن، ظذالر هئحبع ة ش ةنع هةمم دعغانلعقعنع   ظالالهنعث ي ةن بولع دعرع بعل )  تةق

  .ايةتنعث بعر قعسمعظ -78نعسا  سىرة ].حىشةنمةيدذ
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دذ  داق دةي تذرذص مذن أزعنع داؤامالش ةؤدة س دذلقادعر ظ تاز ظاب ص «: ظذس ن قعلع المنع دع ظعس
دع       ظالالهحىشىرضةن   عزآع   . ، ظذنع ظوخشاشال ظةقعدة ؤة تىزىم قعل الاله شةآس انالرنعث ظعسالمدعن    ظ  ظعنس

دذ      عنع رةت قعلع ذل قعلعش ع قوب قا دعنن الم  [. باش ع ظعس د (آعمك ةن،   دعنع ع تعلةيدعك ةيرعي دعنن عن غ
ران    سىرة   ]ظذ ظاخعرةتتة زعيان تارتقذحعدذر   . قوبذل قعلعنمايدذ ) يةنع ظذنعث دعنع  (هةرضعز ظذ     85ظال ظعم

  .ظايةت -
عزلعكتعن                    اآع بعلعمس تةن ي ذحعالر قةس ة ظايرعغ الم دةص ظعككعض ىزىم ؤة ظعس عنع ت ظعسالم ظةقعدعس

  .دذربولسذن ظعسالمغا دىشمةنلعك قعلغذحعالر
ظةقعدة ؤة شةرعظةت بعر . دعن ظعبارةت) قانذن( ظعسالم دئمةك ـ ظةقعدة ؤة شةرعظةت  ،بعز دةيمعزآع

ظعككعسعنع ظايرعؤئتعش ـ ظازغذنلذق، آاصعرلعق ؤة  . بعرع ـ بعرعنع تةقةززا قعلعدذ . ـ بعرعدعن ظايرعاللمايدذ
لعؤئت        . دعندعن حعققانلعقتذر  ةرعظةتنع تاش ذل قعلعص ش ذل      ظةقعدعنع قوب ةرعظةتنع قوب عرلعق، ش عش آاص

  .قعلعص ظةقعدعنع تاشلعؤئتعشمذ ظوخشاش آاصعرلعق
ل    ) يةنع قذرظانغا(ساثا نازعل قعلعنغان آعتابقا  [: دةيدذ تاظاال مذنداق ظالاله ذرذن نازع ةندعن ب ؤة س

نع )  مذناصعقالريةنع(ظعمان آةلتىردذق دةؤالغان آعشعلةر    ) يةنع تةؤراتقا ؤة ظعنجعلغا   (قعلعنغان آعتابالرغا   
ةيتاننع                      ذالر ش ذآع، ظ دذ؛ هالب اقحع بولذؤاتع ئلعص بارم دعغا ظ ةيتاننعث ظال ةرزعنع ش ذالر ظ آأرمعدعثمذ؟ ظ

دذ     نع خاالي ذر ظازدذرذش ذالرنع حوثق ةيتان ظ ذيرذلغان، ش قا ب ار قعلعش ا   (].ظعنك ىرة نعس ةت- 60س ) ظاي
ةن      [ دعن يئنعؤالعدعك ةهكاملعرع     (آعمكع ظعمان ةرعظةت ظ اآع ش ةن    ي ار قعلعدعك ةلع   )نع ظعنك ذنعث ظةم ، ظ
دة    سىرة   ].يوققا حعقعرعلعدذ، ظاخعرةتتة ظذ زعيان تارتقذحعالردعن بولعدذ      ) نعث ساؤابع ( ةتنعث  - 5ماظع ظاي

  .بعر قعسمع
ةيغةمبةرلةر      ارلعق ص ذلذلالهتعن باشالص ب ةت ـ    «رةس ةندعن  » ظالالهنعث هاآعمعي رال   دئض ارةت بع ظعب

ةتنع خاتعر     قذرظا. هأآىمنع ظاثلعتعدذ  ذ هةقعق ةص   عن ب داق   ل دذ مذن عدعكع       [: دةي ن بارعس ادةت ؤة دع ظعب
ذ              ص،   مةنسذ ظالالهقعالبارحة هأآىملةر صةقةت     ذيرذغان، ب قا ب ادةت قعلعش عال ظعب ةقةت ظأزعض ظذ سعلةرنع ص

  .ظايةتنعث بعر قعسمع - 40يىسىف  سىرة ]بعلمةيدذ) بذنع(لئكعن آعشعلةرنعث تولعسع . توغرا دعندذر
رع       يةنع ذن ـ تىزىملع ذ قان عرالرنعث ب ىزعلعؤاتقان آاص  ظعنسانالرغا حعقعرعلعؤاتقان ؤة ظىستعدعن يىرض

علمةيدذ  ذنعثغا ظةضعش ابلعنعدذ ؤة ظ ا هئس ل، خات دعن باتع ع . يعلتعزع ذنعثغا قارش انالرغا ظ عحة ظعنس ظةآس
ابلعنعدذ             ص،  حعقع ىرةش قعلعش ؤاجعب هئس ذش ظىحىن آ الال . ظذنع يعلتعزعدعن قذرذت ذن     هظ اال قان  تاظ

  :حعقارغذحعالرنع ظعنكار قعلعص مذنداق دةيدذ
ذالرنعث [ الالهظ ذ؟  ظ ذدلعرع بارم ةن مةب ص بئكعتك ن قعلع علةرنع دع ان نةرس ةت قعلمعغ  رذخس

ث( عدعكع   ظالالهنع ش توغرعس ةخعر قعلع ة ت ازابنع قعيامةتكعح دعغان ظ ذالرغا بئرعلع ا  )  ظ أآمع بولمعس ه
ذحعالر   ) ظأزلعرعضة(هأآىم حعقعرعلغان بوالتتع،    ) دذنيادعال(تتة  ظعدع، ظذالرنعث ظارعسعدا ظةلؤة    زذلذم قعلغ

  .ظايةت-21شذرا  سىرة ]قاتتعق ظازابقا دذحار بولعدذ) يةنع آاصعرالر(
دذ       داق دةي ذب مذن م بولذشتعن قةتظعي     «:سةييعدة قذت ةزةر   آع الاله ن دعن بعرعنعث     ظ  مةخلذقاتلعرع

ث ا قويغانلعرظالالهنع ذنع ؤة يولغ وق   قان ةققع ي ىزىش ه ذن ت قا قان دعن باش الاله. ع اتنع ظ ىتىن آاظعن  ص
تذرغانلعقع    عياراتقانلعقع ؤة مةؤجذت بولذص تذرذش قانذنعيةتلعرعنع ظعنتايعن ظعنحعك        لعك بعلةن ظذرذنالش

دذ  ذن تىزع ىن قان دعلعرع ظىح ذالر بةن ةقةت ظ ىن ص دعكع  . ظىح ات ظعحع ىك آاظعن ذ بىي اتع ب ان هاي ظعنس
تذرذش  . دعن باشقا نةرسة ظةمةسآعحعك بعر زةررة  شذنعث ظىحىن ظعنسان هاياتع ظذ هئكمةتلعك ظورذنالش

رةك    ات     . ياآع مةؤجذدعيةت قانذنعغا ماسلعشعدعغان تىزىم ظاستعدا بولذشع آئ ات ؤة آاظعن ةقةت هاي ذ ص ب
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م ظعضعسع  ذق ظعلع عدا تول ثتوغرعس عدذظالالهنع ة ظاش ةنال ظةمةلض ذنع بعل ذ مذتل.  قان عزآع ظ ةق شىبهعس
عغا               ظعلعمنع بعلعشتعن ظاجعز آةلضةن ظعنساننعث، ظعنسانالر هاياتع ظىحىن توغرا بعر قانذن تىزىص حعقالعش

  .ظعشعنعشكة بولمايدذ
ة                   ذ هةقت علةر ظ ذنلعغان آعش ذ نذرغ دعن آئيعنم بذ هةقعقةت ظاسماندعكع قذياشتعنمذ روشةن بولغان

ة يا          دذ ؤة خةلقعض ةت قعلماي ذننع            مذنازعرعلعشعدذ ياآع قاناظ ةن قان اراظعتع بعل ةلع ش الالش، ظةم عنع ت خش
دذ  كة ظورذنع ذالر  . آئثةيتعش ةجعبا ظ ذالرنعث     ظالالهتعنظ اآع ظ ذ؟ ي ك ؤة هئكمةتلعكم ذ ظعلعملع الالهم  ظ

عزلعك ؤة                ذق ظةقعلس دعن ظارت ذ؟ بذنعث حةآلعضةن ظعشالر توغرعسعدا قانذن حعقعرعدعغان شئرعكلعرع بارم
  ».ت قعلعش بولمايدذ قارشع حعقعشقا جىرظةظالالهقا

االمدعن   ذلذلاله ظةلةيهعسس عرالر رةس الالهتعن«آاص ةد  ظ وق ؤة مذهةمم اله ي قا ظع ث باش  ظالالهنع
ع ع ؤة     » ظةلحعس ث ظورن ذنعث ظأزلعرعنع دعال ظ ان حاغ أزعنع ظاثلعغ د س ارةت تةؤهع ةندعن ظعب دئض

بعر . هةقعقعتع ظايدعث ظعدع  هةممةيلةنضة ظذنعث   . هأآىمرانلعقعغا بولغان تةسعرعنع تونذص يةتكةن ظعدع     
اهادةت آةلعمعسع           االمنعث ش ذلذلاله ظةلةيهعسس ر   «ظةرةب رةس الالهتعن بع ةد         ظ وق، مذهةمم اله ي قا ظع  باش

اهالر   «: ضة دةؤةت قعلعؤاتقانلعقعنع ظاثالص تةبعظع هالدا     »  ظةلحعسع ظالالهنعث سئنعث بذ ظعشعثنع صادعش
أ    . دئضةن» ظأح آأرعدذ  اهلعقعغا ؤة         صادعشاهالر نئمة ظىحىن ظ ذالرنعث صادعش أز ظ ذ س ع ظ دذ؟ حىنك ح آأرع

قعالر سةن       «: باشقا بعرسع مذنداق دئضةن   . صادعشاهلعق ظورنعغا تةسعر يةتكىزعدذ    ظذنداقتا ظةرةبلةر ؤة باش
  .»بعلةن قارشعلعشعدذ

عدة  علةرنعث حىشةنحعس ر «آعش الالهتعنبع ةد ظ وق، مذهةمم اله ي قا ظع ث باش عظالالهنع »  ظةلحعس
ةن ش  ذن    دئض دعن بولس ةرةبنعث غةيرعلع اآع ظ ةرةب ي ثاهادةت، ظ ذن   ظالالهنع قا قان ةرعظعتعدة باش  ش

دع      ئحكعم   . يىرضىزضةن هأآىمرانالرغا قارشع ظعنقعالب ظع الاله «ه وق      ظ اله ي قا ظع اهادةت    »  باش ةن ش دئض
د              ظالالهآةلعمعسع ؤة    ر زئمعن ةم بع ة ه ر قةلعبت ىزىش بع أآىم يىرض ةن ه ر   شةرعظعتعدعن باشقعسع بعل ا بع

  .يةرضة آئلةلةيدذ، دةص حىشةنمةيتتع
ةتنع           ظالالهنعتةؤهعدآة، يةنع    عتع هاآعمعي ان دةؤةتنعث مةقس  ظالالهنعث  بعر دةص تونذشقا قعلعنغ

لعتعدعن             ظأزعضة قايتذرذش بولغانلعقع ظىحىن، ظذنعث بعلةن آاصعرالرنعث هأآىمرانلعقع ؤة خةلقعنعث غةص
ذل       .  بىيىك خةتةرضة ظذحرايتتع   صايدعلعنعص بولعؤاتقان ظعمتعيازلعرع   ذ ق صةيغةمبةرلةر ؤة ظةضةشكىحعلعرع ب

ان                       ةت قعلغ ازات قعلعش ظىحىن هةرعك دعن ظ عرالرنعث زذلعمع ةلقنع آاص ان خ لةتتة قالغ قعلعنغان ؤة غةص
ةيغةمبةرلةر، ظةضةشكىحعلعرع ؤة                   . ظعدع قا سئلعص ص ع ظعش ة آىحعن عرالر هةمم ارلعق آاص شذنعث ظىحىن ب

ذالرنعث           . كعتعضة زةهةر خةندعلعك بعلةن ظئتعلدع    ظذالرنعث هةرع  ةيغةمبةر ظ ذ ص ا بعرم ىتىن تارعخت بةلكع ص
ان   العي قالمعغ تعدعن خ ة       . سىيقةس ث صةيغةمبعرعض ةهلع ظأزعنع ان ظ ر ماآ ةر بع ةت ؤة ه ر معلل ةر بع ه

  .سىيقةست قعلغان ظعدع
ةردعن    صةيغةمبةرلعرعنع ظعنكا ([: قذرظان بذ هةقعقةتنع خاتعرلةص مذنداق دةيدذ      ذحع ظىممةتل ) ر قعلغ

تلعدع           نع قةس االك قعلعش ةيغةمبعرعنع ه ل          . هةر ظىممةت ظأزلعرعنعث ص ار قعلشع ظىحىن باتع ةقنع بعك ه
  .ظايةتنعث بعر قعسمع-5غافعر  سىرة ]مذنازعرة قعلعشتع) سأزلةر ظارقعلعق صةيغةمبةرلعرع بعلةن(

  .ةتعلضةن ظعدعحىنكع هةربعر آعشعلةر ظارعسعدا هأآىم يىرضىزىش ظىحىن ظةؤ
دا    (بعر ظىممةت   ) دةسلةصتة( ظعنسانالر   [:  تاظاال مذنداق دةيدذ   ظالاله ةق دعن دع   ) يةنع ه يعن  (ظع آئ

تع  ان ظئي ع ظعم ذالرنعث بةزعس تع  ص، ظ تعالص قعلعش اي ظعخ ان ظئيتم ع ظعم الاله، )بةزعس ة  (ظ مأمعنلةرض
ةن  ةت بعل ىحع،   ) جةنن ةؤةر بةرض ذش خ تعن (خ ذففارالرنع دوزاخ اهال) آ ةيغةمبةرلةرنع ظاض ندذرغذحع ص
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ةؤةتتع؛  الاله(ظ ىن،   ) ظ رعش ظىح أآىم حعقع تعدة ه علعرع ظىس قان نةرس تعالص قعلعش علةرنعث ظعخ آعش
ةر       ةن دةلعلل ة روش علةرال ظأزلعرعض ةن آعش اب بئرعلض ةقةت آعت دع، ص ل قعل ابنع نازع ةق آعت ذالرغا ه ظ

عص    ةت قعلعش ارا هةس يعن ظأزظ ةندعن آئ عرالر مأم (آةلض ةنع آاص ص ي ةت قعلع ة هةس اب )عنلةرض ، آعت
  .ظايةتنعث بعر قعسمع-213بةقةرة  سىرة ].توغرعسعدا ظعختعالص قعلعشتع

 آعتابع آعشعلةرنعث  ظالالهنعثبذ ظايةتنعث تةصسعرعدة    «: مةرهذم مةراغع تةصعسعرعدة مذنداق دةيدذ    
ارةت قعلع       ة ظعش ذحع ظعكةنلعكعض أآىم قعلغ تعدعن ه علعرع ظىس ان نةرس تعالب قعلغ دذظعخ ةنع . نع ي

زاهالش   ا ظع ان ؤة ي أثلع تارتق ذم آ اآعمالر حوق ش(ه ةؤعل قعلع ةتكةن ) ت ق آأرس لعرع حعرايلع هةؤةس
  »تةرةصكة ظازماستعن ظأز صئتعحة هأآىم قعلعشع آئرةك
  مأمعنلةرنعث هاآعمعيةتكة بولغان مةيدانع

ذيرذقعغا ظ            ظالاله ةردعن دعننعث ب ش،      تاظاال ؤة رةسذلعغا ظعمان ظئيتقان مأمعنل ةل قعلع  ظالالهنعث ةم
دذ                داق دةي ةص قعلعص مذن نع تةل وي ظعضعش انالر   ([: هاآعمعيةتكة تةسلعم بولذش ؤة ب ع ظعنس علةر  !) ظ س

ا     ان آعتابق ل قعلعنغ ة نازع عدعن سعلةرض ارعثالر تةرعص ذرظانغا (صةرؤةردعض ةنع ق عثالر، ) ي الالهنعظةضعش  ظ
علةرنع         (ص،  قويذ ان، س انالردعن بولغ دعغان جعنالردعن ؤة ظعنس علةر      ) ظازدذرع مةثالر، س تالرغا ظةضةش دوس
  .ظايةت-3ظةظراف  سىرة ]. نةسعهةتنع ظاز قوبذل قعلعسعلةر-ؤةز 

دعغان ظعشع ـ    مذسذلماننعث ظةث  ةن     ظالالهنعث تعز ظاتلعنع ع بعل ع ؤة رعغبعت ذيرذقلعرعنع رازعلعق  ب
  .بويسذنغان ؤة تةسلعم بولغان هالةتتة ظعجرا قعلعشتذر

دذ    تاظاال   ظالاله داق دةي ةيغةمبةر ([: مذن ذالر            ) ص ىن، ظ رعش ظىح أآىم حعقع عدا ه ةرنعث ظارعس مأمعنل
ا ذالر ظالالهق ان حاغداظ ة حاقعرعلغ ذنعث صةيغةمبعرعض لعرع  «:  ؤة ظ دذق دئيعش ةت قعل دذق ؤة ظعتاظ ظاثلع

  .ظايةت-51نذر  سىرة ]آئرةك، مانا شذنداق آعشعلةر مةقسةتكة ظئرعشكىحعلةردذر

  ةت مةسعلعسعضة ظةهمعيةت بئرعشعقذرظاننعث هاآعمعي
الاله  ةللعكتعن           ظ ةت، ظ ئقعن ظاي ة ي دة ظعككع يىزض ةت مةسعلعسع هةققع ذرظان هاآعمعي  تاظاالنعث ق

دة       ذقعرع دةرعجع ايعن ي ة ظعنت ذ مةسعلعض ذنعث ب ع، ظ انالرنع بئرعش ذنلعغان باي ىرعدة نذرغ ذق س ظارت
  . بئرعدذظةهمعيةت بةرضةنلعكعنع ؤة آأثىل بألضةنلعكعنع آأرسعتعص

الاله تة     ظ عنعث بعؤاس ةت مةسعلعس ةؤةبع هاآعمعي عنعث س أثىل بألىش دة آ ذ دةرعجع ث ب  تاظاالنع
عؤةتلعك                    ةن مذناس عز بولذشع بعل اآع بةختس ةختلعك ي ةنع ب ةن، ي دعرع بعل ظعنسانالرنعث آةلضىسع تةق

دة عدة    . ظعكةنلعكع ىتىن ساهةس ث ص ةر هاياتنع ثظةض ةت   ظالالهنع ة هاآعمعي ابع بويعح ة  آعت يىرضىزىلس
دذ ا تولع أثلع ظامانلعقق عدذ، آ عدذ، تذرمذشع باياشاتلعش ة ظئرعش علةر بةختك انالرنعث . آعش ع ظعنس حىنك

  . ياراتقان ساص تةبعظعتعضة ظذيغذن ظعالهع قانذن تةبعقالنغان بولعدذظالاله
ك                 وث ـ آعحع ارلعق ح انالرنعث ب ان، ظعنس ة ظالغ أز ظعحعض ع ظ ع ظعلعمن ةرعظةت ـ ظعاله ش

دذرقعيعنح ع قانذن دعغان ظعاله ةل قعالالي ةن ه ةت بعل اهعرلعق ؤة هئكم ع م انالرنعث . علعقلعرعن ذ ظعنس ظ
دذ ص،  تةبعظعتعضة ظعغعر آئلعدعغان ظعشالرنع يوق قعلع      ذ   . هاياتقا قواليلعق آةلتىرع ع ظ انالرنع  حىنك ظعنس

دذ  الرغا بذيرذماي دعغان ظعش ابعلعيعتع يةتمةي الاله. ق دذ ظ داق دةي اال مذن اقعتع الالهظ [: تاظ ع ت  هئحكعمن
  .ظايةتنعث بعر قعسمع-286 سىرة بةقةرة ].يةتمةيدعغان ظعشقا تةآلعص قعلمايدذ

  .ظايةتنعث بعر قعسمع-185 سىرة بةقةرة ] سعلةرضة ظاسانلعقنع خااليدذ، تةسلعكنع خالعمايدذظالاله[
  . قعسمعظايةتنعث بعر-78هةج  سىرة ]سعلةرضة دعندا هئحقانداق مىشكىللىآنع قعلمعدع[
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تعدا  اآعمعيعتع ظاس ةرعظةتنعث ه ع ش انالرنعث ظعاله دذآع، ظعنس اهعد بولع ارعخع ش انعيةت ت ظعنس
دذر         عغان حاغلعرع ةختلعك ياش ةملعك،         . ياشعغان زامانلعرع شىبهعسعز ب ةتراص خاتعرج انالردا ظ ذ زام ةنع ظ ي

  . تعنحلعق قاصلعغان ظعدع باياشاتلعق ؤة، جةمظعيةتنع ظادالةت، ساالمةتلعك ؤة هذزذرغا تولغان،ظعمان
أز               ةتنع ظ يةنة تارعخ ظأز سةهعصعلعرعضة آاصعرالرنعث توغرا هاآعمعيةتكة دىشمةنلعك قعلعص هاآعمعي
ةن                   تعدا آةحىرىلض ع ظاس ذننعث زذلم ةن قان ة تىزض حاثضعلعغا آعرضىزعؤئلعش ظارقعلعق ظاز خاهعشع بويعح

  .عكعنع خاتعرلةيدذ ظعنسان هاياتعنعث ظةث بةختسعز دةؤرع ظعكةنل،هاياتنعث
عتالعز ايدعلعق    آاص ة ص أز مةنصةظعتعض ةندة ظ ا آعرضىزض ةتنع قولغ تالر هاآعمعي دة آاصعتالعس  ،م تىزىمع

أز          . ظعشحعالرغا زذلذم قعلعدعغان قانذنالرنع تىزعدذ     ةندة ظ ا آعرضىزض ةتنع قولغ ظةآسعحة ظعشحعالر هاآعمعي
د          ذم قعلع تالرغا زذل ايدعلعق ؤة آاصعتالعس ادعرة          مةنصةظةتعضة ص ايلعقلعرعنع مذس دذ ؤة ب ذنالرنع تىزع عغان قان

دذ دذ ،قعلع ان تأآع يةدعكع بولعش .  ق تالرنعث  عروس ةردعكع آوممذنس قا يةرل ث ؤة باش  ؤعك ظعنقعالبعنع
  .قعلغانلعرع بذنعث ظاححعق معسالع

ع هةؤ     ث شةخس ذ ظأزعنع ا ظ عنعث بولس ر آعش ع بع ةت شةخس ةر هاآعمعي ذن  عسعظةض ة قان  بويعح
دعلعك ؤة               حعقعرعدذ ؤة  دعغان ظاالهع ذن آةلمةي ذنغا ظذيغ  هئحكعمضة تئضعشلعك بولمعغان هةتتا بةزعدة قان

ةللعؤالعدذ ازالرنع ظعض ا    . ظعمتعي عمذ جاؤابكارلعقق ا قعلعس ا زعن ة ؤة ي ادةم ظألتىرس ا، ظ ذق قعلس ظوغذرل
  .تارتعلمايدذ

ةنلعكع      آاصعرالر تةرعصعدعن تىزىلضةن يةرلعك قانذنالر ظعنسانالرنعث ظةسلع تةب        اس آةلمعض ة م عظعتعض
ىن انالرنعث ظئه،ظىح دذ ظعنس اجلعرعنع قاندذرالماي ة بوال. تعي ذقعملعققا ظعض دة م ذنعثغا نةتعجع دذ ؤة ظ لماي

ىزعتع  بةتةن ت دذ  نعس ئلعص بئرعلع ةرتعش ظ ىزعتع    . ش ؤة ظأزض مةن ت ا قعس ةزع ؤاقعتت ةتتا ب اآع ه ش ي
ةس  ال ظةم ذرذنقع   ،ظأزضةرتعش نعص ب نقعالب قعلع ةلكع ظع وق     ب ةهنعدعن ي ذنع س ث قان  هأآىمرانالرنع

  . قعلعنعدذ
ةنلعكعنع             مذشذنعثدةك هةربعر تذصكع   ةؤة ظعك ة ت ئلعص هأآىمرانلعقنعث ظأزعض  هاآعمعيةتنع قولغا ظ

  . باشقعسع ظذنعثغا لةنةت ظوقذص بذرذنقعالر آةلضةن ظاساس بويعحة مةيدانغا حعقعدذ،داؤا قعلسا
ةظةت           يةرلعك قانذنالرنعث ماهعيعتع ظعنسان    ذمع مةنص ذرتؤازلعق، ظوم ةتحعلعك، ي اظعتعنع معلل الر جام

ةن           ةؤةبع بعل ذن س ؤة باشقعلعرعدةك نذرغذنلعغان توصلعنعش نذقتعسعغا ظايرعش بولغانلعقع ظىحىن، بذ قان
اليدذ     اداؤةت قاص ةنلعك ؤة ظ ارا ظأحم ةمظعيعتعنع ظأزظ انالر ج لعنعش   . ظعنس ذ توص ىن ب ذنعث ظىح ش

انالر   عنعث ظعنس دذ  نذقتعس االهعيعتع بولماي تذرذش س عغا ظويذش اظعتعنع ظةتراص انالرنع  . جام ةقةت ظعنس ص
  .بعر آىح ظةقعدعدعن ظعبارةتظارا ظويذشتذرااليدعغان بعردعنجانلعرع ؤة تةنلعرع بعلةن ظأز

ئحع اداؤةت ح عغا ظ علعرع ظارعس أز آعش ةتتا ظ عرالرنعث ه ا آاص ةزع ؤاقعتت ىنحعلعص، ب ارا بألض ك ظأزظ
  .ظذالرنع ظعدارة قعلعشلعرعنع قواليالشتذرغانلعقعنع آأرعمعزسئلعش بعلةن، 

تة دعنعمع  ذ دةل ظأتمىش ا ب غال مان ازعر ظعش مةنلعرعنعث ؤة ه انلعرع ؤة ز دىش حعالرنعث قعلغ
انلعرع ارعمعزدا    . قعلعؤاتق عدعغان ؤة ظ زدا سأزلعش ةن، تعلعمع دعن آةلض ر قئرعن ةن بع ز بعل ال بع ظوخشاش

اتقذنالر جاماظ    ايدعغان س أز  ياش دة ظ ارتعية          ةت ظعحع ةرخعل ص اممعنع ه ةيدا قعلعش ؤة ظ علعق ص ارا قارش ـ ظ
دعنق    ةن ظال ألىش بعل ذرذهالرغا ب تذرعدذ ض ع داؤامالش أز    . علعرعنعث يولعن ع ظ ةر آعش دة ه نةتعجع

ة حىشىص          ص،  ظعختعالصلعرع بعلةن مةشغذل بولذ    ظأزعنعث تةبعظع هةققعنع تةلةص قعلعشتعن ظاجعز هالةتك
  .قالعدذ
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   آاصعرلعق― حىشىرضةن هأآىمنع رةت قعلعش هظالال
  . هأآمعنع رةت قعلغان آعشع آاصعر، صاسعق، زالعم سانعلعدذظالالهنعثظعسالمدا 

ةن،            ظالالهآعملةرآع   [:  تاظاال مذنداق دةيدذ   ظالاله أآىم قعلمايدعك ة ه ةر بويعح ان ظايةتل  نازعل قعلغ
  .قعسمعظايةتنعث بعر -44ماظعدة  سىرة ]. ظذالر آاصعرالردذر

ىرة    ]. نازعل قعلغان ظايةتلةر بويعحة هأآىم قعلمايدعغان آعشعلةر زالعمالردذر        ظالاله [ دة    س  - 45ماظع
  .ظايةتنعث بعر قعسمع

عقالردذر        ظالاله [ ىرة    . نازعل قعلغان ظايةتلةر بويعحة هأآىم قعلمعغانالر صاس دة    س ةتنعث   - 47ماظع ظاي
  .بعر قعسمع

:  هأآمعنع رةت قعلغان آعشع توغرعسعدا مذنداق دةيدذ       ظالالهنعثؤدة  مةرهذم ظذستاز ظابدذلقادعر ظة   
اآع           ظالالهنعثآعمكع  « ا، ي أآىم قعلمعس ة ه ذننعث       ظالالهنعث  شةرعظعتع بويعح قا قان ةرعظعتعدعن باش  ش

دذ ان بولماي ك ظعم دة زةررعحعلع عردذر ؤة قةلبع ذ آاص ا ظ ةص قعلس نع تةل أآىم قعلعش أزعنع . ه ةرحة ظ ذ ض ظ
ذنعثغا           د» مذسذلمان« عمذ ظ الم داؤاسع قعلعس اآع ظعس عمذ ي ذلمان بولس ا ـ ظانعسع مذس ةص ظاتعسعمذ، ظات

ذدذر    ظالالهنعث نعسبةتةن   أآعمع ش ع   .  ه ةرآع   (حىنك الاله آعمل أآىم           ظ ة ه ةر بويعح ان ظايةتل ل قعلغ  نازع
  ».قعلمايدعكةن، ظذالر آاصعرالردذر

أآىمرانلعقتعن    ظةضةر ظعسالمنعث هأآعمع شذ بولذشعغا قارعماي ظعسالم دع     دعكع ظعسالمنع ه يارلعرع
ار    ةقلع ب ازراق ظ عدا ظ ارلعقعنع، بئش ةققع ب ك ه المدا قانحعلع ةرنعث ظعس لعغان هأآىمةتل رعص تاش حعقع

تعنال  دذ ؤة قعينالماس ع بعلةلةي دذ ؤة «آعش عرلعققا دةؤةت قعلعؤاتع ذلمانالرنع آاص ةر مذس ذ هأآىمةتل ب
  .دئيةلةيدذ» مةجبذرالؤاتعدذ

دذ       » املنار«ةممةد رةشعد رعزا    ظذستاز مذه  داق دةي عرعدة مذن ةن تةصس اش     ظالالهنعث «: دئض ا ب  دعنعغ
ث  ر مأمعننع كةن بع ثظةض أز   ظالالهنع ذنع ظ ذرذص ظ عنعص ت ا ظعش ةرز قعلغانلعقعغ أآىمنع ص ر ه ة بع  ظأزعض

أ          ةؤزةل آ دعن ظ أآىمنع ظذنعث ر ه قا بع ة باش رىص ظعختعيارع بويعحة ظأزضةرتعشع، هاؤايع ـ هةؤعسع بويعح
  .»ظالماشتذرذشع بعلةن بعرضة ظعمانع ؤة ظعسالمع ظالدعدا ظأزىر تعلعشع ظةقعلغا سعغمايدذ

ذلمانالرنعث      ة مذس ل هالةتت ذ خع ذمكع، ب ثمةل ةن    ظالالهنع أآىم يىرضىزض ع ه ة قارش  شةرعظعتعض
ذالرنع بويسذندذرذشع ؤاجعب                   ةس ظ عال ظةم ةلكع قارشع حعقعش ع، ب ة . هأآىمرانالرغا قارشع حعقعش ر ظةض

  .ظذالرنع قعلعشقا آىحع يةتمعسة، مئنعثحة ظذ دعيار ظعسالم دعيارع دةص قارالمايدذ

   آاصعرلعق―هاآعمعيةت داؤاسع قعلعش 
ذ   . ظعسالم ظأزعضة هاآعمعيةت داؤا قعلغان آعشعنع ظعسالمدعن حعققان آاصعر دةص قارايدذ    ع ظ حىنك

دعلعكلعر        ظالالهنعث ان ظاالهع ان         ظذلذهعيةت تةؤهعدعضة خاس بولغ ة داؤا قعلغ عنع ظأزعض عنعث ظالدعنقعس
دذ اآع    . بولع دةك ي ئالن قعلغان اله دةص ظ ة ظع أزعنع آعشعلةرض دا ظ ص ظئيتقان قعحة قعلع ثباش  ظالالهنع

ةنع   .  خاس  ظالالهقعال تاظاال ظئيتقاندةك هاآعمعيةت     ظالالهحىنكع  . شئرعكع قعلغاندةك بولعدذ   ادةت  [ي ظعب
ادةت          ظالالهقعالر صةقةتال   ؤة دعن بارعسعدعكع بارحة هأآىمةتلة     عال ظعب ةقةت ظأزعض  مةنسذب، ظذ سعلةرنع ص

  .ظايةتنعث بعر قعسمع - 40يىسىف  سىرة ].بذ توغرا دعندذر. قعلعشقا بويرذغان
دذ      داق دةي ةت     «: سةييعدة قذتذب مذن عزآع هاآعمعي ذ   . ظالالهنعث شةآس ةت   ظالالهنعث ظ  ظذلذهعي

ةققعنع    . عال خاس قظالالهانلعقع ظىحىن   تةؤهعدعضة خاس خذسذسعيةتلةرنعث بعرع بولغ     آعم هاآعمعيةت ه
ة                داؤا قعلسا، داؤا قعلغذحعنعث بعر آعشع، تةبعقة، صارتعية، هةيظةت، معللةت ياآع دذنياؤع ضورذهقا ظعض



 17

ةزةر  هةر قانداق آعشع بولذشعدعن قةتظعي باشقا   عي    ظالالهنعث ن ةت خذسذس عال خاس ظذلذهعي تعنع ع ظأزعض
ذقتعن ـ    ظالالهتعنم آع. تاالشقان بولعدذ ا ظذح  ظذلذهعيةت خذسذسعيةتلعرعنع تاالشسا ؤة ظأزعضة داؤا قعلس

  .ظذحذق آاصعر بولغان بولعدذ
دعن                   ظالالهنعث ارقعلعق دعن ةقنع داؤا قعلعش ظ ذ ه عيةتلعرعنع تالعشعش ؤة ب ةت خذسذس  ظذلذهعي

دعن   «يةنع صعرظةؤنضة ظوخشاش    . حعقعش بعرال شةآلعدة بولمايدذ    علةرنعث مةن وق      س ثالر ي قا ظعالهع »  باش
اآع  ثالر «ي ىك رةببع ةث بىي ةن ظ ةس » م ةرت ظةم ع ش كارا داؤارث سئلعش ةقةت . دةص ظاش ثص  ظالالهنع

ة                    ةرلعك هأآىمةتك ىزىش، ي ذن ت قا ظاساسالردعن قان أحىرىش ؤة باش ةتتعن ظ شةرعظةت قانذنعنع هاآعمعي
انعيةتكة         غةيرعضة قانذن تىزىش هوقذقعنع هةتتاآع صىتىن      ظالالهنعثظوخشاش   ىتىن ظعنس اآع ص  معللةت ي

  » بذ خعل هةققعنع داؤا قعلغانلعق ؤة تاالشقانلعق بولعدذظالالهنعثبعرلعككة آئلعص تاصشذرعسال 
ا                 ةت داؤا قعلعؤاتقانالرغ ارقعلعق ظذلذهعي أهبةت ظ اآع س شذنعمذ ظئيتعص ظأتىش الزعمكع، يئزعق ي

ا ظع  ث خات ةتكىزىش، قعلعؤاتقانلعرعنع ةتنع ي ذ هةقعق ةندىرىش  ب عتعش ؤة حىش ل آأرس ة دةلع كةنلعكعض
  .آئرةك

عنةلةيمعز            أزلعرعنع حىش دعكع س ةنذلبةننانعث تأؤةن : يذقعرعقعالرغا ظاساسلعنعص مةرهذم ظذستاز هةس
ع « ع فعقه ةت مةسعلعس م (هاآعمعي عدعكع ظعلع ةهكاملعرع توغرعس ةرعظةت ظ اق ) ش ابلعرعمعزدا تارم آعت

تعن    ادةت بولماس ةلكع ظ ،ظةمةل ـ ظعب انعلعدذ      ب دا س دة ؤة ظاساس مةسعلعسع قاتارع ذنعث ظىحىن   . ةقع ش
ذن ؤة                         ذنعثدةك قان ئلعش، ش ةلعم ظ رعش ؤة ت ذن حعقع ش، قان را قعلع ةت ؤة ظعج ةك هاآعمعي ظعسالم دئم

  .»بذالر بعر ـ بعرعدعن ظايرعلمايدذ. هأآىم قعلعش دئمةآتذر
ا    أزلعرعنعث داؤامعغ دعكع س ىن تأؤةن ع ظىح ايدعلعق بولذش ذ ص ايلع تئخعم اراص باق المع «:  ق ظعس

ؤعق          ةلعماتعنع تةش الم ت عدعغان، ظعس اش ظعض ةهكامالرغا ب ة ظ ك، هةمم ث بعلعملع الهاتحع ظأزعنع ظعس
ةتلعنع   ةنال قاناظ ع بعل دعغان بولذش ة ظعنحعكعلةي تعن حوثغعح دا آعحعك دعغان، دعن را ص، قعلع ظعج

ة،   ذحعالرنعث ظذممةتك ثقعلغ دعغان  ظالالهنع ذن آةلمةي ا ظذيغ ذالرنع    دعنعغ رعش ؤة ظ ذنالرنع حعقع  قان
اؤازع                   الهاتحعنعث ظ ذ ظعس دا ب ةبعظع هال ا، ت ارع بولمعس زورلذق بعلةن ظعجرا قعلعشقا مةجبذرلعشع بعلةن آ

  .دئثعزغا تئمعتقان تامحة بولذص قالعدذ
را  ةن ظعج تىنلعكع بعل ث ظىس ةش قابعلعيعتعنع أز ؤة يئتةآل الهاتحعلعرعنعث س الم ظعس ظعس

ةتلعرع ؤة           الالهنعثظقعلغذحعالردعن   دعغان، ظاي  بذيرذقلعرعغا قوالق سالعدعغان، ظةهكاملعرعنع ظعجرا قعلع
ذمكعن،            رةسذلذلالهنعث هةدعسلعرعضة ظةمةل قعلعدعغانالرعث تئصعلعص قعلعشع ظةقعلغا ظذيغذن بولذشع م

الم  .  ؤادعداظةمما ظةمةلعيةت بعز آأرىؤاتقاندةك ظعسالم شةرعظةت بعر ؤادعدا، ظعجرا قعلعش باشقا بعر        ظعس
ذ               ةت بول تعن ؤاز آئحعشع ظعسالمع جعناي ةص قعلعش ةقةت    ص،  ظعسالهاتحعلعرعنعث هاآعمعيةتنع تةل ذ ص ظ

ذ عزالرنعث    ص، توزغذل دعغان، دعنس ة ماثماي ةهكاملعرع بويعح الم ظ ع ظعس ىزىش آىحعن ةت يىرض هاآعمعي
  »قولعدعن تارتعؤئلعش بعلةنال يذيذلعدذ

ابلعرعم   « ع آعت ةت، فعقه انعلعدذ     هاآعمعي دا س علعلعرع قاتارع دة ؤة ظاساس مةس ةن  » عزدا ظةقع دئض
رع           الرنعث بع ر ظعش ةرآانلعرعغا داظع ذنعث ظ دة ؤة ظ ةت ـ ظةقع ع هاآعمعي أزنعث مةنعس ع  . س ر آعش بع
دذ    عر بولع ا آاص ةتنع داؤا قعلس ة هاآعمعي اآع ظأزعض ا ي ار قعلس أآىمنع ظعنك المدعكع ه ذ . ظعس ع ظ حىنك

الرنع ر ظعش ة داظع دذظةقعدعض ان بولع ار قعلغ ع ظعنك ار . ث بعرعن ع ظعنك الرنعث بعرعن ر ظعش ة داظع ظةقعدعض
دذ  دعن حعقع الم معللعتع ع ظعس ان آعش ث. قعلغ عنعث  ظالالهنع ان آعش ار قعلغ اآعمعيعتعنع ظعنك  ه

  .ظعسالمدعن حعقعشع تئخعمذ مذقةررةرلعشعدذ
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ةن   ع بعل ع ؤة رعغبعت أز رازعلعق ثظ أظالالهنع دعن ه ةرعظعتعنعث غةيرع ش ـ     ش ةص قعلع آىم تةل
  آاصعرلعق

اؤزذدا   دعنقع م ز ظال ثبع ةن    ظالالهنع ع بعل أز ظعرادعس اآع ظ ان ي أآعمعنع رةت قعلغ ث ه  ظالالهنع
  .شةرعظعتعنعث غةيرع بعلةن هأآىم قعلغان آعشعنعث آاصعر بولعدعغانلعقع بايان قعلغان ظعدذق

أآىم شذآع،        ر ه ة بع ةن     بذ يةردعكع هأآىم قعلعنغذحعالرغا داظعر يةن ع بعل ع ؤة رعغبعت أز رازعلعق ظ
.  شةرعظعتعنعث غةيرعدعن هأآىم تةلةص قعلغان آعشع ظعسالمدعن حعققان، آاصعر هئسابلعنعدذ          ظالالهنعث

  : مذنداق دةيدذ تاظاال ظالاله
ةد ([ ع مذهةمم ذالر    !) ظ ةمكع، ظ ةن قةس ارعث بعل عقالر (صةرؤةردعض ةنع مذناص عدعكع  ) ي أز ظارعس ظ

ذالرنعث               دةتاالشقا سئنع هأآىم     ة ظ ان هأآمعثض دعن سئنعث حعقارغ ة، ظان ةآلعص قعلمعغعح حعقعرعشقا ت
 ].دعللعرعدعكع قعلحة غذم بولسعمذ يوقالمعغعحة ؤة ظذالر صىتىنلةي بويسذنمعغعحة ظعمان ظئيتقان بولمايدذ           

  .ظايةت-65سىرة نعسا 
ل قعل       ) يةنع قذرظانغا (ساثا نازعل قعلعنغان آعتابقا     [ ذرذن نازع ةندعن ب ا   ؤة س ان آعتابالرغ ةنع  (عنغ ي

ا ةؤراتقا ؤة ظعنجعلغ علةر  ) ت ان آعش ةلتىردذق دةؤالغ ان آ عقالر(ظعم ةنع مذناص ذالر  ) ي ذ؟ ظ ع آأرمعدعثم ن
قا          ار قعلعش ةيتاننع ظعنك ذالر ش ذآع، ظ دذ؛ هالب اقحع بولذؤاتع ئلعص بارم دعغا ظ ةيتاننعث ظال ةرزعنع ش ظ

  .ظايةت-60 سىرة نعسا ].يدذبذيرذلغان، شةيتان ظذالرنع حوثقذر ظازدذرذشنع خاال
ةر[ ع مأمعنل ا! ظ ةت ظالالهق ة ظعتاظ ش ظىستعدعكعلةرض ان ظع أزةثالردعن بولغ ة ؤة ظ ، صةيغةمبةرض

دا                   ذ توغرع اثالر، ب تعالص قعلعشعص قالس ةيظعدة ظعخ ر ش ا قعلعثالر، ظةضةر سعلةر بع ة    ظالالهق  ؤة صةيغةمبةرض
ا مذراجعظةت قعلعثالر، ظةضةر سعلةر      اخ   ظالالهق ة     ؤة ظ ةقعقعي (عرةت آىنعض ذ      ) ه اثالر، ب عنعدعغان بولس ظعش

ايدعلعقتذر،    )  آعتابعغا ؤة صةيغةمبعرعنعث سىننعتعضة مذراجعظةت قعلعش      ظالالهنعثيةنع  ( سعلةر ظىحىن ص
  .ظايةت-59 سىرة نعسا ].نةتعجة ظئتعبارع بعلةن ضىزةلدذر

دذ   داق دةي رعدة مذن ةتنعث تةصعس ذ ظاي عر ب ع آةس علةرنع«: ظعبن ذ آعش عدعن ب ث ظاساس ث دعننع
ة      ظالالهنعثدةتاالشلعرعنعث  ص،  تارماقلعرعغا قةدةر قعلعشقان ظعختعال     آعتابع ؤة رةسذلذلالهنعث سىننعتعض

ذيرذق    ان ب عدا قعلعنغ ع توغرعس ع آئرةآلعك الاله» قايتذرذلذش دذ  ظ داق دةي اال مذن علةر [:  تاظ ن (س دع
تعدة     ) ظىستعدة ؤة ظذنعثدعن باشقا    ذنعثغا       هةرقانداق نةرسة ظىس ماثالر، ظ تعالب قعلعش الاله ظعخ أآىم   ظ  ه

  .ظايةتنعث بعر قعسمع-10شذرا سىرة  ]حعقعرعدذ
ىن  ذنعث ظىح ثش ا ؤة  ظالالهنع عز توغرعلعقعغ ث شةآس ان هأآىمعنع ىننةت قعلغ ابع ؤة س  آعت

ز ذؤاهلعق بئرعمع ة ض ذق. هةقلعقعض ةتتعن باشقعسع ظازغذنل ذثا . هةقعق الالهش دذآعظ اال دةي ةر«:  تاظ  ظةض
الاله اثالرظ ةن بولس ة ظعشةنض اخعرةت آىنعض ةرنع  . » ؤة ظ اداؤةت ؤة جاهالةتل ةن ظ ىز بةرض اراثالردا ي ظ

ثالر           ظالالهنعث .  آعتابع ؤة رةسذلذلالهنعث سىننعتعضة قايتذرذثالر، ظذالرنعث هأآىم قعلعشعنع تةلةص قعلع
ىننةتكة              اب ؤة س قاندا آعت دذآع، ظعختعالصالش قا بولع ايتع بذنعثدعن آأرعؤئلعش أآمعنع    ص،  ق ذالرنعث ه ظ

  .» ؤة قعيامةت آىنعضة ظعمان ظئيتمعغانالر بولعدذظالالهظعزلعمعضةنلةر 
  ظعبنع آةسعرنعث ظةلياسادعن هأآىم تةلةص قعلغانالر هةققعدة بةرضةن صةتعؤاسع

دع       » ظةلياسا«ظعبنع آةسعر ياشعغان زاماندا،      دانغا آةل اب مةي ر آعت املعق بع ةت    . ن اب دأل ذ آعت ب
ذ      قانذن ان بول ة ظالغ أز ظعحعض ان       ص، لعرعنع ظ عدعن يئزعلغ عزخان تةرعص ةن حعنض ذرذقع بعل ةيتاننعث يولي ش

عر        . حاقعرعلعدعظعدع ؤة آعشعلةرنعث زورلذق بعلةن ظذ آعتابنعث هأآعمعضة          ع آةس ةن ظعبن ذنعث بعل ش
  :بذ صةتعؤانع بةرضةن
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االمالرغا حى    ظالالهنعثبذالر هةممعسع   « ذخالع      صةيغةمبةرلعرع ظةلةيهعسس ة م ةن شةرعظةتلعرعض ص، شىرض
ال     ذنعنع تاش ةرعظةت قان كةن ش االمغا حىش ةد ظةلةيهعسس ع مذهةمم ةيغةمبةرلةرنعث ظاخعرقعس م، ص ص، آع

دعردة،   ان تةق عر بولغ ا آاص ةص قعلس أآىم تةل ةرعظةتلةردعن ه دعنقع ش دذرذلغان ظال دعن قال أآمع ظةمةل ه
ةر         داق           ظةلياسادعن هأآىم تةلةص قعلغان ؤة ظذنع ظعاله ش أآمع قان عنعث ه ان آعش دعغا قويغ عظةتنعث ظال

عردذر             ةن آاص الاله . بولعدذ؟ ظذنع قعلغان آعشع صىتىن مذسذلمانالرنعث صعكعر بعرلعكع بعل داق   ظ اال مذن  تاظ
دذ؟         [: دةيدذ ا ( ظذالر جاهعلعيةت دةؤرعنعث هأآمعنع تةلةص قعالم ةؤمنعث      ) ظالالهق عنعدعغان ق ن ظعش حع

  .ظايةت– 50 سىرة ماظعدة ].مذ ظادعل آعم بارتعنظالالهنةزعرعدة هأآىمدة 
ةد ([ ع مذهةمم ذالر    !) ظ ةمكع، ظ ةن قةس ارعث بعل عقالر (صةرؤةردعض ةنع مذناص عدعكع  ) ي أز ظارعس ظ

ذالرنعث                   ة ظ ان هأآمعثض دعن سئنعث حعقارغ ة، ظان ةآلعص قعلمعغعح دةتاالشقا سئنع هأآىم حعقعرعشقا ت
 ].عحة ؤة ظذالر صىتىنلةي بويسذنمعغعحة ظعمان ظئيتقان بولمايدذ       دعللعرعدعكع قعلحة غذم بولسعمذ يوقالمعغ    

  .ظايةت-65سىرة نعسا 
دذ       عظعبنع آةسعر جذؤةين   ةت قعلع ا      «: دعن ظةلياسا توغرعسعدا تأؤةندعكعلةرنع رعؤاي ا قعلس م زعن آع

ا              ) ظأيلىك(ظذنعث مذهسعن    تةن يالغ ةن، آعمكع قةس اي ظألتىرىلض عغا قارعم ن ياآع غةيرع مذهسعن بولذش
ة،    اردةم بةرس ة ي رعص بعرعض عغا آع عنعث ظارعس ع آعش ذؤاتقان ظعكك ا، ظذرذش ةرلعك قعلس ا، سئهرض ظئيتس
ة              يعم بةرس ا آع اق ؤة ي ة تام ورعماي ظةسعرض عدعن س ة، ظعضعس تذرغذن سذغا آعحعك تةرةت قعلسا، حىشس

  »غذزالنغانآعم هايؤان بوغذزلعسا شذ شةآعلعدة بو. ياآع قاحقذن آأرىص قايتذرمعسا ظألتىرىلضةن
   شةرعظعتعنعث غةيرعدعن هأآىم تةلةص قعلعش جازالعنعشقا تئضشلعك جعنايةتظالالهنعث

ةن           ع بعل ع ؤة رعغعبعت ةص         ظالالهنعث شىبهعسعزآع ظأز رازعلعق أآىم تةل دعن ه ةرعظعتعنعث غةيرع  ش
  .ظعسالمدا دعندعن يئنشنعث جازاسع ظألىم. قعلعش آاصعرلعق ؤة دعندعن حعققانلعق

  :عر تةصسعرعدة رعؤايةت قعلعص مذنداق دةيدذظعبنع آةس
ذغعيرةدعن « ذ ظةبذلم ذظةيبتعن، ظ عز ش ةيتتعن    . هاص ع ظذب ذ ظعبن رةدعن ظ ع زةم ة ظعبن ذ ظذتب ظ

دذ   ةت قعلع ةرنع رعؤاي ع  : تأؤةندعكعل ع داؤالعش ع آعش دعغا   ص، ظعكك االمنعث ظال ذلذلاله ظةلةيهعسس رةس
  : مةغلذب بولغذحع.  بةردعرةسذلذلاله هةق ظعضعسعضة هةققعنع بذيرذص. آةلدع

  .ـ قاناظةتلةنمعدعم، دئدع
  .ـ ظذنداقتا نئمة ظعستةيسةن؟ دةص سورعدع يةنة بعرع

ةـ  ارعمعز ظةبذب دعغا ب عددعقنعث ظال تع . آر س دعغا بئرش ذنعث ظال دع ؤة ظ ع . دئ ةق ظعضعس ه
  :آرعضةظةبذبة

  .قعمنع هأآىم قعلعص بةردعـ رةسذلذلاله ظةلةيهعسساالمنعث ظالدعغا داؤالعشعص بارغان ظعدذق، هةق
  آرظةبذبةـ ظاراثالردا داؤا رةسذلذلالهنعث هأآىم قعلغعنع بويعحة بولعدذ دئدع 

  .مةغلذب بولغذحع يةنة قوبذل قعلمعدع ؤة ظأمةر ظعبنع خةتتابنعث ظالدعغا آئلشتع
أآىم قعلعص               ةققعمنع ه ةردع،  ـ رةسذلذلاله ظةلةيهعسساالمنعث ظالدعغا داؤالشعص بارغان ظعدذق، ه ب

  .لئكعن ظذ قاناظةتلةنمعدع، دئدع هةق ظعضعسع
  .ظأمةر ظعبنع خةتتاب قارشع تةرةصتعن سورعدع ؤة ظوخشاش جاؤاب ظالدع

ة                ذلذلالهنعث هأآمعض ئلعص حعقعص رةس شذنعث بعلةن ظأمةر رةزعيةلالهذ ظةنهذ ظأيدعن قعلعحعنع ظ
  : تأؤةندعكع ظايةتنع حىشىرضةن تاظاالظالالهبذ هةقتة . رازع بولمعغان آعشعنعث بئشعنع ظالدع
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ةد ([ ع مذهةمم ذالر    !) ظ ةمكع، ظ ةن قةس ارعث بعل عقالر (صةرؤةردعض ةنع مذناص عدعكع  ) ي أز ظارعس ظ
ذالرنعث                   ة ظ ان هأآمعثض دعن سئنعث حعقارغ ة، ظان ةآلعص قعلمعغعح دةتاالشقا سئنع هأآىم حعقعرعشقا ت

 ].تىنلةي بويسذنمعغعحة ظعمان ظئيتقان بولمايدذ    دعللعرعدعكع قعلحة غذم بولسعمذ يوقالمعغعحة ؤة ظذالر صى       
  .ظايةت-65سىرة نعسا 

ذلمان          سعياسعيظعسالمدعكع   ةربعر مذس تىرعدذآع، ه  تىزىم قاظعدعلعرعنعث بعرعنحعسع مذقةررةرلةش
رةك        ظالالهقاهاآعمعيةت   اد قعلعشع آئ ةلمةيدذ دةص ظئتعق ةربعر  .  تةظةللذق، هئحكعم ظذنعثغا شئرعكلعش ه

ذلماننعث  ثمذس ةرةص      ظالالهنع ر ت ة بع ذ بذيعح ع ش ع ؤة داؤالعرعن ةص قعلعش أآىم تةل ةرعظعتعدعن ه  ش
ئلعص              ظالالهنعثقعلعشع، ظةآسعحة    ذالرغا داؤا ظ لعقع ؤة ظ ةص قعلماس  شةرعظعتعنعث غةيرعدعن هأآىم تةل

ب   ع ؤاجع أآمعنع رةت قعلعش ذنالرنعث ه ةرلعك قان ةتتا ي لعقع، ه دة . بارماس ذ قاظع ع ب ثحىنك  ظالالهنع
ع      هأآمعنع رةت قعلغان آعشعن هاآعمعيةت داؤاسع قعلغان آعشع ؤة ظأز رعغبعتع، ظعرادعسع ؤة رازعلعق

  .بعلن آاصعردعن هأآىم تةلةص قعلغان آعشعنعث آاصعر بولعدعغانلعقعنع بايان قعلعدذ

  ظادالةت ؤة باراؤةرلعك: ظعككعنحع قاظعدة
  ـ ظعسالمنعث ظعنسانالرغا بولغان آأز قارشع1

الم  انالرغا ظعس ان«ظعنس ةبتعن يارعتعلغ رال نةس دذ» بع أز قاراي اراؤةر آ ادةم . دةص ب اتعلعرع ظ ةنع ظ ي
  : تاظاال مذنداق دةيدذ ظالاله. ظةلةيهعسساالم، ظانعلعرع هةؤؤا

ارةت       (سعلةرنع بعز هةقعقةتةن بعر ظةر، بعر ظايالدعن،        ! ظع ظعنسانالر [ ةؤؤادعن ظب ر  )ظادةم بعلةن ه بع
دذق،                   ظاتا، بعر ظانعدعن   ذرذق قعل ةت ؤة ظ ذن معلل علةرنع نذرغ ذثالر ظىحىن س  ياراتتذق ظأز ظارا تونذشذش

انلعرعثالر  ةقؤادار بولغ ةث ت ةن ظ ثهةقعقةت علةرظالالهنع ةتلعك هئسابلعنعس ةث هىرم اهعدا ظ ىرة ] دةرض  س
  . قعسمعظايةتنعث بعر -13هذجرات 
اندعن     ! ظع ظعنسانالر [ ادةم ظةلةيه    (سعلةرنع بعر ظعنس ةنع ظ االمدعن ي اندعن      ) عسس ذ ظعنس ان، ش ياراتق

عدعن  ( أز جعنس ةنع ظ تعنع  ) ي ذنعث جىص ةؤؤانع (ظ ةنع ه ذالردعن  ) ي ان ؤة ظ ةن   (ياراتق ادةم بعل ةنع ظ ي
ا   ] ظايالالرنع ياراتقان صةرؤةردعضارعثالردعن قورقذثالر   -نذرغذن ظةر   ) هةؤؤادعن ىرة نعس ر    - 1 س ةتنعث بع ظاي
  .قعسمع

ةيرع                  ظعنسانالرنع صادعشا  ظالاله ةرةب ؤة غ االي، ظ ذجايعن ؤة م ذقرا، خ ه ؤة خعزمةتكار، هأآىمران ؤة ص
ارا قعلع  اق ؤة ق ةرةب، ظ ة    ص، ظ ان هالةتت ة قعلعنمعغ اح ؤة خةتن اق، يالعث االث ظاي ة ي ىرةتتة، يةن رال س بع

اق،            . ياراتتع االث ظاي ىرةتتة ي ذلغان س ان هالة       شذنداقال قعيامةت آىنع تذغ ة قعلعنمعغ اح ؤة خةتن ة  يالعث تت
دذ الاله. تعرعلدىرع دذظ داق دةي دة [:  مذن ذ هالعتع اق، ش ان بولس داق ياراتق تة قان ذقاتالرنع دةسلةص مةخل

  .ظايةتنعث بعر قعسمع - 104 سىرة ظةنبعيا ].ظةسلعضة قايتذرعمعز
  :تأؤةندعكعسع صةيغةمبعرعمعزنعث بذ هةقتعكع هةدعسع

  »لعسعلةرتعرعلدىرعيالعثاح ؤة خةتنة قعلعنمعغان هالةتتة ياالث ظاياق، «
ذ          اراؤةر بول أؤةنلعكعنع      ص،  ظعسالم دعنع ظعنسانالرنعث تاغاق حعشعغا ظوخشاش ب ذقعرع ت ظورنعنعث ي

ث  دعغان معزاننع ثظألحةي لعرعنع  ظالالهنع ةن ظعش ذش، حةآلعض دعن قورق ذنذش، ظذنعث ذيرذقعغا بويس  ب
ةنلعكع       ىزىش دةرعجعسع ظعك ول ظ عيةتلةردعن ق تىرعدذ قعلماسلعق ؤة ضذناه ـ مةس الاله . نع مذقةررةرلةش  ظ

  .دةيدذ»  دةرضاهعدا ظةث هأرمةتلعك هئسابلعنعسعلةرظالالهنعثهةقعقةتةن تةقؤادار بولغانلعرعثالر «: تاظاال
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ظعنسانالرنع رةثضع، تعلع، جعنسع، قةبعلعسع، يذرتع، ظعجتعماظعي ؤة يا ظعقتعسادع هالعتعضة قاراص            
  .عسع يوققةدعرلةش ؤة آأتىرىشنعث هئحقانداق مةن

: مانا بذ صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث ظاخعرقع خذتبعسعدة بذ هةقعقةتنع تةآعتلةص ظئئتقان سأزلعرع          
مذ،      ! ظع ظعنسانالر « ر ظةمةس ا رةببعثالر بع ةرةبتعن،             ظالالهق ةيرع ظ ةرةبنعث غ ا ظ تعن باق ةقؤادارلعق قعلعش  ت

وق       غةيرع ظةرةبنعث ظةرةبتعن، قارا تةنلعكنعث قعزعلعدعن، قعزعل         ذقحعلعقع ي دعن ظارت ةنلعكنعث قارع . ت
  .» دةرضاهعدا ظةث هأرمةتلعك هئسابلعنعسعلةرظالالهنعثهةقعقةتةن ظةث تةقؤادار بولغعنعثالر 

دذ     ةت قعلع ةنلعكعنع رعؤاي داق دئض االمنعث مذن ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ةدعن ص ةبع ظةمام ةقع ظ : بةيه
ةتتعكع صةخعرلعن    ظالالههةقعقةتةن  « ار          سعلةرنعث جاهعلعي ذرلعقعثالرنعث هةممعسع بعك عثالر ؤة تةآةبب عش

اء           . قعلدع العلعرع، بعرس ةؤؤانعث ب ادةم ؤة ه دةك        ) ظئغعرلعق بعرلعكع   (هةممعثالر ظ ةث بولغان اءغا ت ر س بع
اراؤةر انلعرعثالر   . ب ةقؤادار بولغ ةث ت ثظ ةر     ظالالهنع علةر، ظةض ةتلعك هئسابلعنعس ةث هأرم اهعدا ظ  دةرض

  »نةتدارلعقتا ظعشةنحعلعك بعرسع آةلسة ظأيلةص قويذثالرظالدعثالرغا دعن ؤة ظاما
دذ  ةت قعلع عنع رعؤاي داق دئضةنلعض االمنعث مذن ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ةدعن ص ةززار هذزةيف ة ظةلب : يةن

ةر            « هةممعثالر ظادةمنعث بالعلعرع ؤة ظادةم تذصراقتعن يارعتعلغان، ظاتعلعرع بعلةن صةخعرلعنعدعغان معللةتل
  » ظالدعدا ظذ معللةتنعث قذرت ـ قذثغذزحعلعك قعممعتع بولمايدذظالالهنعثولمعسا ب. حوقذم تىضعسذن

ةن      ذلمان بعل ةنلعك مذس ارا ت ر ق ان بع ةرةب بولمعغ ع ظ ذ ظانعس ذ ظةنه ةففارع رةزعيةلاله ظةبذزةررعلغ
دذ     ةن ظةيعبلةي ع بعل عنعث رةثض ذنع ظانعس دذ ؤة ظ عص قالع ص   . جعدةللعش عكايةت قعلعص ذ ش ظ

ةن آأرىشىص       . عث ظالدعغا بارعدذ  ظةلةيهعسساالمن ذزةر بعل ذزةر، سةن      «: صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم ظةب ع ظةب ظ
ةن  ع ظعكةنس اقلعغان آعش عرعنع س ةتنعث تةس دذ» جاهعلعي ذزةر. دةي ذلذلاله«: ظةب ع رةس ارا ! ظ ظأزظ

ذلذلاله . دةيدذ» تعلالشقاندا ظاتا ـ ظانا تعلغا ظئلعنعدذ  ةتنع    «: رةس ذزةر، سةن جاهعلعي ع ظةب عرعنع  ظ ث تةس
ةن         ظالالهظذالر  . ساقلعغان آعشع ظعكةنسةن    بعلةن قول ظاستعثالردا قعلغان قئرعنداشعثالر، ظذالرغعمذ يعض

الرغا          دعغان ظعش يعن آئلع دىرىثالر، قع ةثالردعن آئيت ةن نةرس رعثالر، آئيض اق بئ ةثالردعن تام نةرس
  )ةر ظعبنع سذؤةيددعن رعؤايةت قعلغانمذسلعم معظؤ(» بذيرذماثالر، ظةضةر بذيرذساثالر ياردةم بئرعثالر

الاله ة ظ ة ؤة ظعحعض ةلكع قةلبعض ةس ب ة ظةم ة ؤة رةثضعض ا، شةآلعض علةرنعث بايلعقعغ اال آعش  تاظ
ة         ع ظةمةللعرعض العس، ياخش ةن خ دانغا آةلض دعن مةي ا ؤة ظذنعث اآع يامانلعقق علعق ي ذرذنغان ياخش يوش

شةآلعثالرغا، بايلعقعثالرغا ظةمةس،    ظالالهشةآسعزآع،  «: صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم مذنداق دةيدذ   . قارايدذ
  .»بةلكع قةلبعثالرغا ؤة ظةمةللعرعثالرغا قارايدذ

الاله ان      ظ ر ظعنس اش بع ذالرغا ظوخش ذ ظ انالرغا ظأزعنعثم االمغا ظعنس ةد ظةلةيهعسس اال مذهةمم  تاظ
تع  ةنلعكعنع بعلدذرذش ذيرذق . ظعك ةن ب ذالرغا يىآلةنض ةهكامالر . ظ ة ؤة ظ ة  حةآلعم ذ ظىستعض نعث ظذنعثم

ةد   [: تاظاال مذنداق دةيدذ   ظالاله .يىآلةنضةنلعكعنع بعلدىرىشنع بذيرذيدذ   ع مذهةمم ع،  !)    ظ ةن  «ظئيتقعنك م
ر   ذز بع ثالر يالغ علةرنعث ظعالهع دذآع، س ع قعلعنع ا ؤةهي انمةن، ماث ر ظعنس ة ظوخشاش بع ةقةت سعلةرض ص

  .ظايةتنعث بعر قعسمع-110 سىرة آةهف ] دذرظالاله
اهابعالر            ظعنس ة س انالرغا بعرال آأزدة قارايدعغان ظعسالمنعث باراؤةرلعك نةزةرعيعسع ظعسالمع جةمعظةتت

ع   )  ظذالردعن رازع بولسذن   ظالاله( دة        ص،  ظارعسعدا تولذق ظومذملعش دا قةلبلعرع ةتبعقالنغان هال ا ت هاياتلعرعغ
  .حوثقذر يعلتعز تارتقان ظعدع

ةآرع رةزعيةلال    عمعز ظةبذب ع ظىلض ةث ياخش ذرذؤالغاندا     ظ علعكعنع تاصش الم خةلعص ذنعث ظعس ذ ظةنه ه
سعلةرضة باشلعق بولذص سايالندعم ؤة لئكعن مةن       «. آأصحعلعككة قعلغان تذنجع سأزع ظالدعمعزدا تذرذصتذ     
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رعثالر         . سعلةردعن ياخشع ظةمةس   اردةم بئ ا ي ةص        . ظةضةر توغرا يولدا ماثسام ماث ع تىزل ةم مئن زعص آةتس ظئ
ا              ظعحعثالردع. قويذثالر اجعزالر ماث اجعز، ظ ذحعلعك ظ كع آىحلىآلةر ماثا نعسبةتةن هةققعنع قايتذرذص ظالغ

  »نعسبةتةن هةققعنع قايتذرذص بةرضىحعلعك آىحلىك
بذ هةقعقةتنع ظأمةر رةزعيةلالهذ ظةنهذ آذفةدة ؤالعيلعق قعلعؤاتقان ظةبذمذسا ظةلظةشظةرع رةزعيةلالهذ           

ع   ظالالهظذنعثغا ضةرحة ؤالع بولسعمذ ظذنعث صةقةت       . يدذظةنهذغا يازغان خئتعدعمذ ظوخشاش تةآرارال      يىآعن
ةنلعكعنع      داق دئض ةندىرىص مذن ةنلعكعنع حىش رع ظعك علةرنعث بع ادةتتعكع آعش ان ظ ر قعلغ ةث ظئغع ظ

 سئنعث يىآىثنع   ظالالهسةن هةقعقةتةن ظادةتتعكع آعشعلةرنعث بعرع، صةقةت       ! ظع ظةبذ مذسا  «: آأرعمعز
ر ق دعن ظئغع دعظذالرنعثكع ذلعغا    . عل دا ق ذجايعننعث ظالدع ة، خ ان آعشعض اش بولغ ذلمانالرغا ب مذس

  .»يىآلةنضةن ؤةزعصة يىآلعنعدذ
ذغا    ذ ظةنه ةر رةزعيةلاله ذ ظأم ذ ظةنه ةلع رةزعيةلاله ة ظ دا (يةن ع ؤاقتع ث رةظعس الم دألعتعنع ذ ظعس ) ظ

ادالعتع ذقع، ظ اي،هوق ة قارعم ةقؤادالعقع ؤة ظعخالسمةنلعكعض دا، ت ذن ظالدع قعالرغا  قان ذ باش  ظذنعثم
  .ظوخشاش ظعكةنلعكعنع دةيدذ

ذالردعن       تا ظ ر يئغعلعش النغان بع اهابعالر توص ذ س ذ ظةنه ةر رةزعيةلاله ةمعيرذلمأمنين  «: ظأم ةر ظ ظةض
علةر؟              ) مذسذلمانالرنعث دألةت رةظعسع  ( داق قارايس ة قان ذؤاهلعق بةرس ا ض ذناه قعلغانلعقعغ بعر ظايالنعث ض

دذ تأت شاهعد   «. دةص سورايدذ  ة    . آةلتىرعدذ ياآع بأهتان حاصلعغانلعقع ظىحىن دةررة ظذرذلع ذ هالةتت ذ ظ ظ
  .دةص جاؤاب بئرعدذ ظةلع» باشقا مذسذلمانالر بعلةن ظوخشاش

ازا، قعساس ؤة                  ةر، ج ةر، مذظامعلعل ىحع ظعسالمدعكع ظعبادةتل تعدة ظعزدةنض ظعسالم ظةهكاملعرع ظىس
د   اراؤةرلعكعنع ظذحرعتع ةرلعك ب قعالردا يئت عدعكع    . ذباش علةر ظارعس ة آعش ةربعر ظعبادةتت المدعكع ه ظعس

  .ظوحذق باراؤةرلعكنع آأرضعلع بولعدذ
علةن ةر ـ      : مةس رال ي ع بع عز هةممعس ةتلعك ؤة هأرمةتس ذقرا، هأرم اآعم ؤة ص ذل، ه ازنع ؤة يوقس نام

دذ ذرذص ظوقذي تة ت اراؤةر سةص اص ب دا ب رع بعرعنعث يئنع جعتتة بع ة. مةس دا هةمم ع هئيت نامازلعرع  آعش
  .ظوخشاش بعر مةيداندا، قذياش هارارعتع ظاستعدا تذرذص نامازلعرعنع ظادا قعلعدذ

عدعغان       دا سأزلعش عمعغان تعل ع ؤة ظوخش عمعغان رةث، ظعرقتعك أرعمعزآع، ظوخش تا آ ةج قعلعش ه
لعنعدذ                   ة توص ر يةرض ئلعص بع ذرتالردعن آ عمعغان ي عدة، ظوخش ة تةرعص هةممعسع  . آعشعلةر دذنيانعث هةمم

قا   . اشال ظاق آعيعم آئيعص ظةرةصاتتا تذرعدذ  ظوخش ةجنعث باش مذظةييةن ؤاقعتتا آةبعنع تاؤاب قعلعدذ ؤة ه
  ظةمةللعرعنع هةيظةت، شةآعل ؤة ؤاقعتتا صةرقلةنمعضةن هالةتتة باراؤةر ظادا قعلعدذ؟

ة،       ظالالهنعثرامعزاندا روزا تذتذش  ةت، تةبعق ة معلل ة آعشعض ال هةمم اآع   يوقسذل، باي، ظةر ـ ظاي ي
ةرزع   ان ص اق قعلغ تعن ظورت ةرتعؤة ظايرعماس ذ     . م عدعنمذ ظةص ةت رةظعس ةتتا دأل ا ه ةرت توشس ةرز ش ذ ص ب

  .قعلعنمايدذ
ة                   عنعث هةممعسعض ان آعش ادعر بولغ نا قعلعنماستعن ق ئحكعم مذستةس رعش ه شذنعثدةك زاآات بئ

ان  ةرز قعلعنغ اش ص ا  . ظوخش ذ ظوخش ئخع ظىحىنم دعغان س أص ظايرعي اتنع آ ةتتا زاآ ةرز ه داردا ص ش معق
  .ظذنعثدعن باشقا جازا ؤة قعساس ظعشلعرعدعمذ هةممة ظعنسان قانذن ظالدعدا باص ـ باراؤةر. قعلعنغان
  رعنعسعصغا بولغان مةيدانعـ آاصعرالرنعث باراؤةرلعك ص2

ث     ذلدعن، هأآىمراننع ث يوقس اش باينع لعرعغا ظوخش ث حعش ذالرنعث تاغاقنع ة ظ الم آعشعلةرض ظعس
ذج  ذقرادعن، خ ئلعص     ص ذظارعنع ظ ارةت باراؤةرلعك ش دعن ظعب ةرقع يوقلعقع ئح ص ةتكاردعن ه ايعننعث خعزم

دع اش . آةل ع ظوخش دة هةممعس ةرعظةت نةزعرع اراص  . ش ة ق ةخعرلعنعش ؤة نةسعبعض دعن ص ظةجدادع
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دع  ش حةآلةن ق قعلع قعالرغا حوثحعلع دذ . باش داق دةي االم مذن ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ززةت ؤة «: ص ظع
ةش ق ظعزل ع   حوثحعلع ذلعغان آعش عبعنع ظ ة نةس ذز ظةجدادعغعح ان توقق عرالردعن بولغ عدعن آاص  يىزعس

  )ظعمام ظةهمةد ؤة بذخارع رعؤايةت قعلغان(» جةهةننةمدة ظذالرنعث هةمراهع بولعدذ
 تةؤة ظالالهقعال صةقةت تةؤهعد، ظعبادةت ؤة ظعتاظةت ظةقعدعلعرع بعلةن ظأزعنع        ظالالهقعيامةت آىنع   
انالردعن باش دذقعلغ ا ظالماي عبعنع ظئتعبارغ ةؤةلعكع ؤة نةس ارلعق ت داق . قعالرنعث ب ذالرنعث هئحقان ظ
  .قعممعتع بولمايدذ

داق     ظالاله دذ  تاظاال مذن ذغقانحعلعق مةؤجذت              [: دةي عدعكع ت ذالرنعث ظارعس دة ظ ان آىن ذر حعلعنغ س
  .يةتظا-101 سىرة مأمعنذن ].سوراشمايدذ) ظةهؤالعنعمذ( بعرعنعث -بعر . بولماي قالعدذ

تابرانع ؤة ظعبنع مةردةؤعية ظةبذ هذرةيرة رةزعيةلالهذ ظةنهذدعن رةسذلذلاله ظةلةيهعسساالمنعث مذنداق           
دذ ةت قعلع ةنلعكعنع رعؤاي الاله«:دئض دذظ داق دةي ع مذن ةت آىن اال قعيام انالر«:  تاظ ع ظعنس ر ! ظ ةن بع م

دعثالر، ظ     ) تةؤةلعك(نةسةب   ذل قعل ةقؤادارلعرعثالرنع  ظورناتتعم، سعلةر باشقا نةسةب قوب  ظالالهنعث ةث ت
ةتلعك         االنعدعن هأرم االنع ص عن ص االنعنعث بالعس االنع ص ةقةت ص دعم، ص ةتلعك قعل ةث هأرم اهعدا ظ دةرض

ةن،         . دئدعثالرآع، باشقعسعنع رةت قعلدعثالر    ة قعلعم بىضىن مةن ظأزةم ظورناتقان نةسةبنع قعممةتكة ظعض
عز  ع قعممةتس ةؤلعيال  . باشقعس ث ظ ةجعبا مئنع تلعرعم(عرعم ظ ذحعالر   ) دوس ةقؤالعق قعلغ الالهتعن(ـ ت  ظ

  »ظةمةسمذ؟) قورققذحعالر
ع   ك صعرعنسعص المدعكع باراؤةرلع ذ ظعس ا ب عز    . مان ةن مذناسعؤةتس ات بعل ةلع هاي عص ظةم ذ صعرعنس ب

  قةغةزدعال بولماستعن بةلكع قةلبتة ؤة ظةمةلع هاياتا ظةآس ظئتعدذز
غان صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث باشحعلعقعدا مذسذلمانالر بذ      ظادةم ظةؤالدعنعث ظةث هأرمةتلعكع بول    

لعغان    قا باش ةلع تةتبعقالش ع     . ظاساسنع ظةم الل ظعبن تانلعق بع اظالعيةتلعرع هةبةشعس قا ص ئغعلعش ؤة باش ي
ةتكارالرنع         ذل ؤة خعزم اجعز ق اش ظ قعالرغا ظوخش ذهةيب ؤة باش ذق س عر، رذمل ع ياس ةممار ظعبن اه، ظ رةب

  .رقلةندىرمةيتتعباشقعالردعن صة
دةك       االمغا تأؤةندعكع ذلذلاله ظةلةيهعسس لعرع رةس عرالرنعث آاتتعؤاش رعك ؤة آاص دعكع مذش مةآكع

ذيالمعغان تعن ظ أزلةرنع قعلعش ة  . س ةن بعرض ذنعث بعل ؤئتعص ظ أتىص آئتع دا ظ ذلذلالهنعث يئنع ذالر رةس ظ
ةد   «: بولذؤاتقان ظاجعز مذسذلمانالرنع آأرىص      ع مذهةمم ذالرنعث   ! ظ عغا رازع         ظاش ة بولذش ةن بعرض سةن بعل

دعؤةت    ظالالهبولدذثمذ؟   .  ظارعمعزدعن ظذالرنع تالالصتذمذ؟ بعز شذالرغا ظةضعشةمدذق؟ ظذالرنع يئنعثدعن هةي
ذمكعن           معز م اثا ظةضعشعص قعلعش دذ » ظةضةر هةيدعؤةتسةث س ا     . دةي ذنعثغا قارعت الاله ظ ةتنع       ظ ذ ظاي اال ب  تاظ

ةن ث[: حىشىرض ع ظالالهنع دعغانالرنع   رازعلعقعن ادةت قعلع ارعغا ظعب امدا صةرؤةردعض دةص ظةتعضةندة،ظاخش
  .ظايةتنعث بعر قعسمع-52 سىرة ظةنظام ]قوغلعؤةتمعضعن) يئنعثدعن(

دذ            داق دةي ذقعرعغا قوشذص مذن ةر        «: يةنة باشقا رعؤايةتتة ظذالر ي قا ظةرةبل ة باش عثدعن بعزض مةجلعس
دة      دعغان ظاالهع ز          بعزنعث ظةؤزةللعكعمعزنع آأرةلةي ةص قعلعمع عثنع تةل ورذن تةييارلعش ر ظ قعالرنعث  .  بع باش

ذس        عدعن نوم ة آأرعش ذرغان هالةتت ة ظولت ةن بعرض ذلالر بعل ذ ق ع ظ ذالرنعث بعزن ةندة ظ ةلحعلعرع آةلض ظ
يعن          . بعز يئنعثغا آةلضةندة ظذالرنع بعزدعن ظذزاقالشتذر     . قعلعمعز دعن آئ دعن آةتكةن ز سئنعث يئنعث بع

ةت حىشكةن         » بعرضة بولذؤالغعن  خالعغانحة ظذالر بعلةن   دعكع ظاي ة تأؤةن ع   ظالالهنعث [:  بذ هةقت  رازعلعقعن
دعغانالرنع   ادةت قعلع ارعغا ظعب امدا صةرؤةردعض دعن(دةص ظةتعضةندة،ظاخش عن) يئنعث ىرة ]قوغلعؤةتمعض  س

  .ظايةتنعث بعر قعسمع-52ظةنظام 



 24

تة          دانع مذس ىلهع ؤة      ظعسالمنعث بذ هةقتعكع جاؤابع يذقعرعقعدةك روشةن، مةي داق س هكةم هئحقان
دذ  ذل قعلماي ذتذش قوب ا يذمش عزة    . ي دا مذهاص ش جةريانع ةتبعق قعلع ةلع ت نع ظةم ذ، صعرعنسعص ع ظ حىنك

  .قعلعش ؤة هةرعكةت جةريانعدعكع آأص خعل مةؤقةلةرضة آاصالةتلعك قعلعشتعن ظعبارةت
  ـ ظعنسانالر ظارعسعدا ظادالةتنع ظومذمالشتذرذش ـ ؤاجعب3

اآع      هةربعر شةخس،    أآىمران ي جةمظعيةت، دألةت ؤة دذنيا معقياسعدا ظادالةتنع ظومذمالشتذرذش ه
تعن،                  عدعن بولماس الر جىملعس دعغان ظعش ة قعلع باشلعقالرنعث معجةزع ؤة ظعستعكعضة قاراص خوشع آةلس

ابلعنعدذ  رع هئس ث بع ذهعم ؤاجعبلعرعنع ةددةس ؤة م ةث مذق ث ظ الم دعنعنع ةلكع ظعس الم . ب ىتىن ظعس ص
ذممعتع ة  ظ ة ظعض ذرتاق صعكعرض عدا ظ ىزىش توغرعس ةتنع يىرض دذ .  ظادال داق دةي ةخرذرازع مذن ذم ف : مةره

ىتىن     « ة ص ب ظعكةنلعكعض نعث ؤاجع أآىم يىرضىزىش ةن ه ةت بعل عنعث ظادال ان آش أآىمران بولغ ه
  .»مذسذلمانالر بعرلعككة آةلضةن

أآ                 ذ ه ةن ب ة آةلض ذلمانالر بعرلعكك ىتىن مذس ان ص ةقعل قعلغ ةت ؤة      صةخرذررازع ن ذنلعغان ظاي ىم نذرغ
  :تأؤةندعكعلةر بذ هةقتعكع بعر نةححة ظايةت. رةسذلذلالهنعث هةدعسلعرع تةرعصعدعن ظعسصاتالنغان

ة   (ظادعل بولذشقا،   ) آعشعلةر ظارعسعدا ( هةقعقةتةن   ظالاله [: دةيدذ مذنداق   ظالاله) 1( ع خةلقق ) جعم
دذ    رةهعم ق  - ظةقرعباالرغا سعلة    -ياخشعلعق قعلعشقا، خعش     قا بذيرذي ةهل    ]علعش ىرة ن ر   -90 س ةتنعث بع ظاي

  .قعسمع
  . بذيرذقع ؤاجعبلعقعنع تةقةززا قعلعدذظالالهنعثبولغعنعدةك  مةلذم 

الاله) 2( دذظ داق دةي عزآع، [:  مذن الاله شىبهعس قا،  ظ ة قايتذرذش ةرنع ظعضعسعض علةرنع ظامانةتل  س
قا بذ    أآىم قعلعش ل ه دا ظادع أآىم قعلغان عدا ه علةر ظارعس دذآعش ا ]يرذي ىرة نعس ر  - 58 س ةتنعث بع ظاي

  . قعسمع
ع،   ذالهعزة قعلعمعزآ ذنع م ةتتعن ش ذ ظاي الالهب نع ظ ة تاصشذرذش ةتنع ظعضعسعض اال ظامان دعن ، تاظ  ظذن

دذ           نع ؤاجعب قعلع ا          . آئيعن آعشعلةر ظارعسعدا ظادعل هأآىم قعلعش ة قارعت أز نةصسعض اننعث ظ ةنع ظعنس ي
ا              ظادالةتنع يىرضىزىش مةقسعتعدة ظام    قعالرغا قارعت يعن باش دعن آئ ة تاصشذرذشنع بذيرذغان ةتنع ظعضعسعض ان

  .بذ خعل خعتاب قعلعش ظذسذلع تئخعمذ تةسعر قعلعش آىحعضة ظعضة. ظادالةت يىرضىزىشنع بذيرذيدذ
ةت   «: رازع تةصسعرعدة تعلغا ظالغان تأؤةندعكع سأزلعرع بذ مةنانع ظعصادعلةيدذ رصةخرذ عنكع ظامان بعلض

عنعمعز ـ ظ      ة   دئض ذنع ظعضعسعض ا، ظ ةققع بولس قعالرنعث ه لعك باش كة تئضعش تةثدة ظأتةش ةر ظأس ةض
ارةت ذثدعن ظعب ذ    . تاصشذرذش ا، ظ ةن بولس ةق يىآلةنض ة ه ر آعشع ظىستعض ةر بع عنعمعز ـ ظةض أآىم دئض ه

  .آعشعضة ظذ هةقنع ظعضعسعضة تاصشذرذشنع بذيرذشتعن ظعبارةت
وغرا            ظص،  ظعنساننعث بعر ظعشنع ظاؤال ظأزعدعن باشال       عية قعلعشع ت قعالرغا تةؤس يعن باش دعن آئ ذن

ةتلعك  دةك، هئكم ةرتعص بولغعنع الالهت نع ظ ة تاصشذرذش ةتنع ظعضعسعض اؤال ظامان ةآعلدة ظ ىزةل ش ةث ض  ظ
  .»زعكعر قعلعدذظاندعن آئيعن ظادعل هأآىم قعلعشنع 

ذؤاهلعق بئرعش       ! ظع مأمعنلةر [:  تاظاال مذنداق دةيدذ   ظالاله) 3( ذدالعق ظىحىن ض تة، ظأزةثالرنعث   خ
ا   اآع ظات ا    -ي ذغقانلعرعثالرنعث زعيعنعغ اآع ت ث ي كة ( ظاناثالرنع ذؤاهلعق بئرعش ةن  ) ض وغرا آةلض ت

عثالر،  قا تعرعش ا قعلعش ةتنع بةرص ذ، ظادال ىحع(تةقدعردعم ذؤاهلعق بئرعلض ا ) ض اي بولس ة (ب ذنعثغا رعظاي ظ
تعن ا   )قعلماس ئقعر بولس اآع ص تعن  (، ي ح ظاغرعتماس ذنعثغا ظع ذثالر،    ه) ظ ذؤاه بول ل ض ان ظادع الالهام  ظ

دذر  ذالرغا يئقعن علةردعن ظ دذ(س دان بعلع دعغانلعقعنع ظوب دة بولع ةظعتعنعث نئمع ذالرنعث مةنص ةنع ظ ، )ي
ةتتعن (نةصسع خاهعشعثالرغا ظةضعشعص     ةثالر   ) هةقعق ذص آةتم اثالر       . بذرذل ع تولغذس ةر تعلعثالرن ةنع  (ظةض ي
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داقتا           )ضذؤاهلعقتعكع صاآعتنع بذرمعلعساثالر   اثالر، مذن اش تارتس ذؤاهلعقتعن ب الاله ، ياآع ض ةن   ظ  هةقعقةت
  .ظايةت-135 سىرة نعسا ].سعلةرنعث قعلمعشعثالردعن خةؤةردار بولذص تذرغذحعدذر

ةن      » ظادالةت بةرصا قعلغذحع  «ظايةتتة   دة آةلض قا      . (دئضةن سأز مذبالعغة دةرعجع ا قعلعش ةت بةرص ظادال
رعش مةقسةت      ةت بئ ايعن ظةهمعي دذ ـ ت  ظعنت ذ ـ    ) قعلعنع ةنع ب ة    ظالالهنعث ي ارلعق ؤاجعب ظعضعلعرعض  ب

ذرذق ـ    ظادالةت بةرصا قعلعش ؤة زذلذم، هةقسعزلعقتعن ساقلعنعشقا يذقعرع دةرعجعدة ظةهمعيةت بئرعشع، ظ
تعن             ة ظذحرعماس  ظالالهنعث تذغقانلعرعغا بولغان يئقعنحعلعق ؤة باشقعالرغا بولغان ظأحمةنلعكنعث تةسعرعض

ذيرذقع ذيرذقع    ب عدعكع ب ع توغرعس ع آئرةآلعك ذؤاهلعق بئرعش العس ض ة خ ذؤاهلعق  . نع بويعح ل ض ظادع
قعالرغا          ذش ؤة باش ل بول ذالرغا مايع عدا ظ الع ظارقعس بةرمةسلعك ظذرذق ـ تذغقانالرغا ياخشعلعق قعلعش خعي

  .ظةمةسنةرسة ظةمةلعيةتتة ظذ يامانلعق ؤة زعيانكةشلعك قعلعشتعن باشقا . زذلذم قعلعشقا ظئلعص بارعدذ
دذ    ظالاله) 4( داق دةي ذنعث ظىحىن     [:  مذن قانلعقع ظىحىن         (ش تعالص قعلعش دا ظعخ ةنع دعن ع  ) (ي ظ

قا         ! مذهةممةد اق بولذش عدا ظعتتعص ة      ) بارلعق ظعنسانالرنع توغرا دعن ظاساس ذيرذلغعنعث بويعح اقعرغعن، ب ح
ذالر         ذرغعن، ظ رعكالر   (توغرا يولدا حعث ت ةنع مذش لعرع     )ي تقعن     نعث نةصسع خاهعش عن ؤة ظئي : غا ظةضةشمعض

دذم      ) بارلعق( نازعل قعلغان    ظالاله« قا بذيرذل ذرا   ]آعتابالرغا ظعمان ظئيتتعم، ظاراثالردا ظادعل بولذش ىرة ش  س
  . ظايةتنعث بعر قعسمع-15

الاله ةتتعكع ظ اال ظاي دذم« تاظ قا بذيرذل ل بولذش اراثالردا ظادع ذلذلاله » ظ ارقعلعق رةس أزع ظ ةن س دئض
اال قا       ظةلةيهعسس ب باش ذ ؤاجع ىن، ب ذيرعغانلعقع ظىح نع ب ا قعلعش ةتنع بةرص عدا ظادال علةر ظارعس مغا آعش

  .هأآىمرانالرغعمذ ظوخشاش يىآلعنعدذ
ابلعنعدذ       م هئس ا زالع ةتتعن ظذزاقالشس م ظادال دة آع الم نةزعرع الاله. ظعس نع   ظ ذم قعلعش اال زذل  تاظ

ع          ةت آىن ةص قعيام ار            حةآلةيدذ ؤة زذلذم قعلغذحعالرنع تةنقعتل ة دذح ادا هاالآةتك ازاب ؤة دذني اتتعق ظ  ق
  .بولذشتعن ظاضاهالندذرعدذ

الاله داق ظ دذ مذن الاله([: دةي دذ ظ ة ظئيتع ذالرنعث ) صةرعشتعلعرعض ذحعالرنع، ظ ذم قعلغ زذل
دعكع ( رعكلعكتعكع، آذفرع ذالرنعث  ) مذش لعرعنع ؤة ظ الالهنعقاياش ذتلعرعنع  ظ ذنغان ب ذص حوق  قوي
  .ظايةت-22 سىرة ساففات ]توصالثالر) مةهشةرضاهقا(

ر   -42 سىرة ظعبراهعم ] بعخةؤةر دةص ظويلعمعغعن   ظالالهنعزالعمالرنعث قعلمعشلعرعدعن   [ ةتنعث بع ظاي
  . قعسمع
ىرة   ].خالع بولذص قالدع  ) ظادةمزاتتعن(ظذالر زذلذم قعلغانلعقلعرع ظىحىن، ظةنة ظذالرنعث ظأيلعرع        [  س
  . ظايةتنعث بعر قعسمع - 52نةمل 

الاله  دذ تظ داق دةي عدا مذن اال هةدعسذلقذدعس ذللعرعم«: اظ ع ق دعم، ! ظ ارام قعل ذمنع ه ة زذل ظأزةمض
  »ظأزظارا زذلذم قعلعشماثالر. شذنداقال ظاراثالردعمذ هارامدذر

دذ                 دعم دةي ان ظع ةنلعكعنع ظاثلعغ داق دئض االمنعث مذن ذلذلاله ظةلةيهعسس : مةظقةل ظعبنع يةسار رةس
الاله« ةلقنعث  ظ ر خ تعن بع لعقلعقع  تةرةص ظذلعيعتع(باش ان   ) مةس ذالرغا بولغ ذل، ظ ةربعر ق ذرذلغان ه تاصش

  »نةسعهةت قعلعش ؤةزعصعسعنع ظادا قعلمايدعكةن، ظذنداقتا جةننةتنعث صذرعغعنعمذ صذرالمايدذ
ةلقنعث  ظالاله. بذ زالعم هأآىمرانالرغا قعلعنغان ظئغعر تةهدعت«: ظعبنع بةتتال مذنداق دةيدذ   بعر خ

ةق ظذلعيةت ه ذالرغا  مةس ا، ظ عزلعك قعلس ة، مةسظذلعيةتس ا قعلعؤةتس ةقنع زاي ذ ه ع ب ذرغان آعش قعنع تاصش
دذ             ىتىن    . خاظعنلعق قعلسا ياآع زذلذم قعلسا، قعيامةت آىنع ظذ خةلقنعث هةققع تةلةص قعلعنع داقتا ص ظذن

  .»بعر ظذممةتكة زذلذم قعلغان آعشعنعث هئسابع قانحعلعك بولماقحع
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تة (قعيامةت آىنع بعر نعدا قعلغذحع      «:  مذنداق دةيدذ  رةسذلذلاله ظةلةيهعسساالم  الر ؤة   ) صةرعش زالعم
ان        . دةص نعدا قعلعدذ  » ظذالرنعث ياردةمحعلعرع قةيةردة؟   عتعص قويغ ظذندعن آئيعن زالعمالرغا قةلةم آأرس
ةن     ىزةص بةرض عياه ت اآع س أزدة       (ي انالر آ لعق قعلغ اآع هعسداش ان ي اردةم قعلغ ك ي ذالرغا قعلحعلع ظ

  .آعشعلةردعن باشالص هةممعسعنع بعر يةرضة توصاليدذ ؤة جةهةننةمضة تاشاليدذ) دذتذتذلع
دعغان          «: رةسذلذلاله ظةلةيهعسساالم يةنة مذنداق دةيدذ     ا ظذحراي ةددع ظازابق ةث ظةش قعيامةت آىنع ظ

  .»آعشع زالعم هأآىمران
داق دة ةت قعلعص مذن االمدعن رعؤاي ذلذلاله ظةلةيهعسس ةقع رةس ةززار ؤة بةيه دذب ة «: ي ون آعشعض ظ
دذ   دا آةلتىرعلع ةن هال ع آعشةنلةنض ةت آىن ع قعيام ةربعر آعش ان ه لعق بولغ ةت . باش اآع ظادال ذنع ي ظ

  .»آعشةندعن ظازات قعلعدذ، ياآع زذلذم آعشةنلعك هالعتعدة قالدذرعدذ
ان قعلع  دا باي ش        نيذقعرع ةتلعك ظع ارام ؤة قاباه ذمنعث ه دا زذل الم دعنع لةردعن ظعس ان هةدعس غ

ة عنعؤاالاليمعزظعك دةك . نلعكعنع حىش ب بولغعنع ر ؤاجع عدا بع ث قارعشعس ةربعر هارامنع المدا ه  ،ظعس
  . ؤاجعب قعلعنغاننعزذلذمنعث ظةآسع ظادالةت

دذ ؤة    ظعسالم دعنع ظادالةتتعن ظذزاقالشقان ؤة باشقعالرغا زذلذم قعلغان آعشعلةرضة قةتظع قارشع تذرع
دذ ة قعلع ةن مذظامعل ددعلعك بعل ةر. جع أزلعرع ظأم ذ س ان ب ة قعلغ ذنعث آعشعلةرض ذ ظةنه  رةزعيةلاله

ر   ي مةن سعلةر بعلةن دئثعزنعث ظوتتذرعسعدا شةرقتعن تاآع غةربكعحة يىرى        «: ظالدعمعزدا تذرذصتذ  دعغان بع
ظةضةر آعشعلةر قعيعنحعلعققا يولذقسا، ظارعسعدعن بعر آعشعنع ظأزلعرعضة باشلعق          . آئمعدة بولسام دةيمةن  

ةر     ة            سايلعسا، ظةض ذنع ظألتىرس ة ظ زعص آةتس دعن ظئ وغرا يول ة، ت ذنعثغا ظةضةشس ا ظ دا ماثس وغرا يول ذ ت » ظ
  .دةيدذ» ظةضةر ظئزعص آةتسة ؤةزعصعسعدعن ظالسا، دئسةث قانداق«: تةلهة

ذرذص اؤاب قايت ذنعثغا ج دذ «: ظ ك بولع ذ ظعبرةتلع ىن تئخعم ةر ظىح ألىم آئيعنكعل ةر » ظ دذ ظأم دةي
  .زعيةلالهذ ظةنهذرة

رةت   يةنع ظأم  ةر رةزعيةلالهذ ظةنهذ زذلذمنعث يولعنع آئسش ؤة زذلذم يولعنع تذتقان هأآىمرانالرغا ظعب
  .قعلعش ظىحىن زذلذمدعن قول ظىزمعضةنلةرنع ظألتىرىشنع مذؤاصعق آأرعدذ

ة                 ة ظأزعض عزلعق آأرس لعرعدا هةقس ذنعث ظعش هةقعقةتةن ظأمةر رةزعيةلالهذ ظةنهذ ظةضةر مذسذلمانالر ظ
قعالرغعمذ راؤا آأرعشع              . بئرعلعشعضة رازع بولعدذ  ظألىم جازاسع    عنع باش ةن نةرس ة راؤا آأرض ذنعث ظأزعض ظ

  .تةبعظع
ظعسالم شةرعظعتع، ظعسالم دعنعغا آعرعشتعن بذرذنقع جاهعلعيةت هاياتع زذلذم بعلةن ظورالغان هةتتا            

اب قعلعص   ظذنع تىزىم ؤة ظعجتعماظعي ظادةت قعلعؤالغان ظعنسانالرغا يذقعرعدعكعدةك ظايةتل         عرع بعلةن خعت
  .آعشعلةر ظارعسعدا ظادالةتنع بةرصا قعلعشنع بذيرذيدذ

ة  ذم «يةن ع زذل ان آعش ذم قعلمعغ قعالرغا زذل دذ ؤة باش عمعغان يئقعلع ةن ياس ا بعل ألعنع ظوقي آ
دذ ئظعرلعرع ؤة  » قعلعنع ةت ش ةردعكع جاهعلعي ةندةك مةنعل اآع  «دئض ذحع ي ذم قعلغ عثغا زذل قئرعندعش

ل        زذلذم قعلعنغ  اردةم قع اي ي غا قارعم رعص             » ذحع بولذش ة بئ ذمنعث قايسع دةرعجعض ذ دةؤردة زذل ع ظ ظئقعم
  .يةتكةنلعكعنع حىشةندىرىشكة يئتةرلعك

قعالرغا قارشع              ذغقانلعرعغا باش ذرذق ـ ت قا ؤة ظ دة قئرعنداش ةت دةؤرع أزنعث مةنعسع جاهعلعي ذ س ب
ذحع ب         ذم قعلعنغ ارةت      ظذنعث هةقلعق ياآع هةقسعز، زالعم ياآع زذل اردةم بئرشتعن ظعب اي ي عغا قارعم ولذش

عغا            «ظةمما رةسذلذلاله ظةلةيهعسساالم    . ظعدع ذحع بولذش ذم قعلعنغ اآع زذل ذحع ي قئرعندشعثعغا زذلذم قعلغ
دع       » قارعماي ياردةم قعل  ان قعل دة باي دةك مةنع أزعنع تأؤةندعكع ذ س ةن ب ذحع    : دئض ذم قعلعنغ ةر زذل ظةض
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ةققعنع     ذ                بولسا ظذنعثغا زالعمعدعن ه ذرذش ب دعن قايت ذنع زذلذم ا ظ ذحع بولس ذم قعلغ رعش، زذل ئلعص بئ  ظ
  .ظذالرغا قعلغان ياردةم بولعدذ

ذم،                  قا تعرعشعش، زذل ذنع ظومذمعالشتذرذش اقعالش، ظ ةتنع ي عدة ظادال ةرنعث حىشةنحعس هةتتا بةزعل
ةت ظ   . ظةسكعلعك ؤة دىشمةنلعكتعن قول ظىزىش ظةيعب ؤة آةمحعلعك ظعدع         ةهلعلعرع بذ سةؤةبتعن ظادال

اتتع   ازاق قعلعن ةتتع ؤة م عتعدعكع     . ظةيعبلعن ش مةقعس ةجعؤع قعلع قعالرنع ه ان باش ذ دةؤردة يئزعلغ ظ
  .دئضةندةك شئظعرالر بذ نذقتعنع ظعصادعلةيدذ» قةؤمع باشقعالرغا قعلحعلعك زذلذم قعلمايدذ«

ذن آةل         ةقعلغا ظذيغ ةنحعلةر ؤة ظ عز حىش ذ مةنعس ئلعص ب ا آ ةرعظعتع دذنياغ الم ش دعغان ظعس مةي
دع  وق قعل ةرنع ي ةلتىردع ؤة   . ظادةتل ا آ ةتنع بارلعقق ةرتعص ظادال ع ظأزض ألحعمع ؤة معزانلعرعن ةت ظ قعمم

  .ظورنعغا يئثع قاظعدة ـ تىزىم ظورناتتعهةقسعزلعقنعث 
اهان     ،بعز هذجذم قعلعمعز هةق ظارقعلعق باتعلغا   [ تاظاالنعث   ظالاله ل ناض دذ، باتع اتعلنع يوقعتع  هةق ب
  . ظايةتنعث بعر قعسمع - 18 سىرة ظةنبعيا ]يوقعلعدذ
ةت «[ الم (هةقعق ةنع ظعس ل  ) ي دع، باتع ذفرع (آةل ةنع آ دع) ي اي   . يوقال ةن ظوث ل هةقعقةت باتع

  .دةص راست ظئيتقانلعقعغا شاهادةت ظئيتعمعز.) ظايةت - 81سىرة ظعسرا  (].دئضعن» يوقعلعدذ
  رعضة ظذحرعمايدذـ ظادالةتنع بارلعققا آةلتىرىش هاؤايع هةؤةسنعث تةسع4

ظعسالم هأآىمرانالرغا آعشعلةر ظارعسعدا ظذالرنعث تعلع، ؤةتعنع ياآع ظعجتعماظع ظورنعغا قارعماستعن           
دذ    ب قعلع نع ؤاجع ةت يىرضىزىش اش ظادال عنعث    . ظوخش ع آعش كةن ظعكك ذحع جعدةللةش أآىم قعلغ ه

اي  نعث ب ىحع تةرةص عدا يعثعلض ش ظ ،ظارعس ذقعرع ظع ك ي اآع قانحعلع ذل ي ة دوست ـ      يوقس ا ظعض ورنعغ
الاله . قعلعشع آئرةك دىشمةنلعرعنعث بولذشعنع نةزةرضة ظالماستعن ظادعل هأآىم        دذ      ظ داق دةي اال مذن  : تاظ

ةنلعكعثالر   [ ان ظأحم ة بولغ رةر قةؤمض ذالرغا(بع ذن،    )ظ ةؤةب بولمعس لعقعثالرغا س ل بولماس ظادع
ةن ت     (ظادعل بولذثالر، بذ    ) دىشمعنعثالرغا( ذثالر    يةنع ظذالرغا ظأحم ل بولذش ةث    ) ذرذص ظادع ةقؤادارلعققا ظ ت

  . ظايةتنعث بعر قعسمع - 8 سىرة ماظعدة ]يئقعندذر
ئلعص                        قا ظ ذم قعلعش ذالرغا زذل ةنلعكعثالر ظ ان ظأحم ة بولغ ر معللةتك دذآع بع ان قعلع ذنع باي ظايةت ش

  .رمعسذنبارمعسذن، ظةآسع هالدا مذهةببعتعثالر ظذالرغا بولغان مةيل ؤة يان بئسعشقا ظئلعص با
ةؤدذدع   ةال م تاز ظةبذلظ ذم ظذس الالهمةره ث ظ قا  [ تاظاالنع ا قعلعش ةت بةرص اراثالردا ظادال علةرنعث ظ س

دذم دذ]بذيرذل داق دةي دة مذن ةت هةققع ةن ظاي قا «:  دئض ادعللعق قعلعش ةس، ظ ة ظةم ةن ظاداؤةتك ةنع م ي
دذم ش م   . بذيرذل ايرعمحعلعق قعلع ذرذص ظ ع ت اآع قارش ذص ي ل بول ة مايع ةس بعرسعض عم ظةم ث ظعش . ئنع

ة ؤة     . آعشعلةر بعلةن بولغان مذناسعؤعتعم ظادالةت ؤة ظعنساص مذناسعؤعتع   ةن بعلل ةق ظعضعسع بعل مةن ه
ع عزنعث قارشعس تعن قةتظعي. داهةقس م بولذش دا آع وقدعنعم از ي دة ظعمتعي ة ظاالهع ةزةر هئحكعمض . ن

ة ظةم   ذققا ظعض ل هوق ر خع قا بع الر باش ل غعرعص ر خع انلعرعم بع ك،     . ةستوغق وث ـ آعحع ىن ح ةن ظىح م
ة   ةرزلةر هةمم ارام ؤة ص االل، ه ت، ه ة ظاظع ة آعشعض ذناه هةمم ةق ؤة ض عز، ه عز صةرقس ذق ؤة ظابرويس ظابرذيل

  .»آعشعضة ظوخشاش، هةتتا مةنمذ ظعالهع قانذن هأآىمرانلعقعدعن مذستةسنا ظةمةس
ازعلعرع آع   أآىمرانلعرع ؤة ق ذلمانالرنعث ه ةن مذس قا ظاساس ذ ظاساس داق  ب عدا هئحقان علةر ظارعس ش

ةت                 عمذ ظادال مةنلعرع ظةسكعلعك قعلس ةتتا دىش ع، ه ماددع ظئتعبارغا قارعماستعن ظادعل هأآىم حعقعراتت
  . تأؤةندة بذ هةقتة بةزع شاهعدالرنع نةقعل آةلتىرعمعز. بعلةن مذظامعلة قعالتتع

ذدعيالرنعث مئؤعلعرعنع    ) 1( ةردعكع يةه االم خةيب ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ؤئلعش  ص ع يئغع ث يئرعمعن
دذ              كة ظةؤتع دارعنع بعلعص آئلعش ذلذلاله    . ظىحىن ظابدذلاله ظعبنع رةؤاهةنع يعللعق مئؤة معق ع رةس حىنك
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دا     أز يذرتلعرع ذالرنع ظ ة ظ ئلعش بةدعلعض ع ظ ذالتلعرعنعث يئرعمعن ؤة مةهس ةت ؤة مئ االم زعراظ ظةلةيهعسس
ارا           يةهذدعيالر ظابدذلاله ظعبنع رةؤاهة   . قالدذرغان ظعدع  ذن ص حذق ظالت نعث آةلضعنع آأرىص ظذنعثغا بعر قاص

ذ؟       !  دىشمةنلعرع ظالالهنعثظع  «: بذ حاغدا ظذ  . بئرعشكة ظذرذنعدذ  ارا بةرمةآحعم الاله سعلةر ماثا ص ةن   ظ  بعل
ئكعن                        ةزعز ؤة ل ذ ظ ا جئنعمدعنم ةد ماث ةر، مذهةمم قعالردعنمذ بةتت ذن ؤة حوش ا مايم علةر ماث قةسةمكع، س

ان ظأ    لعققا                   سعلةرضة بولغ أآىم قعلماس ةن ه ةت بعل ع ظادال ةببعتعم مئن ان مذه ذنعثغا بولغ ةنلعكعم ؤة ظ حم
دذ ئلعص بارماي ع . ظ الالهحىنك االظ ةنلعكعثالر [:  تاظ ان ظأحم ة بولغ رةر قةؤمض ذالرغا(بع ل  )ظ ظادع

ذ       ) دىشمعنعثالرغا(بولماسلعقعثالرغا سةؤةب بولمعسذن،     ذثالر، ب ل بول ذ       (ظادع ةن ت ذالرغا ظأحم ةنع ظ رذص ي
دارعنع ظعككع     » دةص بذيرذق قعلعدذ  ]تةقؤادارلعققا ظةث يئقعندذر  ) ظادعل بولذشذثالر  ؤة معق دذ ؤة مئ دةي

  .»تةرةصكة زذلذم قعلماستعن توغرا هئساباليدذ
رع ) 2( ةن بعالزع ث (ظةبذلهةس ان– 279هعجرعينع ات بولغ ع ؤاص ان )  يعل ةتهع «يازغ ذرتالرنعث ص ي

ع            «: ق يئزعلعدذ دئضةن آعتابتا مذندا  » قعلعنعشع ةر ظعبن ذم ظأم دذآع، مةره ظةبذ ظذبةيدة ؤة باشقعالر دةي
ةنعث       ع قذتةيب وص آعش ر ت دعن بع ةمةرقةندة ظةهلع دا، س ة ظولتذرغان علعك مةنسعؤعض ةزعز خةلعص ظابدذلظ

رع   دا آع ان هال ا قعلعمعغ ة ؤاص ة ؤةدعسعض ةرز  ص، شةهةرلعرعض دة ظ ةنلعكع هةققع ذلمانالرنع يةرلةشتىرض مذس
ص آئ دذقعلع ةر  . لع ذزذش، ظةض ازع تذرغ ر ق دة بع عكايعتع هةققع ذالرنعث ش ة ظ ةر خعزمةتحلعرعض ظأم

ذيرذق       عدا ب رؤئتعش توغرعس ا، حعقع أآىم قعلعنس ع ه ص آئتعش ةهةردعن حعقع ذلمانالرنعث ش مذس
ةهةردعن حعقعص            . حىشىرعدذ ذلمانالرنعث ش دذ ؤة مذس ذص تةيعنلع ازع بول ةلبادع ق ازعر ظ جذمةيه ظعبنع ه

دذ     يىزمذ ـ   أآىم قعلع عنع ه ا آعرعش عدة قايت ةهلع     . يىز ظذرذشذش نةتعجعس ةمةرقةندة ظ ةن س ذنعث بعل ش
  .»ظذرذش قعلماستعن، مذسذلمانالرنع يذرتلعرعدا قالدذرعدذ

ذدعنعث            ) 3( ر يةه القعنعنع بع ان ق وقعتعص قويغ تا ي ظةلع ظعبنع ظةبذ تالعب رةزعيةلالهذ ظةنهذ ظذرذش
ذدعغا  ذ يةه عدذ ؤة ظ دعن تاص عرعدذ يئنع ا ظاص ع هانعغ ه ظعبن ذ رةي ازع ش عنع ق ع داؤاس ة . قارش ذ مةهكعم ظ

ئلعص    قاظعدعسع بويعحة ظذ ظعككعسعنع مةهكعمة ظالدعدا ظولتذرغذزعدذ ؤة هأآىم تةرتعؤعنع بعردعن ـ بعر ظ
دذ ة  . بارع ة ظعض ث آىحض ذحعنعث دةلعلعنع ةن، داؤا قعلغ ة ظاساس ذحعنعث قةسعمعض ار قعلغ ع ظعنك داؤان

ة   ذ    ظةمةس ظعك أزدة تذت اي           ص،  نلعكعنع آ عغا قارعم ذنعث راستحعل بولذش ذ ظةنه ةلع رةزعيةلاله اننع   ،ظ  قالق
  .يةهذدعغا بذيرذص بئرعدذ

ذناتتع     ) 4( ذدع          . دألةت رةظعسلعرعمذ قازعنعث هأآعمعضة بويس ر يةه تعدعن بع دا ظىس ة ؤاقتع خةلعص
ر مع   ذنعث بع ذ ظ ذ ظةنه ةر رةزعيةلاله ان ظأم عكايةت قعاللعغ ة ش العمةهكعمعض ذ  : س ذ ظةنه ةر رةزعيةلاله ظأم

دذ                  ة يىآلةي ظذلعيعتعنع ظأمةرض ذدع ظاتنعث مةس . ظذنعثدعن صذلعسعنع دئيعشعص بعر ظات ظالعدذ ؤة ظذ يةه
  .ظأزظارا تارتعشعص قالعدذ. ظذ قارشع حعقعدذ. شذنعث بعلةن ظأمةر ظاححعقلعنعدذ

  .ـ ظارعمعزدا بعر آعشع هأآىم قعلعص قويسذن، دةيدذ ظأمةر
  . شذرةيه ظةلظعراقنعث هأآعمعضة رازع بولعمةن دةيدذ ظذـ مةن

ذرذش           «ـ ظأمةرضة ـ   االمةت قايت ةن، ساق ـ س ان ظعكةنس ذرذص ظالغ االمةت تاصش سةن ظذنع ساق ـ س
  .دةص هأآىم حعقعرعدذ شذرةيه» سئنعث مةسظذلعيتعث

  آعشعلةر ظارعسعدا ظادالةت بةرصا قعلعشنعث مئؤعلعرع ـ 5
ا   دة تعلغ ذنع ظاالهع ذلمان   ش ذلمان ؤة مذس ة مذس علةر جةمظعيةتت ةر آعش دذآع، ظةض قا ظةرزعي ظئلعش

ة  ا ظعض أآىمران ظورذنغ دا ه ذنعث هاياتلعرع قانلعقع ؤة ظ ةتنعث ظومذمالش ال ظادال ا ظوخشاش بولمعغانالرغ
عدذ  ا ظئرعش ةتتعن تعنحلعقق ع جةه ا، روه ئس قعلس ةنلعكعنع ه ع ،ظعك عص تذرمذش أثلع خاتعرجةملعش  آ
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عدذ ة حىش علعق،رةتك ات ياخش ىللعنعص هاي ةت ض ق، جةمظعي انلعق، تعنحلع الم ، ظام االمةتلعك ؤة ظعس  س
دذ       . آةيصعياتقا تولعدذ  داق دةي االم مذن ذلذلاله ظةلةيهعسس ادعق            «: رةس دا س أز قعلغان ةت س ذ ظذمم ةر ب ظةض

تحعل( علعق ظعح ) راس عال ياخش ك بولس دا رةهمعلع ةص قعلعنغان م تةل ل ؤة رةهع دا ظادع أآىم قعلغان دة ه ع
  »ياشايدذ

آعشعلةر ظارعسعدا ظادعل بولمعغان آعشع      . ظادالةت ماهعيةتتة سادعقلعق ؤة رةهعم قعلعش دئمةآتذر      
ذحعغا        . ظأزع ؤة باشقا آعشعلةرضة سادعق بولمايدذ      ذم قعلعنغ ان آعشع زذل ل بولمعغ آعشعلةر ظارعسعدا ظادع

ةتتاآع ق            ان ه م قعلمعغ قعالرغا رةهع زع        ظعنساص بعلةن قارعمعغان، باش ةتنعث ظع دة قعلحعلعك مةرهةم ةلبع
  .بولمعغان آعشعدذر

ان               عنع باي ةزعلعتع ؤة مئؤعس ةتنعث ص رةسذلذلاله ظةلةيهعسساالم ظعسالم ظذممعتعنعث هاياتعدعكع ظادال
دذ داق دةي ذنعث «: قعلعص مذن ادةتتعن ياخشع ؤة ظ ق ظعب اتمعش يعللع ع ظ ر آىن اهنعث بع ل صادعش ظادع

  .»ةرعظةت جازاسع قعرعق آىنلىك يامغذردعن بةآرةك صاآعزلعغذحعهةققعدة زئمعندا بئرعلضةن ش
لعك، باياشات   ،ظعنسانالر ؤة باشقا جانلعقالر سذسعز ياشعيالمعغعنعدةك، ظادالةتسعز ظعززةتلعك    شةرةص

  .هايات آةحىرةلمةيدذ
الع          ظالالهشةآسعزآع   ع ظ ةت آىن ة قعيام أآىم يىرضىزضةنلةرض ةن ه ةت بعل عدا ظادال ي  آعشعلةر ظارعس
دع ةنزعل هازعرلع ةنع . م ثي ذالرنع    ظالالهنع دة ظ ذ آىن ان ظ اية بولمعغ داق س قا هئحقان عدعن باش  سايعس

دذ       . سايدعتعدذ داق دةي االم مذن ذلذلاله ظةلةيهعسس الاله «: رةس داق         ظ قا هئحقان عدعن باش  ظأزعنعث سايعس
دذ                 تعغا ظالع أز سايعسع ظاس عنع ظ ل آعش ة خع ل صا  . ساية بولمعغان آىندة يةتت اه ظادع ةث    » ....دعش ةنع ظ ي

  .ظةؤؤةل ظادعل صادعشاهنع زعكعر قعلعدذ
دعغانلعقع          ص،  ظادعل هأآىمرانالر زذلذم دةهشعتعنع يوقعتع     ةن بعزعيةلةي ذر بعل ةت ؤة ن زئمعننع ظادال

الاله ظىحىن،   دذ              ظ ة ظولتذرغذزع ان معنبةرض ذردعن بولغ اتالص ن ذالرنع مذآاص اال ظ ةر      .  تاظ ع ظأم دذلاله ظعبن ظاب
دذ           رةزعيةلال ةت قعلع ةنلعكعنع رعؤاي داق دئض ةر  «: هذ ظةنهذما رةسذلذلاله ظةلةيهعسساالمنعث مذن ظادالةتحعل

ةتلعك  ثمةرهةم دذ    ظالالهنع ةردة بولع ان معنب ذردعن بولغ عدعكع ن وث تةرعص ع   .  ظ ع قول ذنعث ظعككعل ظ
  .»عالردذرظادالةتحعلةر ظاظعلعسع ؤة قول ظاستعدعكعلةرضة نعسبةتةن ظادعل هأآىمدة بولغذح. ظوثدذر

الاله ك     ظ تعدة قانحعلع ةق ظىس أآىمرانالرنع ه ذتقان ه ع ت ةت يولعن عدا ظادال علةر ظارعس  آعش
دذ    ذنحعلعك قولالي ا ش تةهكةم تذرس اليدذ    . مذس ذالرنع تاش ا ظ قا باشلعس ذم قعلعش ذلذلاله . زذل رةس

دذ     داق دةي ة        «: ظةلةيهعسساالم مذن ل بولمعغعح ذمغا مايع ازع زذل عزآع ق الاله شةآس ذنعث ظ ة   ظ ةن بعلل .  بعل
  )هاآعم رعؤايةت قعلغان(»  ظذنع تاشاليدذ ؤة شةيتان هةمراه بولعدذظالالهظةضةر زذلذم قعلسا 

ذت   ذمنعث ص دا زذل أآىمرانلعق قعلغان ا ه ةلع هاياتق ن ظةم ذ دع مةنلعرع ب ذممعتعنعث دىش الم ظ ظعس
ق   تئرةص تذرالمايدعغانلعقع، مذسذلمان هاآعمعنعث ظادالةت يولعنع هئحنعمة توس         عيالمايدعغانلعقعنع ظئنع

الم           ةن ظعس تونذص يةتكةنلعكع ظىحىن، ظأزعنعث هاآعملعرعنع قويذص ظادالةت ؤة صاآلعق ظعشةنحعسع بعل
دا،               . هأآعمعضة آئلةتتع  ارا ظعختعالصلعشعص قالغان ذدعنعث ظأزظ ذرةيزةلعك ظعككع يةه بةنعنةزعر ؤة بةنع ق

ذنعث         ظأزعنعث راهعبلعرعنع قويذص رةسذلذلاله ظةلةيهعس     ساالمنعث ظالدعغا هأآىم تةلةص قعلعص آئلعشع ب
  .بعر معسالع

دذ             داق دةي ةت قعلعص مذن ن رعؤاي ذما دع ذ ظةنه اس رةزعيةلاله ع ظابب : ظعبنع جةرير ظةتتةبةرع، ظعبن
دع       . قذرةيزة ؤة نةزعردعن ظعبارةت ظعككع يةهذدع قةبعلعسع بار ظعدع        « ةتلعك ظع ذرةيزةدعن هأرم ةزعر ق . ن

ذزةيزةلعك بعر ةتتعق ل ظألتىرعل ة قاتع عنع ظألتىرس ةزعرلعك بعرس ع ن ع . عس ةزعرلعك بعرس عحة ن ظةآس
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 ظالالهنعث رةسذلذلاله  . خورما تألةم تألعنةتتع  ) معقدار بعرلعكع (قذرةيزةلعك بعرسعنع ظألتىرسة يىز ؤةسةف      
دذ   ع ظألتىرع ذرةيزةلعك بعرعن ةزعرلعك ق ر ن يعن، بع ةندعن آئ ص ظةؤةتعلض ع قعلع ذالر . ظةلحعس ظ

ع    ر ذن دئيعش أآىم حعقارس ارعمعزدا ه ذ ظ ارايلع، ظ دعغا ب ذلذلالهنعث ظال دذ ص، ةس دعغا آئلع ذنعث ظال . ظ
رع      أآىم حعقع عدا ه ذالرنعث ظارعس االم ظ ذلذلاله ظةلةيهعسس ةمنع   ص، رةس عدعكع تأل عنعث ظارعس ظعككعس

ة    ذ هةقت دذ ؤة ب اش قعلع ةن    [ظوخش ادعللعق بعل اث، ظ أآىم قعلس عدا ه ذالرنعث ظارعس ةر ظ أآىم ظةض  ه
ن دة  (]قعلغع ىرة ماظع مع - 42س ر قعس ةتنعث بع عدذ ) ظاي ةت حىش ةن ظاي اظع (» دئض ذ داؤذد ؤة نةس ظةب

  )رعؤايةت قعلغان
  ـ ظعسالمنعث جةمظعيةتتة ظادالةت بةرصا قعلعشقا ظةهمعيةت بئرعشع 6

دعنع  ذ قاظع ان ب دعلعرعنعث ظاساسع بولغ أآىم قعلعش قاظع المدعكع ه عزآع، ظعس الم شىبهعس ظعس
ةنم أثىل بألض دة آ كة ظاالهع تىرىش ؤة تةآعتلةش ة . ذقةررةرلةش المع جةمظعيةتت دعنع ظعس ذ قاظع ةر ب ظةض

ايمعز          ان بولم ة قعلغ اش ظاساسع دئسةك مذبالعغ أآىم يىرضىزىشنعث ب ةلتىرىش ؤة ظعسالمع ه ا آ . بارلعقق
ة ظعس            ر جةمظعيةتت ذدعيعتع   هةقعقةتةنمذ زذلذم هأآىمرانلعق قعلغان، ظادالةتنع بعلمعضةن بع المنعث مةؤج

  .بولمايدذ
دة                 ا ظاالهع عدعكع بايانالرغ دة توغرعس ذ قاظع لعرعدة ب ذلذلالهنعث هةدعس ةرعم ؤة رةس ذرظان آ ظعسالم ق
ذقعرع        ة ي ع ؤة آىحلةندىرىلعشعض ا قعلعنعش ذهعملعقع، بعن دعنعث م ذ قاظع ارقعلعق، ب رعش ظ ورذن بئ ظ

دع   دةرعجعدة ظةهمعيةت بةردع ؤة آعشعلةرنعث قانذن ظالدع  ةنلعكعنع تةآعتلع اراؤةر ظعك . دا ظوخشاش ؤة ب
ظالعملعرع خةلق ظعحعدة ظادالةتنع هةقعقةتكة     )  قانذن   سعياسعي( فعقهع   سعياسعيمذسذلمانالردعن بولغان   

أآىم            ذش، ه ظايالندذرذشنعث يوللعرع، ظادالةتنع بارلعققا آةلتىرىشكة رعغبةتلةندىرىش، زذلذمدعن قورقذت
ةلقنعث           قعلعشقا هازعرلعنعشقا ت   ئضعشلعك شةرتلةر، ظةضةر هأآىم قعلغذحع هةقعسزلعق ياآع زذلذم قعلسا خ

دعنقع               ظذنعثغا بولغان مةيدانع ؤة بذ مةسعلعضة مذناسعؤةتلعك بولغان باشقا تةرةصلةرضة آأثىل بألىشنع ظال
  .ظورذنغا قويدع

ةؤةب    ظعسالم ظالعملعرع ؤة قانذنشذناسلعرعنعث بذ مةسعلعضة ظةهمعيةت بئرعشتعكع بع  ر س ردعن ـ بع
ة بولذشنعث          الةتكة ظعض اظادعتعنعث آاص ةخت ـ س اراؤانلعقع ؤة ب شذآع ظادالةت، ظعنسانعيةت هاياتعنعث ص

  .ظاساسع
ا     ةخت ؤة تعنحلعقق انعيةت ب ا ظعنس ا ظايالنس دا رعظاللعقق انعيةت هاياتع ةت ظعنس ع ظادال ةر ظعاله ظةض

عزلعككة         ظةآعسحة ظعنسانعيةت هاياتعدعن ظعالهع ظا    . ظئرعشعدذ انعيةت بةختس ة ظعنس ذرع ظأحس دالةتنعث ن
  .صاتعدذ ؤة زذلمةت دةهشعتع ظعحعدة ياشايدذ

ةلتىرىش        شذنعث ظىحىن    ا آ ةتنع بارلعقق عدا ظادال علةر ظارعس بارلعق صةيغةمبةرلةرنعث ؤةزعصعسع آعش
ةر بعل       [:  مذنداق دةيدذ  ظالاله. بولغان ذق ؤة    بعز هةقعقةتةن صةيغةمبةرلعرعمعزنع روشةن مأجعزعل ةن ظةؤةتت

ىردذق    ص،  ظذالر بعلةن بعللة، ظعنسانالر ظادالةتنع بةرصا قعلسذن دة        ذننع حىش د    ].آعتابنع، قان ىرة هةدع  س
  . ظايةتنعث بعر قعسمع - 25

ةت بئرعش ة ظةهمعي المنعث ظادالةتك الم دألعتعنعث    عظعس تا ظعس رع ـ باش لعرعدعن بع نعث آأرىنىش
ةتنعث شةرت قعلعنعشع         رةظعسلعكعدعن آعحعك ؤةزعصعلةرضة قةدة    ة ظادال ةزع  . ر تةيعنلعنعدعغان آعشعض ب

ةن               قا مذظةيي ةتتعن باش شةرعظةتشذناسالر ظعسالم دألعتع رةظعسلعكعضة تةيعنلعنعدعغان آعشع ظىحىن ظادال
أز  قا     عشاراظعتالردا ظ عص مئثعش ول تئص ويلعنعص ي اد قعلعش  ( ظ قا     ) ظعجتعه عجاظةتلعك بولذش ةت ـ ش جىرظ

ذل         .ةرضة آةثحعلعك قعلعشع مذمكعن   لظوخشاش بةزع شةرت   ان قوب ر زام عز باشلعق هئحبع  لئكعن ظادالةتس
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دذ االهعيعتع . قعلعنماي ذش س ةت رةظعسع بول عنعث دأل علمعغان آعش ةرتع تئص ذ ش ارةت ب ةتتعن ظعب ظادال
ذحعالر                . بولمايدذ أآىم قعلغ وقعتعش ؤة ه ذمنع ي ش، زذل ا قعلع ةتنع بةرص دعردة ظادال ذ تةق ظذلالر ؤة  ،ب  مةس

ع   ةت رةظعس عنعث دأل دعغان آعش ع دةص قارعماي عنع ظأزعنعث ؤةزعصعس اب ظئلعش ةردعن هئس خعزمةتحعل
  »بولذشع قانداقمذ مذمكعن بولسذن؟

ةلةبع   ةت ش ذر ظةهم ع «دوآت ةدةنعيعتع قامذس الم م ةر ؤة ظعس داق  » تىزىمل دا مذن ةن آعتابع دئض
دذ رع «: دةي ةت بئ دة ظةهمعي ة ظاالهع الم ظادالةتك ذنع ظعص، ظعس ع  ظ ةت رةظعس اآع دأل ع ي الم خةلعصعس س

دع      دع            . سايالشتعكع ظةث يذقعرع شةرت قعل عجاظةت شةرت قعلعن م ؤة ش نال ظعلع دعن آئيع ئكعن  . ظذن ل
ةهرعمانالر              عجاظةتلعك ق عدعكع ش ظعسالم مذتةصةآكذرلعرع ظةضةر رةظعس شعجاظةتسعز بولسا مذسذلمانالر سئص

دعغانلعقعنع،         بعلةن ظعلعمعسز بولسا ظأز ظعحعدعكع ظعلعم ظعض        دذرذص آئتةلةي لذقنع تول ةن بوش علعرع بعل
تىردع           دعغانلعقعنع مذقةررةرلةش ارا تذرالماي ة ظ داق نةرس ذنعث  . لئكعن ظادالةتسعز بولسا هئحكعم هئحقان ش

ذ       ةنحة تئخعم ان حىش ذهعملعقعغا بولغ ةرتعنعث م ةت ش تعكع ظادال س سايالش اآع رةظع ة ي ةن خةلعص بعل
تع ذلذلاله ظةلةيهع. ظاش دذرةس داق دةي االم مذن الاله«: سس ةلقنعث ظ ذم خ دعن مةل ذللعرع ظعحع أز ق  ظ

ة،          دا ظألس ان هال اظعنلعق قعلغ ةرلعك، خ ة هعيلعض ول ظاستعدعكعلعرعض مةسظذلعيعتعنع تاصشذرغان آعشع ق
  .» ظذنعثغا جةننةتنع هارام قعلعدذظالاله

ان        ظذممعتع! ظالالهظع  «: يةنة رةسذلذلاله ظةلةيهعسساالم مذنداق دةيدذ     ظذل بولغ عغا مةس نعث بعر ظعش
  »آعشع خةلقعضة قاتتعق زذلذم قعلسا ظذنعثغا قاتتعقلعق قعلغعن، رةهعم قالسا ظذنعثغا رةهعم قعلغعن

  ـ ظعسالم ظادالةت بةرصا قعلعشنعث يولعنع توسقان هةربعر توسالغذنع يوق قعلعدذ7
عل  ا آعش ع هأآىمرانالرغ الم دعن زدةك ظعس ان قعلغعنعمع دا باي ا يذقعرع ةتنع بارلعقق عدا ظادال ةر ظارعس

دذ  ب قعلع نع ؤاجع ا     . آةلتىرىش ذنع قولغ ش ؤة ظ ةص قعلع ةققعنع تةل انغا ه ةربعر ظعنس قا ه دعن باش ظذن
  .آةلتىرىشنعث ظةث ظاسان، تعز، حعقعمعسز يوللعرعنع ظاحقانلعقعنع ؤة مةيدان هازعرلعغانلعقعنع آأرعمعز

ةققعنع           أز ه عنعث ظ ةق ظعضعس الع           شذنعث ظىحىن ظذ، ه ذش ظئهتعم الغذ بول كة توس ا آةلتىرىش  قولغ
  .بولغان هةرقانداق ؤاستعنع ظئتعبارغا ظالمايدذ

دعكع           ةلتىرىش يولع ا آ ةققعنع قولغ أز ه عنعث ظ ةق ظعضعس ةققعنع ه ة ه العمالر مةهكعم ةزع ظ ب
دذ رع دةص قاراي الغذالرنعث بع ذرغاندعن  . توس ةققعنع تاصش ة ه اؤال مةهكعم ةث ظ ع ظ ةق ظعضعس ع ه حىنك

يعنآ دذ    ،ئ ة بوالالي ة ظعض لعنعش صذرسعتعض ع ظعش ش ؤة داؤاس ة داؤا قعلع ة  .  مةهكعمعض ةر مةهكعم ظةض
  . هةققعنع تةلةص قعلعشتعن مةهرذم قالعدذ،هةققعنع تاصشذرذشقا قادعر بولمعسا

دذ           داق دةي ةؤدذدع مذن ةال م تاز ظةبذلظ ا        «: مةرهذم ظذس ر ظعساله نذقتعسع بولس ان بع ذهعم بولغ ؤة م
ىتىنلةي                 ظادالةت تى  ةققعنع ص ة ه ةنع مةهكعم ش، ي ذن قعلع ة ظذيغ زىملعرعمعزنع حوقذم ظعسالمع ظألحةمض

ةر        . ظةمةلدعن قالدذرذش عغا زةه الم دذنياس ةن ظعس ةتع بعل ةددع ـ جةم ظذ بولسعمذ غةرب تىزىمع صىتىن ج
ةت          ،حاثضعلعنع ظذزارتقاندعن آئيعن قوبذل قعلعنغان     قعزعل بعدظ وق قئص المدا  ظع( ظعسالمدا ظاساسع ي س

ذلنع            ) ظاساسع يوق يئثعلعق   عنع ص ذنعث مةهكعمعس ةن، ظ ظعسالمنعث تةبعظعتع ؤة خذسذسعيعتعضة ظاساس
ةس              ذمكعن ظةم عزمذ م . تألعمةستعن ظادالةتكة ظئرعشةلمةيدعغان دذآان قعياصعتعدة تةسةؤؤذر قعلعش هةرض

ةؤرع قعلدذر               قا س ذرذق قعلعش دعن ق دذ     ظذ ظةبةدع قذرذق قذلالرنع زذلذم ؤة هةققع از بواللماي دعغان جعه . ع
ذحع            ذم قعلعنغ م ؤة زذل ة ـ زالع اش ؤةزعص ةن ب ة يىآلةنض الم مةهكعمعسع ظىستعض اجعز ؤة  ،ظةآسعحة ظعس  ظ

  .آىحلىك ظارعسعدا ظادالةتنع يىرضىزىشتعن ظعبارةت
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دة داؤا    ةت ؤةقةلعرع ةرخعل داؤاالر ؤة جعناي ىزىلعؤاتقان ه دا يىرض الم دعيارلعرع ذنلعغان ظعس نذرغ
ات قعلغ ارا ظادؤذآ ةن ظأزظ الع بعل ش خعي الةتلعك قعلع ة آاص ذحعنعث مةنصةظعتعض ذحع ؤة داؤا قعلعنغ

  .ظعشلعتعش تىزىمع يذقعرعدا تعلغا ظئلعنغان ظادالةتسعزلعككة ظئلعص بارعدعغان ؤاستعلةرنعث بعرع
ق                ةغ سةرص قعلعش ايعن آأص مةبل ا هةممعمعزضة مةلذمكع ظادؤذآات ظعشلعتعش داؤا ظعضعسعنع ظعنت

ةهرذم               . مةجبذر قعلعدذ  تعن م اقالص قعلعش ظذنع تألةشكة ظاجعز آةلسة ظأز هةققعنع تةلةص قعلعش ياآع س
  .قالعدذ

ذم ؤة        ان زذل ار بولغ ةؤةبعدعن دذح ةنلعك س أآمعنع يىرضىزمعض الم ه ع ظعس ذالرنعث هةممعس ب
  .ظعنسان هاياتعدا بذنعثدعن ظارتذق زذلذم ؤة صعشكةللعك بولمايدذ. صعشكةللعك

  ظادالةت بةرصا قعلعشنعث مذسذلمانالرنعث هاياتعدا ظةمةلع تةتبعق قعلعنعشعـ 8
ةحىردع    اتلعرعنع آ المع هاي ة ظعس المع جةمظعيةتت ذلمان ظعس ةن مذس ةت  . هةقعقةت دة ظادال نةتعجع

ة، باشلعق       ،ظذ جةمظعيةتتة دوست  . هأآىملعرع ؤة ظادعل هأآىمرانالر بعلةن تارتذقالندع      مةن، خةلعص  دىش
ة دعؤة خةلقل ة ظايالن ةن هةقعقةتك لعرع بعل ل آأرىنىش أص خع ةت آ عدا ظادال ةردة . ر ظارعس دعنقع بةتل ظال

  :تأؤةندة يةنة بعر نةححة معسال آةلتىرعمعز. بذنعث بةزع معساللعرع تعلغا ظئلعنغان

  رةسذلذلاله ظةلةيهعسساالم باشقعالرنعث قعساسعنع بئرعدذ
اخعرقعسع رةسذلذلاله ظةلةيهعسساالم آعشعلةر ظارعسعدا    بذ ظذممةتنعث صةيغةمبعرع، صةيغةمبةرلةرنعث ظ    

ع   را قعالتت الص ظعج دعن باش اؤؤال ظأزع ةث ظ ع ؤة ظ أآىم قعالتت ةن ه ةت بعل كىحعلعرعنعث . ظادال ظةضةش
  .ظأزعدعن قعساس ظئلعشعغا صذرسةت يارعتعص بئرةتتع ؤة بذيرذيتتع

ذت  ا ت دا ظوقي االم قولع ذلذلاله ظةلةيهعسس عدا رةس ةدعر ظذرذش دذب لةرنع تىزةي دا سةص ةؤاد . قان هال س
دع ذرغان ظع عرتعدعرةك ت نعث س ة سةص ع غةزعي أتىص . ظعبن دعن ظ ذنعث ظالدع االم ظ ذلذلاله ظةلةيهعسس رةس
دذ ؤة          ةؤاد     «آئتعؤئتعص ظذنع ظوقيا بعلن ظعتتعرعص قويع ذر، س ىز ت دذ » ت ةؤاد . دةي ذلذلاله   «: س ع رةس ! ظ

ث،   ث ظاغرعتتع الالهمئنع ةق ؤة ظادا ظ ئنع ه دع   س ةن ظع ةن ظةؤةتك ةت بعل دذ» ل ذلذلاله . دةي رةس
االم  ال«ظةلةيهعسس عثنع ظ دذ » قعساس ئحعص بئرع عقعنع ظ ذ . دةص قورس ةن«ظ عمنع ظالعم دةص » قعساس

  .قذحاقالص رةسذلذلالهنعث قورسعقعنع سأيعدذ

  ظأمةر ظأزعنع قول ظاستعدعكع هةرقانداق بعرع بعلةن باراؤةر ظورذندا قويعدذ
داق دة  ةبع مذن دذظةت دع      «:ي ةك ظةؤةتعل يعم ـ آئح ة آع ة  . ظأمةرض ذالرنعث ظةتراصعدعكعلةرض ذ ظ ظ

ةردع ارقعتعص ب دع  . ت ان ظع عم قعلعنغ ردعن تةقس ة بع ةربعر آعشعض يعم   . ه ذر آع ع ق ة ظعكك ذ ظىستعض ظ
  .آئيضةن هالدا سأز قعلماق ظىحىن معنبةرضة حعقتع

  ماثا قذالق سالمامسعلةر؟! ـ ظع ظعنسانالر
  .، دئدع سةلمانـ قذالق سالمايمعز

  .ـ نئمة ظىحىن؟ ظع ظةبذ ظابدذلاله
  .ـ حىنكع سةن بعزضة بعر قذردعن آعيعم تةقسعم قعلدعث، ظةمما ظأزةثضة ظعككع قذر قالدذرذصسةن

دع ؤة       دذلاله دئ ذ ظاب ع ظةب ا، ظ ك قعلم دذلاله«ـ يئنعكلع اقعردع» ظاب اؤاب  . دةص ح ئحكعم ج ه
  .بةرمعدع
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  .دةص تةآرارلعدع) مةر ظوغلع ظابدذلالهظأ(ـ ظع ظابدذلاله ظعبنع ظأمةر 
  )مأمعنلةرنعث باشلعقع(ـ لةببةيك، ظع ظةمعيرذلمأمعنعن 

   بعلةن شاهعدلعققا تارتعمةنكع، ظىستىمدعكع آعيعم سئنعث ظةمةسمذ؟ظالالهـ سئنع 
  . آأرىص تذرذصتذآع شذنداقظالالهـ 

  »ـ ظةمدع سأزلة، ظاثاليمعز، دئدع سةلمان رةزعيةلالهذ ظةنهذ
اب       ظأ ة هئس ع بويعح رعش ظاساس ةققعنع بئ ة ه ةر آعشعض ظذلالردعن ه تعدعكع مةس ول ظاس ةر ق م
  .ظاالتتع

ع   ةتلعرعنع بعلعش ذقلعرع ؤة مةجبذرعي أز هوق ذقراالرنعث ظ ةر ؤة ص تعدعكع خعزمةتحعل ول ظاس ذ، ق ظ
دذ   داق دةي ص مذن ئالن قعلع نع ظ ذ صعرعنسعص دا ب ر يئغعن النغان بع ع توص ىن، هةممعس ةن «: ظىح م

قا               خعز ايلعقعثالرنع ظئلعؤئلعش قا، ب ل ظذزارتعش ذثالرغا تع كة، نومذس ازار بئرعش مةتحعلعرعمنع آأثلىثالرغا ظ
  . آعتابع ؤة رةسذلذلالهنعث هةدعسلعرعنع ظأضعتعش ظىحىن ظعشلعتعمةنظالالهنعثظةمةس، ظةآسعحة 

دعمغا      ذحع ظال ذم قعلعنغ ةن، زذل ذمغا ظذحرايدعك رة زذل دعن بع ع خعزمةتحعلعرعم تعن آعمك آئلعش
  .»بذرذن ظذ خعزمةتحعدعن قعساس ظئلعنغان، هةق ظأز ظعضعسعضة قايتذرذلغان بولعدذ

ذ    ذ ظةنه اس رةزعيةلاله ع ظ ةمر ظعبن ةمعرذلمأمعنعن «: ظ ع ظ ول   ! ظ ظذل ق ر مةس ةر بع ظةض
ورايدذ         ةر . ظاستعدعكعلةرنعث بعرعنع ظةدةصلعسعمذ ظذنعثدعن قعساس ظاالمسةن؟ دةص س ذلذلاله  «: ظأم رةس

ذ        ظةلةي ام، قانداقم ةن تذرس ةنلعكعنع آأرض عنع بةرض قعالرنعث قعساس عدعن باش أز نةصس االمنعث ظ هعسس
  .دةيدذ» قعساس ظالماي

دذ          داق دةص يازع ذق      «: ظأمةر رةزعيةلالهذ ظةنهذ ظةجناد مةسظذللعرعغا مذن اتتعق قولل ذلمانالرغا ق مذس
ةهرذم قويم             تعن م ر ظش علةر، بع ان بولعس علةر   قعلماثالر، ظذالرنع خارلعغ ةن بولعس عرلعققا ظذندعض . اثالر، آاص

ص          دعن حعقع لةنمةثالر، يول علةر، غةزةص ة قويعس اقلعماثالر، صعتعنعض ذزذن س رعقعدا ظ مةن تذص دىش
  .»آئتعسعلةر

  عن قعساسعنع ظئلعشقا هأآىم قعلعنعدذظةسكةر، باشلعقعد
دذ     ةت قعلع داق رعؤاي ةزم مذن ع ه ر آع    : ظعبن دا بع ظةرنعث يئنع ا ظةلظةش ذ مذس ذص ظةب ع بول  ،ش

ةتتع      ةت آأرس ىك خعزم كة         .ظذرذشالردا بىي ا آةلتىرىش ةت قولغ ذن غةنعم تا نذرغ ق ظذرذش ر قئتعملع ذ بع  ظ
دذ         . سةؤةبحع بولعدذ  عمعنع بئرع ر قعس ةققعنعث بع ةت ه ذنعثغا غةنعم ظةرع ظ ا ظةلظةش ذ مذس ذ  . ظةمما ظةب ظ

دذ   ث تذرع تا حع ذق ظئلعش عرمةت قا   . تول ذنع يعض ا ظ ذ مذس ةن ظةب ذنعث بعل ع  ش دذ ؤة حئحعن ا ظذرع مح
دذ            . حىشىرتعدذ دعغا آئلع ذنعث ظال ذ ظةنه ع    . ظذ حىشىرضةن حئحعنع يئغعص ظأمةر رةزعيةلاله ر ظعبن جىرةي

اتتع ؤة       .  مةن ظأمةرنعث يئنعدا ظعدعم ،ظابدذلاله دةيدذآع  ة ظ ةرنعث آأآعسعض رعص ظأم ع حعقع ذ حئحعن ظ
الاله« ا؟ظ ان بولس ةمكع، بولمعغ ةن قةس دع»  بعل ةر. دئ ا؟ «:ظأم ان بولس ة بولمعغ ع » «نئم الاله(ؤةلاله  ظ

ا    . راست ظئيتتع ) بعلةن قعلعنغان قةسةم   دع » ظةضةر جةهةننةم بولمعغان بولس ىك      . دئ ذ، ظذرذشالردا بىي ظ
ازدع      اسظأمةر ظةبذمذ . ةقةلةرنع ظاثالتتع خعزمةتلةرنع آأرسةتتعم، دئدع ؤة بولغان ؤ      ذب ي داق مةآت : غا مذن

ذنعث            . غان ؤةقةلةرنع ظاثالتتع  صاالنع ظالدعمغا آئلعص بول   « اث، ظ ان بولس ذنداق قعلغ ةن ش ةر هةقعقةت ظةض
عدا            . هةققع هةرضعزمذ سةندة قالمايدذ    علةر ظارعس ذ آعش اث، مةنم ظذ جازانع آعشعلةر ظارعسعدا بةرضةن بولس

ةن     ئلعص                 . ظذنعثغا قعساسنع ظئلعص بئرعم عنع ظ ةردة قعساس ذز ي ذ يالغ اث، مةنم ةن بولس ةردة بةرض ذز ي  يالغ
ة   » نع ظةصذ قعل  باشلعغعث«ظأمةرنعث ظةتراصعدعكع آعشعلةر    » .بعرعمةن ع     دئيعشتع، ظذ آعشعض ذ، ؤةلاله  ظ
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مان          . ياق، هئحكعم ظىحىن ظذنع بوش قويذؤةتمةيمةن دئدع       عنع ظاس ةندة بئش ةيتع آةلض لئكعن قعساس ص
  .دئدع» ظذنع ظةصذ قعلدعم! ظالالهظع «: تةرةصكة آأتىرىص

  انالرنعث بعرعضة قعلغان سأزع ظىحىن جازالعنعدذمعسعرنعث ؤالعسع مذسذلم
دذ   داق دةص يازع ةؤزع مذن ة      : ظعبنذلج ذلمانالرنعث بعرعض دعكع مذس اس يئنع ع ظ ةمر ظعبن ع «ظ ظ

عق دذ» مذناص ذ    . دةي ةر رةزعيةلاله دعم، ظأم عقلعق قعلمع الص مذناص دعن باش ذلمان بولغان ع، مذس ذ آعش ظ
ذ تةآ    ة س ىحة بةدعنعمض ا آةلض ذنعث يئنعغ ئلعص  ظةنه دعغا آ ذنعث ظال دذ ؤة ظ ةن دةي ع : كىزمةيم ةمر مئن ظ

اردع عقلعققا حعق الاله. مذناص دعم،   ظ عقلعق قعلمع الص مذناص دعن باش ذلمان بولغان ةمكع، مذس ةن قةس  بعل
دذ دذ . دةي ةت يازع ة خ ةر ظةمرض اليدذ  . ظأم داق باش ع مذن دا خئتعن ةن هال ذ غةزةصلةنض ع «: ظ اس ظوغل ظ

ة          . ع مذناصعقلعققا حعقارغانلعقعثنع ظئيتتع   ظازغذحعغا، صاالنع سئنعث ظذن    اهعد آةلتىرس ذ ظعككع ش ةر ظ ظةض
دعم ذيرذق قعل نع ب ا ظذرذش ق قامح ئنع قعرع ع. »س ذ آعش الاله«: ظ ذ ظ ةمرنعث ظ ذنكع ظ ذؤاهحعم بولس  ض

دع   ان ظع ع ظاثلعغ ر آعش أزعنع بع دذ  » س ذؤاهلعق بئرع ع ض ذ آعش دذ ؤة ظ ىتىن . دةي دعنال ص ظارقع
ذحعلعرع  . لق بئرعدذ عسع ضذؤاه سجعدتعكعلةر هةمم مة ذ سةن؟     ؤ«: ظةمرنعث قوللعغ ع ظذرماقحعم » العيعثن

  :ظذالر يةنة سورايدذ.  هةم ظذنع بعر نةرسعلةر بعلةن قايعل قعلماقحع بولعدذ، ظذ رةت قعلعدذدةيدذ
  ـ ؤالعيعثنع ظذرماقحعمذ سةن؟

  .ـ بذ ظعشتا ظذنعثغا ظعتاظةت قعلعشنع مذؤاصعق آأرمةيمةن
  . ظالدعدا ظولتذرذص بئرعدذالشتعن توسعماثالر، دةيدذ ظةمر قامحعـ ظذنع مئنع

  .ـ هازعر هوقذقذث بعلةن مئنع توساص قاالالمسةن؟ دةيدذ ظذ
  .ـ ياق

  . قويدذمظالالهقاسئنع . ـ ظعشعث بذيرذلغعنعثحة بولسذن

   خةلعصعلةر ظىستعدعن هأآىم حعقعرعدذقازعالر
ذرعدعغانلعقعنع   ظعسالمنعث هاآعم ؤة صذقراالرنعث قانذن ظا لدعدعكع باص ـ باراؤةرلعكعنع ظةمةلضة ظاش

دذق       ان ظع ا            . ظالدعنقع سةهعصعلةردة بايان قعلغ ادةتتعكع بعرسع ظعختعالصلعشعص قالس ةن ظ ة بعل بعرخةلعص
  . قانذن ظأز ظادالعتعنع آأرسةتتعهةقعقةتةن

دذ داق رعؤايت قعلع ةقع مذن ةي ظع: ظةلبةيه ذ ؤة ظذب ذ ظةنه ةر رةزعيةلاله ذ ظأم ةظب رةزعيةلاله ع آ بن
دذ ما حعقع عدا تارتعش ام توغرعس ر ت عدا بع ذنعث ظارعس ةر. ظةنه عد«: ظأم ع اظعككعمعزنعث ظارعس د ظعبن  زةي
  .ظذ هأآىم حعقعرعدذ» سابعت هأآىم حعقارسذن دةيدذ ؤة ظذنعث ظالدعغا بئرعشعدذ

  قازعالر باشلعقالر ؤة باشقعالر ظىستعدعن هأآىم حعقعرعدذ
ئلع     بعر ظايال آذفةن   اؤال     ص،  عث قازعسع شذرةيكعنعث يئنعغا آ ةن ظ الاله م دعن       ظ ا قازع دعن قالس  ظذن

  .ياردةم سورايمةن دةيدذ
  ـ آعم زذلذم قعلدع؟

ع ظع   عـ ظةمعرذلمأمعن ا ظعبن ق      يننعث تاغعسع ـ باشلعقعمعز مذس ان خورمعلع دعن قالغ ذراتتا دادام ا ص س
دع ار ظع ئغعم ب كةن ظ. ب ةن بألىش لعرعم بعل ذنع قئرعنداش دذقظ دعم. ع الغان ظع ام س علغا ت لعق . صاس باش
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ئتعؤالدع اغلعرعنع س لعرعمدعن ب دع. قئرعنداش ئتعؤالماقحع بول ذ س اتمعدعم. مةندعنم ئكعن س ذ . ل ذ ب ظ
  .خورمعلعرعمنع ظايرعيالمايدعغان بولذص قالدعم.  آعشع بعلةن آئلعص تامنع ظئلعؤةتتع500آئحة 

ة           ظذ خعزمةتحعسعضة تامغا بئسعش ظىحىن سذرذخ آ       انع مةهكعمعض ةن مذس ذنعث بعل ةلتىرىشنع ؤة ظ
  .ظذ ظايالمذ تامغا بئئسشقا سذرذخ هازعراليدذ. ظلعص آئلعشعنع بويرذيدذ

  :ـ قازع ظىستىثدعن هأآىم حعقارماقحع، مانا بذ تامغعسع دةيدذ خعزمةتحع مذساغا
  : ظذ ساقحع حاقعرتعدذ ؤة ظذنعثغا بذيرذق قعلعدذ

ذب  رعص س دعغا بئ ث ظال دذ(عهانةلاله ـ قازعنع نع بعلدىرع ةن ) ظةجةبلعنعش عث هةقعقةت ان ظعش قعلغ
  .دئضعن» ظةجةبلعنةرلعك، بعر ظايالنعث داؤا قعلعشع بعلةن بعزنعث ظىستعمعزدعن آئيعن حعقعرعالمدذ؟

  .ز قانداق؟ دةيدذ ساقحععـ مئنع ظذنعثغا مةجبذرلعمعسعث
  ـ بئرعؤةر، نئمعدعن قورقاتتعث؟

ذن       .  آئلعص باشلعقعنعث دئضةنلعرعنع يةتكىزعدذ    ساقحع سذرةيكعنعث ظالدعغا   انعث نذرغ ذ ؤة مذس ظ
ذالرنع               . ظادةملعرع تذتذص قئلعنعدذ   رعص ظ ة بئ ذرذش ظأيعض ذص ت شذنعث بعلةن مذسا ظعبنع ظعسا ظأزع تذت

ع              «شذرةيك بذ خةؤةرنع ظاثلعغاندا     . حعقعرعدذ ئكعن بعزن دعم ؤة ل ةن ظع ذنع آىتمعض ذالردعن ب ؤالالهع، ظ
دع     مةجبذر قع  ذرعمعز      ,لدع، بعزضة ظأزعنع آأرسةتمةآحع بول اؤاب قايت ذلدا ج ذ ظوخشاش ظذس دةص » بعزم

ذالرغا              . خةلعصعضة ظةرز قعلعش ظىحىن باغداتقا يولغا حعقعدذ       دة ظ ة آأؤرعكع اثالص آذف ا ظ ةؤةرنع مذس ذ خ ب
اليدذ   قا باش ذنعثغا يالؤذرذش عدذ ؤة ظ ذ   . يئتعش ة ماق ة تةلعؤعض ث هةمم ذ، قازعنع دا ظ دذ ؤة ظاخعرع ل آئلع

دذ   دعغا حعقع ة ظال دذ     . مةهكعم ع ظاثلعتع ارلعق داؤالعرعن تعدعكع ب لعقنعث ظىس ال باش ذ ظاي امذ . ظ مذس
  :قازع ظذنعث ظىستعدعن هأآىم حعقعرعص. راستلعقعنع قوبذل قعلعدذ

دذ     ة آةلتىرعلع ةن ظةسلعض ك بعل ام تعزلع ةن، ت عنع قايتذرعس ث هةممعس دعن ظالغانلعرعثنع ـ ظذنعث
  .دةيدذ

  .ساي بةجا آةلتىرعمةن دةيدذ، مذسا ظعبنع ظعةممعنعـ ه

  قازع، ظادالعتعدعن قاناظةتلةنمعضةن باشلعقعنعث ضذؤاهحعلعقعنع رةت قعلعدذ
ارعخع « ث ت ذس قازعلعرعنع دذ » ظةندول داق يئزعلع ا مذن ةن آعتابت ع  «: دئض ةد ظعبن ازع مذهةمم ق

لع    رع ظةندولذسنعث باش ر      بةشعر مةظاصرع، داؤا قعلغذحعالردعن بع علغان بع ةمنعث تامغذسع بئس قع ـ هةآ
ةندةك    ئلعص آةلض تعدة ظ ذؤاهحع سىص ةتنع ض ارحة خ وق  «ص عتع ي ذش سىص ذؤاهحع بول ذنعث ض . ب

دذ  » مةهكعمعدعن ظأتةلةيدعغان شاهعد ظئلعص آةل    ذنع رةت قعلع ةيران     . دةص ظ ايعن ه دع ظعنت ذ بذنعث ظ
ظذ قازع سعزنعث   . ز ؤة شةؤآعتعمعز تىضةصتذ   سةلتةنةتعمع«: ظعحعضة حأمعدذ ؤة باشلعقعنعث ظالدعغا بئرعص     

دذ ذؤاهحعلعقعثعزنع رةت قعلعؤاتع الاله. ض ان ظ ظذل قعلغ ة مةس عزنع خةلقعض ول .  س اللعرعنع ق ان ؤة م ج
قا،                  ذنع ظئزعقتذرذش ارقعلعق ظ ذ ظ ظاستعثعزدا قعلغان تذرسا، ظذنعث قعلغعنعغا قاراص تذرامسعز؟ دةيدذ ؤة ب

د قا ظذرذنع ازعنع جازاالندذرذش ذرذص . ذق اؤاب قايت ذنعثغا ج ةم ظ ة آ ا«ه ع تاغ ةندةك ! ظ ةن دئض ع س مئن
دعن  ظالالهنعثظذ .  بعلةن قةسةمكع، قازع ياخشع آعشع   ظالالهقعلعدذ، دةص ظويالمسةن؟      يولعدا هئحنعمع

دذ عكلةر          . قورقماي دعغان ظعش يعن آعرةلةي ز قع ال، بع ا ظ لعرعنع تعلغ لعك ظعش قا تئضعش ذنعث قعلعش ظ
ذن ال. تاقالمعس ذن الهظ ا قعلس علعق ظات ذنعثغا ياخش زدعن ظ دعن ؤة بع أز رةهمعتع دذ. » ظ ذنعث . دةي ذ، ظ ظ

  .دةيدذ» بولدع، سئنعث بعلةن ظعشعم تىضعدع«سأزلعرعضة ظاححعقعلعنعص 
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ات    ظالالهنعث بعلةن قةسةمكع قازع ظالالههةظة ـ قعلعدعغعنعم مذشذنحعلعك،   دا ظئهتعي ع ظالدع  دعن
ذنعث      عدا ظ مايمةن    قعلغان ظعش توغرعس ةن قارعشعالش دعنع        .  بعل مةنلةرنعث ظال ذنعثغا ظوخشاش ظعخالس ظ

  .توسذش بعلةن مذسذلمانالرغا خاظعنلعق قعلمايمةن، دةيدذ هةآةم
دذ داق دةي ةندة مذن عدعن ظةيعبلةنض ذ آعشع تةرعص عر ظ ع بةش ذؤاهحعلعق «: ظعبن عز، ض ع ظةقعلس ظ

ذنعثغا         ظةضةر باشلعقنع . حوقذم شةرتلةرضة ظذيغذن بولذشع آئرةك     م ظ ام آع ث ضذؤاهحعلعقعنع قوبذل قعلس
عزلعق               دا هةقس ام ظارع ل بولمعس تا ظادع قارع حعقعشقا جىرظةت قعالاليدذ؟ ظةضةر ضذؤاهحعلعق قوبذل قعلعش

  .»آئلعص حعقعدذ

  خذالسة
دذ           اراؤةر دةص قاراي اص ـ ب دا ب ةررةر هال دا مذق ذن ظالدع انالرنع قان ارلعق ظعنس اي ؤة   . ظعسالم ب ةنع ب ي

وق           يوقسذ ةرق ي ئح ص عدا ه ةت             . ل، ؤةزعر ؤة صذقرا ظارعس ةت ؤة دأل ة، جةمظعي ة ظاظعل الم ظذممعتعض ذ ظعس ظ
  .معقياسعدا ظادالةتنع بةرصا قعلعشنع صةرز قعلعدذ

ةت        ظعسالم آعشعلةر ظارعسعدا ظادالةتنع بةرصا قعلعشنع صةرز قعلعش بعلةن بعرضة ظعنسانالرنعث قعمم
ايعتع    ظالالهنعث  ظألحعمعنع ظألحةيدعغان معزاننعث    ةن   « ظ الاله هةقعقةت ةتلعكعثالر       ظ ةث هأرم دا ظ  هذزذرع

ةخت  » ظةث تةقؤادار بولغعنعثالردذر   ظعكةنلعكعنع آأرسعتعدذ ؤة بذ معزان ظعنسانالر هاياتعدا ظومذمالشسا ب
  .ـ ساظادةتنعث، ظةآسعحة بولسا بةختعسزلعكنعث هأآىم سىرعدعغانلعقعنع مذقةررةرلةشتىرعدذ

ةرب  الم ه ةت       ظعس ىن ظادال ذرذش ظىح ع ت ذم قارش عش، زذل ة ظئرعش ذحعغا هةققعض ذم قعلعنغ عر زذل
ةققعنع     . يىرضىزةلةيدعغانالر بعلةن ؤاستعسعز مذناسعؤةتلعشعشنعث يولعنع ظئحعص بةردع       أز ه ظعنساننعث ظ

  .قولغا آةلتىرىشكة توسالغذ بولعدعغان بارلعق ظامعلالرنع يوق قعلدع
ذ صعرعنسع  دا ب ذلمان هاياتع اهعد ؤة    مذس ةلع ش دعغان ظةم دعغان، آىحلةندىرع الرنع تةآعتلةي ص

  .تةتبعقاتالر مةيدانغا آةلضةن

  ظعتاظةت قعلعش: ظىحعنحع قاظعدة
المنعث         ذنداقال ظعس رع، ش لعرعنعث بع ىزىش ظاساس أآىم يىرض المدعكع ه ش ظعس ةت قعلع ظعتاظ

رع   سعياسعي  دعلعرعنعث بع ىزىم قاظع ةلقنع   .  ت ادالعتع، خ اظعتع ؤة    هأآىمرانالرنعث ظ ان ظعت ذالرغا بولغ ث ظ
نح ؤة         ىزىم، تع اغالم ت ة، س ان هالةتت عش بولمعغ ارا آئثعش عدعكع ظأزظ ةلق ظارعس ةن خ أآىمرانالر بعل ه

  .آىحلىك دألةتنعث مةؤجذت بولذص تذرذشنع تةسةؤؤذر قعلعش مذمكعن ظةمةس
ص    ان قعلع ةهمعيعتعنع باي نعث ظ ةت قعلعش ع ظعتاظ الم«دعنعمعزدعك عز ظعس عز جاماظةتس ، باشلعقس

  . رازع بولسذنظالالهدئضةن ظأمةر ظعبنع خةتتابتعن » جاماظةت ؤة ظعتاظةت باشلعق بولمايدذ
انالر            ةت ظعنس ةنع جاماظ ع، ي ةتحعلعك دعن ةلكع جاماظ ةس ب ن ظةم علعك دع ذز آعش الم يالغ ظعس

ان جةمظعيعتع ذنعث ظىحىن شةرعظةت خعتابعنعث آأص هالالردا ظعنس    . جةمظعيعتع بعلةنال ظةمةلضة ظاشعدذ   
ثالر   ) قاتلوا: ( مذنداق دةيدذ  ظالالهمةسعلةن  . ؤة جاماظعتعضة قارعتا قعلعنغانلعقعنع آأرعمعز     ذرذش قعلع . ظ

عمذ،            ) فاقطعوا(قامحا ظذرذثالر،   ) فاجلدوا( ر آعشع آةسس ع بع قولعنع آئسعثالر، ضةرحة ظوغرعنعث قولعن
مايدذ  ة ظاش عز ظةمةلض ةتنعث ياردعمعس ذ، جاماظ ال. ظ تعن   ظوخشاش ع تةرةص ر آعش ا بع ذحعغا قامح ا قعلغ  زعن

  .ظذرذلسعمذ ظذ جاماظةتنعث ياردعمع بعلةنال ظةمةلضة ظاشعدذ
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هةر آعشع ظورتاق بعر تىزىم، ظعشلعرعنع رةتكة سالعدعغان ظورتاق بعر يولباشحعنعث رعياسةتحعلعكع            
انالر ت           اآع ظعنس ةهمعيعتع      ظاستعغا توصالنماستعن يالغذز ياشايدعغان بولسا جاماظةت ي داق ظ عنعث هئحقان وص

دذ ىزةل        . بولماي دة ض ك دةرعجع لعغذحع قانحعلع ةن يولباش ا آةلض عز بارلعقق عز، ظعنتعزامس اآع تىزىمس ي
ةتظعي             ة بولذشتعن ق ة ظعض عكعر ؤة تةمكعنلعكك وغرا ص ةقعل ـ صاراسةت، ت ةت، ظ دة قابعلعي سىصةت، ظاالهع

د   ةت آةلتىرةلمةي ة قعمم انالر جةمظعيعتعض ةزةر ظعنس ع   . ذن لعقع ؤة قارش ذنعثغا بويسذنماس ةتنعث ظ جاماظ
دذ                 ةث بولع ة ت ةتلعرع نألض دعلعك ؤة قابعلعي ذ ظاالهع ذنعث ب انالر      . حعقعشع بعلةن ظ ذنعث ظىحىن ظعنس ش

تعدا       ىزىم ظاس اغالم ت ةتنعث س ىتىن جاماظ ةرتع ـ ص دعنقع ش نعث ظال ة قعلعش ة ظعض عنع قعممةتك توص
  .ةت قعلعشع ؤة بذيرذقلعرعنع ظعجرا قعلعشعدعن ظعبارةتظعتاظ يولباشحعسعنع قوللعشع، ظذنعثغا

اثالش                ذيرذقعنع ظ لعرعنعث ب االمنعث هةدعس ذلذلاله ظةلةيهعسس شذنعث ظىحىن قذرظان آةرعم ؤة رةس
ا ؤة            عنعث دذني ذنعث يوقعلعش ع ؤة ظ ةك ـ حعضراس ع، ح أآمع، حىشةنحعس نعث ه ةت قعلعش ؤة ظعتاظ

اظعي هايات علعك ؤة ظعجتعم ة آعش ةت   ظاخعرةتت ةدةر ظةهمعي ذ ق قا ظ ان قعلعش ةتعرعنع باي ان خ ا بولغ ق
ةيمعز ةنلعكعدعن ظةجةبلةنم ةرعظةت. بةرض ع  ش ذالرغا قارش ش، ظ ةت قعلع لعقالرغا ظعتاظ ذلمان باش مذس
صةقةت مذظةييةن هالةتلةردة مذسذلمانالرنعث زذلذمنعث ظالدعنع ظئلعش       . حعقماسلعقنع قاتتعق تةآعتلةيدذ  

  .قعشع يولغا قويذلغانظىحىن ظذالرغا قارشع حع

  باشلعقالرغا ظعتاظةت قعلعش ـ ؤاجعب
عنعش ؤة   لعرعنع حىش ىننةت، هةدعس االمنعث س ذلذلاله ظةلةيهعسس ةتلعرع ؤة رةس ةرعم ظاي ذرظان آ ق
ةرز               نع ص ةت قعلعش لعقلعرعغا ظعتاظ ذلمانالرغا باش الم مذس ةيمعزآع، ظعس عدة بعلةل مذالهعزة قعلعش نةتعجعس

  .ع حعقعشنع حةآلةيدذشذنعثدةك قارش. قعلعدذ
  :قذرظان ظايةتلعرعدعن) 1(

الاله داق ظ دذ مذن ةر [: دةي ع مأمعنل ا! ظ ش    ظالالهق ان ظع أزةثالردعن بولغ ة ؤة ظ ، صةيغةمبةرض
  .ظايةتنعث بعر قعسمع- 59 سىرة نعسا ]ظىستعدعكعلةرضة ظعتاظةت قعلعثالر

تةهةص      بعزضة مةلذمكع قانذنشذناسالرنعث قاظعدعسعدة ظايةتتعكع بذيرذق ظذ       أآىمنع مذس قعلعش  ( ه
ةن    (ياآع مذباه   ) تةرغعب قعلعنغان  عتع بئرعلض ل        ) قعلعش رذخس قا دةلع ةرتعدعغان باش ة ظأزض هأآىملعرعض

ظذللقعنع       ظالالهقابذ ظايةتتة   . بولمعسعال، ؤاجعبلعق هأآمعنع بئرعدذ    ذلمانالرنعث مةس ، صةيغةمبةرضة ؤة مذس
ا ظوخشاش          ظأز ظىستعضة ظالغان خةلعصعلةر، باشلعقالر،       ةر ؤة قازعالرغ يول باشلعغذحعالر، قوماندانالر، ؤةزعرل

ةرتعدعغان             مةسظذلعيةت ظعضعلعرعضة ظعتاظةت قعلعش بذيرذلغان ؤة بذيرذقنع مذستةهةص ياآع مذباهقا ظأزض
وق   ل ي قا دةلع عدا      . باش اراملعقع توغرعس نعث ه يان آأتىرىش ش ؤة ظعس ع حعقع ذالرغا قارش عحة ظ ظةآس
ة ذنلعغان ظاي ةننذرغ لةر آةلض ذ . ت ؤة هةدعس ع تئخعم نعث ؤاجعبلعقعن ةت قعلعش لعقالرغا ظعتاظ ذالر باش ظ
  .آىحلةندىرعدذ
 بولغان ظعتاظةت قذرظان ظةهكاملعرعنع بةجا آةلتىرىش ؤة صةيغةمبةرضة بولغان ظعتاظةت ظذنعث    ظالالهقا

  .سىننعتع بويعحة مئثعش ؤة بذيرذقلعرعغا بويسذنذش بعلةن ظعشقا ظاشعدذ
  :يغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث هةدعسلعرعدعنصة) 2(

ةت              ةنلعكعنع رعؤاي داق دئض ظةنةس ظعبنع مالعك رةزعيةلالهذ ظةنهذ صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث مذن
دذ عمذ «: قعلع لعق قعلعنعس ذل باش ر ق تانلعق بع ايدعغان هةبةشس ة ظوخش ذرذق ظىزىمض ة بئشع ق سعلةرض

  )بذخارع، ظعبنع ماجة ؤة ظعمام ظةهمةد رعؤايةت قعلغان(» رظذنعثغا قذالق سئلعثالر ؤة ظعتاظةت قعلعثال
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دذ      داق دةي عز،         «: ظعبنع هةجةر مذن ذنعث ظئتعؤارس عدعن ظ ة ظوخشعتعلعش ذرذق ظىزىمض عنعث ق بئش
  .»شةآلعنعث آأرىمسعز ؤة قامةتسعز ظعكةنلعكع مةقسةت قعلعنعدذ

ال ـ          داق ؤة م ةآلنعث قان عتع ؤة ش ع، سىص لعقنعث رةثض ةآكع، باش ك  دئم ث قانحعلع مىلكعنع
  .بولذشعدعن قةتظعي نةزةر ظذنعثغا بويسذنذش ؤة ظعتاظةت قعلعش تةلةص قعلعنعدذ

اظعز          ع ج لعق بولذش اآع باش ظذل ي ذلنعث مةس دذآع ق قا ظةرزعي ذص قويذش ذنع قوش ةردة ش ذ ي ب
ةس    . بولمايدذ ذق ظةم ذق هوقذقل ذنع . حىنكع ظذ خذجايعننعث ظعشلعرع بعلةن ظالدعراش ـ هةمدة تول ث ش

ظذلعيةت              تعدعكع مةس ع ظىس ةرةص ـ نومذس ع ؤة ش ع، جئن ال ـ مىلك قعالرنعث م ذنعثغا باش ىن ظ ظىح
  .ؤةزعصعسعنع تاصشذرذش مذؤاصعق بولمايدذ

قا   ةت قعلعش لعققا ظعتاظ ةدعس باش دعكع ه ع هةققع لعق قعلعنعش ذلنعث باش ر ق تانلعق بع هةبةشعس
عتعش  عدعن ظوخش ة قعلعش يىزعس ةرغعبعنع مذبالعغ ان ت انبولغ نعص ظئيتعلغ لعق . قعلع ذلنعث باش ذ ق ظ

  .قعلعنعشنعث دةلعلع ظةمةس
  .دةيدذ» ظةمةلعيةتتة مةؤجذت بولمعغان نةرسعمذ معسال قعلعنعشع مذمكعن«: خةتتابع

: ظةبذ هذرةيرة رةزعيةلالهذ ظةنهذ رةسذلذلاله ظةلةيهعسساالمنعث مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ         
ان آعشع« ةت قعلغ ا ظعتاظ ا ماث دذظالالهق ان بولع ةت قعلغ ان آعشع .  ظعتاظ يعلعق قعلغ ا ظاس اماث  ظالالهق

دذ ان بولع يعلعق قعلغ ان آعشع. ظاس ةت قعلغ لعقعغا ظعتاظ لعقعغا  باش دذ، باش ان بولع ةت قعلغ ا ظعتاظ ماث
  .»ظاسيعلعق ظعتاظةت قعلغان ماثا ظاسيعلعق قعلغان بولعدذ

ذلذلال     ةت ـ رةس ان ظعتاظ ان      بذ هةدس باشلعققا بولغ ذنعثغا بولغ ةت، ظ ان ظعتاظ االمغا بولغ ه ظةلةيهعسس
  .ظعسيان ـ رةسذلذلاله ظةلةيهعسساالمغا بولغان ظعسيان ظعكةنلعكعنع بايان قعلعدذ

االمغا بو     ذلذلاله ظةلةيهعسس ان رةس ب قعلعنغ ةن ؤاجع ايعتع بعل ذرظان ظ ةآكع ق ةت، دئم ان ظعتاظ  لغ
  . بةلضعلةيدذباشلعققا بولغان ظعتاظةتنعث ؤاجعب ظعكةنلعكعنع

دذ    ةت قعلع ةنلعكع رعؤاي داق دئض ذنعث مذن ذ ظةنه ذزةر رةزعيةلاله لعم ظةب ام مذس ةدعرلعك «: ظعم ق
عيةت                نع ؤةس صةيغةمبعرعم ماثا آأزلعرع ظةيعبلعك قذل بولسعمذ ظذنعثغ قذالق سئلعش ؤة ظعتاظةت قعلعش

  .»قعلدع
االم مذ    ذلذلاله ظةلةيهعسس ذ رةس ذ ظةنه ذرةيرة رةزعيةلاله ذ ه دذ ظةب ةن دةي داق دئض ق ؤة «: ن قواليلع

ر    اثا ظئغع دا، س دعغان حاغلعرعث دعغان ؤة خالعماي نع خاالي ةص ظورذنالش دا، ؤةزع ق زامانلعرعث قعيعنحعلع
  .»آةلضةن تةقدعردعمذ ظوخشاشال بذيرذقنع ظاثلعشعث ؤة ظعتاظةت قعلعشث آئرةك

ث خعزمع  الم ظىممعتعنع عغا ظاساسالنغاندا،ظعس ةقعل لوضعكعس اغالم ظ ر س ة بع ة تةيعنلةنض تعض
دا،                     ان هال را قعلعنمعغ ةآلعمعلعرع ظعج ذيرذغع ؤة ح ان، ب عدعن ظاثالنمعغ ةلق تةرعص أزع خ باشلعقنعث، س

الاله ذم     ظ ذ حوق ز ظ ذمكعن ظةمةس ع م ادا قعاللعش ذرعيتعنع ظ دعكع مةجب ذممعتع ظالدع الم ظ اال ؤة ظعس  تاظ
  .اجخةلقنعث قوللعشعغا، ياردةم بئرعشكة ظاؤاز قوشذشعغا مذهت

  ضرعسعز ظةمةسشلعققا ظعتاظةت قعلعش حةك ـ حئبا
عز ؤة        خةل عزمذ حةث ـ حعضرس ذنع هةرض الم، ظ ان ظعس ققة باشلعقلعرعغا ظعتاظةت قعلعش ؤاجعب قعلغ

دذ عز قعلماي ةلتىرىص  . شةرتس تةبعتلعكنع آ ذق ؤة مذس ش دعكتاتورل ةت قعلع عز ظعتاظ ع شةرتس حىنك
دذ   ص،  ع يوقعلع شذنعث بعلةن ظذممةتنعث آعملعك   . حعقعرعدذ ةربات بولع ذ ظعسالمنعث آةسكعن        . ب ا ب مان

  .رةت قعلعدعغان ؤة قارعش تذرعدعغان نذقتعلعرعنعث بعرع
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ع ؤة        ةن داظعرس نعث مذظةيي ةت قعلعش لعققا ظعتاظ ذلمانالرغا باش الم مذس ىن ظعس ذنعث ظىح ش
  :بذ شةرتلةر تأؤةندعكعحة. شةرتلعرعنع آأرسعتعص بةردع

ظةضةر ظعسالم  .  ظعسالم شةرعظعتعنع ظةمةلع تةتبعقلعغان بولذشع آئرةك      باشلعق ياآع مةسظذل آعشع   
انعمعزدعكع   . شةرعظعتع تةتبعقالنمعغان بولسا ظذالرغا ظعتاظةت قعلعش ؤاجعب ظةمةس      بذنعثغا ظاساسةن زام

دذ      ظعسالم شةرعظعتعنع تةتبعقالشنع رةت قعلعؤاتقان       الاله . هأآىمرانالرغا ظعتاظةت قعلعش ؤاجعب بولماي  ظ
ة            ظالالهقا! ظع مأمعنلةر [: تاظاال مذنداق دةيدذ   ان ظعش ظىستعدعكعلةرض أزةثالردعن بولغ ة ؤة ظ ، صةيغةمبةرض

دا      ذ توغرع اثالر، ب عص قالس تعالص قعلعش ةيظعدة ظعخ ر ش علةر بع ةر س ثالر، ظةض ةت قعلع اظعتاظ  ؤة ظالالهق
علةر      ةر س ثالر، ظةض ةت قعلع ة مذراجعظ ا صةيغةمبةرض اخعرةت آ ظالالهق ة   ؤة ظ ةقعقعي (ىنعض عنعدعغان ) ه ظعش

سعلةر ظىحىن  )  آعتابعغا ؤة صةيغةمبعرعنعث سىننعتعضة مذراجعظةت قعلعش      ظالالهنعثيةنع  (بولساثالر، بذ   
  .ظايةت-59 سىرة نعسا ].صايدعلعقتذر، نةتعجة ظئتعبارع بعلةن ضىزةلدذر

ة   ) ذسذلمانالرساهابعالرنع آأرضةن م  (بةزع تابعظعنالرنعث   «: ظعبنع هةجةر مذنداق دةيدذ    بةنع ظذمةيي
علةرنع    ظالالهظايعتعدة  » ظأزةثالردعن بولغان ظع ظىستعدعكعلةر   «: خةلعصعلعكنعث بةزع باشلعقلعرع    تاظاال س

  .دئضةندة بةرضةن جاؤابع نةقةدةر ظورذنلذق» بعزضة ظعتاظةت قعلعشقا بذيرذغان ظةمةسمذ؟
دا        ظةضةر سعلةر بعر شةيظعدة ظعختعالب       «ظالالهنعثـ سعلةر    ذ توغرع اثالر، ب الاله قعلعشعص قالس  ؤة  ظ

علةر     ةر س ثالر، ظةض ةت قعلع ة مذراجعظ اصةيغةمبةرض ةثالر  ظالالهق ة ظعشةنس اخعرةت آىنعض ةن »  ؤة ظ دئض
  »ظايعتعضة خعالصلعق قعلساثالر، سعلةرضة ظعتاظةت قعلعشتعن باش تارتمايمعزمذ؟

دذ     داق دةي ةيغةمبةر ظةلةي      «: تايعبع مذن تا ص ةت قعلعش ايرعم آأرسعتعش ظىحىن        ظعتاظ االمنع ظ هعسس
ثالر   « ثالر   «دعكع   » رةسذلذلالهقا ظعتاظةت قعلع ةت قعلع ئكعن           » ظعتاظ ةآرارالنغان ؤة ل ا ت أز قايت ةن س دئض

دعن  . باشلعقالر ظارعسعدا ظعتاظةت قعلعنمايدعغانلعرع بولغانلعقع ظىحىن ظذ صعظعل قايتا تةآرارالنمعغان          ظذن
ةيظعد      «آئيعن   ر ش علةر بع اثالر،        ظةضةر س تعالص قعلعشعص قالس ا ة ظعخ ةت      ظالالهق ة مذراجعظ  ؤة صةيغةمبةرض
  .دئضةن قعسعمدا بذ نذقتعنع تئخعمذ ظئنعق حةشةندذرعدذ» قعلعثالر

عثالرنع                   قان ظعش تعالص قعلعش اثالر، ظعخ ةت قعلعم ا ظعتاظ يةنع ظةضةر ظذالر هةق بعلةن ظعش قعلمعس
  .ر ؤة رةسذلذلالهنعث هأآعمعضة قايتذرذثالظالاله

داق دةص         ذدعن مذن ذ ظةنه ب رةزعيةلاله ةبع تالع ع ظ ةلع ظعبن االم ظ ع س عم ظعبن ذ ظذبةيدذلقاس ظةب
لعقعنث               ظالاله«: رعؤايةت قعلعدذ  ادا قعلعش باش ةتنع ظ  حىشىرضةن آعتاب بعلةن هأآىم قعلعش ؤة ظامان
ةت قع              . مةجبذرعيعتع اثالش ؤة ظعتاظ ذيرذقنع ظ يعن ب دعن آئ ةت ظورذنالنغان ةلقنعث    بذ مةجبذرعي لعش خ
  »مةجبذرعيتع

رةك    ) 2( ع آئ ةن بولذش أآىم يىرضىزض ةن ه ةت بعل عدا ظادال علةر ظارعس ذ  . آعش لعقالر ب ةر باش ظةض
ا،            . ؤاجعبنع ظعجرا قعلسا ظذالرغا ظعتاظةت قعلعش آئرةك       دعن ظاشس ا، هةددع ذم قعلعس ةؤر زذل عحة ج ظةآس

دذ خةلقنعث هوقذقعنع ظاياق ـ ظاستع قعلعسا ظذالرغا ظعتاظةت قع  لعقالرغا     . لعنماي م باش ذنعث ظىحىن زالع ش
ةس     ةت قعلعش ؤاجعب ظةم ذحع ـ       . ظعتاظ ذم قعلغ ذناهتذر، زذل ذم، ض ا زذل دذر  ظالالهق عيلعق قعلغذحع .  ظاس

  . ظعتاظةت قعلمعغان آعشعضة ظعتاظةت قعلعنمايدذظالالهقارةسذلذلاله ظةلةيهعسساالم دةيدذآع، 
دذ   داق دةي عرعدة مذن ةخرذررازع تةصس عنكع بعل«: ص الالهض ةلق   ظ ظذلالرنع خ لعق ؤة مةس اال باش  تاظ

ةر   [: ظارعسعدا ظادعل بولذشقا بذيرذسا، خةلقنع ظذالرغا ظعتاظةت قعلعشقا بذيرذص مذنداق دةيدذ           ع مأمعنل ! ظ
ثالر         ظالالهقا ا      (].، صةيغةمبةرضة ؤة ظأزةثالردعن بولغان ظعش ظىستعدعكعلةرضة ظعتاظةت قعلع ىرة نعس -59س

ر قع   ةتنعث بع مع ظاي دعنقع   ) س ةت ظال ذ ظاي عزآع،  [ب الالهشىبهعس ة   ظ ةرنع ظعضعسعض علةرنع ظامانةتل  س
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ظايةتنعث -58سىرة نعسا    (]قايتذرذشقا، آعشعلةر ظارعسعدا هأآىم قعلغاندا ظادعل هأآىم قعلعشقا بذيرذيدذ        
  .دئضةن ظايةتنع تةآعتلةيدذ) بعر قعسمع

لعقع          ) 3( الرغا بذيرذماس ذناه ظعش تعدعكعلةر ض رةك قول ظاس ذلمان هأآىمرانالرنعث ظةسلع      . آئ مذس
ذش   انلعقتعن توس ويرذش، يام علعققا ب قعالرنع ياخش عنع باش ات  ،ؤةزعصعس الرنع قان ةزعلةتلعك ظعش  ص

ش   ىرةش قعلع ع آ ة قارش دذرذش، رةزعللعكك ةت   . ياي ذالرغا ظعتاظ ا ظ قا ظاشذرس ذقعرعقعالرنع ظعش ةر ي ظةض
  .قعلعش ؤاجعب، ظاسعيلعق قعلعش هارام بولعدذ

ةمما هأآىمرانالر قول ظاستعدعكعلةرنع ياآع ظذالرنعث بعرعنع هاراق ظعحعش، جازانة قعلعش، ظةر ـ  ظ
ذنعثغا     ا ظ ظايال ظارلعشعش ؤة يا ظايالالرنعث يالعثاحلعشعشعغا ظوخشاش ظوص ـ ظوحذق ضذناه ظعشالرغا بذيرذس

دذ          را قعلعنماي ذيرذقلعرع ظعج الم . ظعتاظةت قعلعش قةتظعي حةآلعنعدذ، ب ذحع    ظعس ا دا ياراتق ذناه   ظالالهق  ض
  .بولعدعغان ظعشالردا مةخلذققا ظعتاظةت قعلعنمايدذ

ةرعظةت           ا ش ذلغان بولس ا قوي ةت قعلعش يولغ الردعنمذ ظعتاظ دعغان ظعش ظةضةر ضذناه ـ مةسعيةت بولع
  .هأآىملعرع ظارعسعدا قارمذ قارشعلعق آئلعص حعقاتتع

قا بذيرذلمعس     ذناه ظعش ة ض ذلمان آعشعض الم مذس تعن    ظعس لعقعغا قارعماس اآع خالعماس االش ي عال خ
علةيدذ      ص بةلض ةت قعلع نع مةجبذرعي ةت قعلعش ذيرذققا ظعتاظ ذال     . ب ا ق يةتكة بذيرذلس ذناه مةس ةر ض ظةض

  .سئلعنمايدذ ؤة ظعتاظت قعلعنمايدذ
ذ                  ةبع تالعب رةزعيةلاله ع ظ بذ هأآىمنع بايا قعلعدعغان هةدعسلةر يئتةرلعك، ظعمام بذخارع ظةلع ظعبن

دذ  ظة ةت قعلع داق دةص رعؤاي ذدعن مذن ارالردعن  : نه ذلذلاله ظةنس أز  (رةس دة ظ ذلذلالهنع مةدعنع رةس
اهابعالر ان س ة ظالغ ة ) هعمايعسعض ول ظاستعدعكعلةرض دذ ؤة ق ر قوشذن حعقعرع لعق قعلعص بع ع باش بعرعن

ا      «ظذ ظذالرغا غةزةصلعنعص    . ظذنعثغا ظعتاظةت قعلعشنع بذيرذيدذ    علةرنع ماث نع    رةسذلذلاله س ةت قعلعش ظعتاظ
  دةيدذ؟» بذيرعغان ظةمةسمذ؟
  .ـ شذنداق

ذيرذق        عثالرنع ب ذنعثغا آعرعش يعن ظ عثالرنع، آئ وت يئقعش ذنعثغا ظ عثالرنع ؤة ظ ذن يئغعش ـ ظوت
  .قعلعمةن

دذ    وت ياقع دذ ؤة ظ ة         . ظذالر ظوتذن يئغع ر ـ بعرعض علعؤعتعص بع كة تةمش ا آعرعش يعن ظوتق دعن آئ ظذن
ة           رةسذلذلالهقابعز  «: رعقارعشعص قالعدذ ؤة بةزعلع    ا، يةن  صةقةت ظوتتعن قذتذلذش ظىحىن ظةضةشكةن تذرس

دذق؟   دذ » ظوتقا آعرةم لةيدذ               . دةي ذ صةس ذنعث غةزعؤعم دذ، ظ وت ظأحع دا ظ ذهالةتتة تذرذؤاتقان ذالر ش ذ  . ظ ظ
دذ       رةسذلذلالهقاؤةقةنع   داق دةي ذلذلاله مذن و           «:  ظاثالتقاندا، رةس ا، ظ ةن بولس ا آعرض ذالر ظوتق ةر ظ تتعن ظةض

  .»ظعتاظةت قعلعش صةقةتال توغرا ظعشالردا بولعدذ. ظةبةدع حعقمعغان بوالتتع
زال            ة تع ى           «بذ هةدعسنعث سأز مةنعسعضة ظاساسةن زئهنعمعزض ا مةثض ةن بولس ا آعرض ذالر ظوتق ةر ظ ظةض

حىنكع . بذ حىشةنحة توغرا ظةمةس   . دئضةندةك حىشةنحة آئلعشع مذمكعن   » ظوتتا قالغذحعالردعن بوالتتع  
  .ذسذلمان ظوتتا مةثضى قالمايدذم

ا،      ان ظوتق أزلعرع ياقق ذالر ظ ةر ظ دذآع، ظةض تة قعلع نع مةقس ذنع حىشةندىرىش ةدعس ش ذ ه ب
ا،                  ةن بولس ةن آعرض ذمانالر بعل ةن ض باشلعقلعرعغا ظعتاظةت قعلغانلعق سةؤةبع بعلةن آأيدىرىلمةيمعز، دئض

  .لمعغان بوالتتعبذ دذنيادعكع هاياتقا قايتا. ظوت ظعحعدة ظألضةن بوالتتع
ةلعم         لعقنع ت را قعلماس ذيرذقالرنع ظعج اش ب ذنعثغا ظوخش االم ب ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ذنداقتعمذ ص ش

دذ            . بئرعدذ ةت قعلعنماي ا ظعتاظ دذ، يامانلعقت ةت قعلعنع علعقتا ظعتاظ ةيغةمبةر      . صةقةت ياخش العمالر ص ةزع ظ ب
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االمنعث  ةدع حعقمع   «ظةلةيهعسس ا، ظةب ةن بولس ا آعرض ةر ظوتق ع ظةض ان بوالتت رةت   » غ أزع ظعب ةن س دئض
  .ظالدذرذش، ظاضاهالندذرذش، قورقذتذش يىزعسعدعن ظئيتعلغان، دةص قارايدذ

داق                   ذدعن مذن ذ ظةنه امعت رةزعيةلاله ع س ذبادة ظعبن ظعمام بذخارع ؤة مذسلعم هةدعس آعتابلعرعدا ظ
ذنعثغ       «: دةص رعؤايةت قعلعدذ   اقعردع ؤة ظ ةت    رةسذلذلاله ظةلةيهعسساالم بعزنع ح دة (ا بةيظ دذق ) ظةه . قعل

ذحرعغان ؤة         ا ظ اغلعرعمعزدا، قعيعنحعلعقق ظذ، معجةزعمعز بعر ظعش قعلعشنع خااليدعغان ؤة خالعمايدعغان ح
اثالش ؤة               ذيرذقنع ظ ظازادعلعككة ظئرعشكةن ؤاقعتلعرعمعزدا، بعزضة ظئغعر آةلضةن تةقدعردعمذ ظوخشاشال ب

ن ظئنعق دةلعلع بار ظوص ظوحذق آاصعرلعقنع آأرمعضىحة ظعش          تةرعصعدع ظالالهظعتاظةت قعلعش، قولعمعزدا    
  .»بعز ظذنعثغا ظةهدة بةردذق. ظةهلعلعرعدعن ظعشنع قايتذرذص ظالماسلعق ظىستعدة بعزدة ظةهدة ظالدع

ار  ظالالهقولذثالردا  «: ظعبنع هةجةر مذنداق دةيدذ    ذرظان   »  تةرعصعدعن ظئنعق دةلعلع ب ةآتعن، ق دئم
  .قعلعنمايدعغان توغرا هةدعستعن ظعبارةت ظعككع خعل دةلعل مةقسةت قعلعنعدذياآع ظعزاهالش تةلةص 

  باشلعق ؤة هأآىمرانالرغا ظعتاظةت قعلعشنعث ساهةلعرع
أآىمرانالر      لعق ؤة ه ةر باش ع، ظةض ةن ظئيتعمعزآ ا ظاساس ان قعلغانلعرعمعزغ اؤزذالردا باي دعنقع م ظال

ان   ظالالهقاسعدا ظادالةت يىرضىزضةن،  شةرعظعتعنع تةتبعقلعغان، آعشعلةر ظارع ظالالهنعث يعلعق قعلمعغ  ظاس
  .ؤة خةلقنع ظاسعيعلق قعلعشقا بذيرعمعغان بولسا، خةلقنعث ظذالرغا ظعتاظةت قعلعشع ؤاجعب بولعدذ

ب    ة ؤاجع ان بعرعض اآع خالعغ ة ي ث خةلقعض ىن هأآىمرانالرنع ذنعث ظىح ان(ش م بولغ ) قعلعش الزع
ظعشالر، قذرظان ظايعتع ياآع    ) قعلعش رذخسةت قعلعنغان  ( مذباه   ،)قعلعش تةرغعب قعلعنغان  (مذستةهةب  

أزع     ةردة ظ عكل يةرل قا تئضعش ذ ظعزاهالش ان تةقدعردعم اآع بولغ ان ي ةدعس بولمعغ ذلذلالهنعث ه رةس
  .ظعزدعنعص هأآىم ظالغان ظعشالرنع بذيرذش هةققع بولعدذ

ئغعش    تةظةلع ظعبنع ظةبع تالعب رةزعيةلالهذ ظةنهذ رعؤايةت قعلغان هةدعس      ذن ي قوشذن ظةزالعرع ظوت
ذنعدذ  دانغا بويس لعرعدا قذمان ئقعش ظعش وت ي ةس . ؤة ظ ذناه ظةم الرنع قعلعش ض ذ ظعش ع ب ةمما . حىنك ظ

  .ظأزلعرعنع ظوتقا تاشالش ظعسالمدا حةآلةنضةنلعكع ظىحىن ظذنعثغا ظعتاظةت قعلعنمايدذ
ةن   ةقعل آةلتىرىض دا ن ةر يذقعرع ع هةج ذثالردا «(ظعبن الالهقول ار  ظ ع ب ق دةلعل عدعن ظئنع » تةرعص

ل                  ارةت ظعككع خع تعن ظعب وغرا هةدعس دئمةآتعن، قذرظان ظايعتع ياآع ظعزاهالش تةلةص قعلعنمايدعغان ت
دذ         ). دةلعل مةقسةت قعلعنعدذ   داق دةي تذرذص مذن ةن حىشةندىرىشنع داؤامالش اآع      : دئض ةت ي ةنع ظاي ي

عؤةت  دعردة، مذناس ان تةق أآىم بولمعغ كعن ه تعن آةس زاهالش، هةدعس لةرنع ظع ةت، هةدعس لعك ظاي
  .ظعزدعنعش نةتعجعسعدة ظئلعنغان هأآىملعرعضعمذ قارشع حعقعشقا بولمايدذ

ة         ذخالعص آئلعشعض عغا م أز قارعش أز آ نعث ظ اآع ضورذص ةخعس ي ر ش ان بع ىن خالعغ ذنعث ظىح ش
لعشع، ظعتاظةت  قارعماي، باشلعقنعث ظأز حىشةنحعسع بويعحة ظعزدعنعص حعقارغان بذيرذقعغا ظاسيعلعق قع         

دذ    ارام قعلعنع اآع ه دذ ي لعقع حةآلعنع وغرا ؤة     . قعلماس عنع ت أز قارعش أز آ ذلمان ظ ةربعر مذس ذثا ه ش
باشلعقنعث آأز قارعشعنع خاتا قعلعص آأرسعتعدعغان ؤة ظذنعث بذيرذقعغا قارشع حعقعشعنع ؤاجعب ياآع             

عز ظال    ة هةرض ةيتان ؤةسؤةعسعسعض دعغان ش قا ظأندةي ذق دةص قاراش تة  يولل ذنعثغا صذرس لعقع ؤة ظ دانماس
رةك لعكع آئ ايرعلعش ؤة  . بةرمةس دعن ظ ذلمانالر جاماظعتع ا مذس ثبولمعس تةك ظالالهنع ة ظذحراش  غةزعؤعض

  .ظاقعؤةتلةر آئلعص حعقعدذ
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ة             «: رةسذلذلاله ظةلةيهعسساالم مذنداق دةيدذ    ر ظعش آأرس دعغان بع أح آأرع لعقعدعن ظ آعمكع باش
ةت             مذسذلمانالر  . سةؤرع قعلسذن  ةن آعشع جاهعلعي ايرعلعص ظألض رعح ظ ظعسالمدعن  (جاماظعتعدعن بعر غع
  .»ظألىمعدة ظألضةن بولعدذ) بذرذنقع دةؤر

داق دةص               االمدعن مذن ذلذلاله ظةلةيهعسس ظعمام بذخارع ظعبنع ظابباس رةزعيةلالهذ ظةنهذ ظارقعلعق رةس
دذ   ةت قعلع ةؤرع قع     «: رعؤاي ة س أح آأرس نع ظ لعقعدعن بعرظعش ع باش ذلمانالر  آعمك ذن؛ مذس لس

  .»هأآىمرانلعقعدعن بعر غئرعح ظذزاقعلشعص ظألضةن آعشع جاهعلعيةت ظألىمعدة ظألضةن بولعدذ
دذ      ةت قعلع داق رعؤاي تعن مذن ع هارس ارعس ظعبن ةببان ه ع ه ة ؤة ظعبن ع خذزةيم زع، ظعبن : تعرمع

دعكع ظعسالمنعث تذتقذ           « ذددع بوينع دةك    آعمكع جاماظةتتعن بعر غئرعح ظايرعلعدعكةن خ عنع ظاجراتقان س
  »بولعدذ

ةت بةرمةسلعك ؤة                 قا ظةهمعي ظةضةر هةممة آعشع باشلعقعنعث آأز قارشع ؤة هأآعمعضة رعظاية قعلعش
ارا    ذق دةص ق نع يولل اهعللعق قعلعش عدا ج أز قارعش أز آ ان ظ ذخالعص بولغ ذنعثغا م ادةم ص، ظ عغا ظ ظةتراص

اراؤةر         ذممعتعنعث بعرلعك ـ ب الم ظ ا، ظعس قا تعرعشس ارا ظعختعالصلعشعش ؤة    توصالش لعكع زةظعصلعشعش، ظأزظ
دذ   ئلعص حعقع اقعؤةت آ ارةت ظ تعن ظعب ىح ـ       . بألىنىش ا آ ة قارعت ةتنعث دىشمةنلعرعض دة ظذمم نةتعجع

دذ  قذؤؤعتع، هةيؤعتع ؤة     الاله . تةسعرع قالماي دذ      ظ داق دةي اال مذن ا،      [:  تاظ ماثالر، بولمعس تعالص قعلعش ظعخ
ىح      قورق ) دىشمةن بعلةن ظذحرعشعشتعن  ( علةر، آ دذ      -ذص قالعس تعص قالع ذؤؤعتعثالر آئ ةنفال     ] ق ىرة ظ  س

  .ظايةتنعث بعر قعسمع- 46
ةت                لعققا ظعتاظ دذ باش ةن ظعش آأرع تا آةسكعنلعك بعل ظعسالم بذ خةتةرلعك مةسعلعنع هةل قعلعش

  .قعلعشقا بذزغذنحعلعق قعلعش ؤة جاماظةتنع بألىشكة ظورذنغان آعشعنعث قئنعنع هاالل قعلعدذ
ام ةنلعكعنع    ظعم داق دئض االمنعث مذن ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ة ص دذآع ظورفعج ةت قعلع لعم رعؤاي  مذس

دذ    دعم دةي ةن          «: ظاثلعغان ظع ة آةلض ةت بعرلعكك دذ، ظذمم انلعقالر بولع دذ، يام انالر آئلع ر زام ذنداق بع ش
ئلعح بع     ةزةر ق ةتظع ن تعن ق م بولذش عنعث آع ذرذنغان آعش كة ظ عنع بألىش ةتنعث ظعش ة ظذمم ةن هالةتت ل

  .»آاللعسعنع ظئلعثالر
ةت         ةنلعكعنع رعؤاي ظةبذ سةظعد خذدةرع رةزعيةلالهذ ظةنهذ رةسذلذلاله ظةلةيهعسساالمنعث مذنداق دئض

  »ظةضةر ظعكعك خةلعصعضة بةيظةت قعلعنسا بعرعنع ظألتىرىثالر«: قعلعدذ
دذآع    قا بولع ذالهعز قعلعش ذنع م تعن ش ذ هةدعس االم بألضىنح ،ب ذلذلاله ظةلةيهعسس اق   رةس ة قام عض

ثالر    ، ظذنع قامحعالثالر  ،جازاسع بئرعثالر  ىن قعلع ثالر           ، سىرض ة ظئلع دعن جةرعمان اآع ظذنعث لةثالر ي  ظةدةص
تعن دذ ،دئمةس ألتىرىثالر دةي ةن ظ كعنلعك بعل ةلكع آةس ارحعلعماق .  ب ةتنع ص ذ ظذمم ا ب عنع ،مان  بعرلعض

  .رىلىشع هةممعدعن ظةال ؤة مذهعميةنع ظذنعث ظألتى. بألمةك بةلكع يوق قعلماقحع بولغاننعث دذرعسع
  خذالسة

الم  عزآع ظعس ةرزعلةرنعث ؤة    ،شىبهعس نع ص ةت قعلعش ظذللعرعغا ظعتاظ لعقعغا ؤة مةس ةلقعنعث باش  خ
دذ  رع دةص قاراي دعلعرعنعث بع ةت قاظع المدعكع هاآعمعي عي. ظعس ةنال  سعياس ذنعث بعل ةقةت ظ ات ص  هاي

ش ش   ةت قعلع لعققا ظعتاظ ئكعن باش عدذ ؤة ل قا ظاش ةرعظعتعنعث  ظعش الم ش ةلكع ظعس تعن ب عز بولماس ةرتس
ع ةتبعق قعلعنعش عيةتكة      ،ت ذناه ـ مةس ةلقنعث ض ع ؤة خ ةتنعث يىرضىزىلىش عدا ظادال علةر ظارعس  آعش

  .بذيرذلماسلعقعغا باغلعق

  آئثةش: تأتعنحع قاظعدة
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  ـ آئثةش ظذقذمع1
م ؤة ظ                 ةلتىرىش ظىحىن ظعلع ا آ ةتعجعنع قولغ علعرعنثع   آئثةش دئضعنعمعز ظةث ياخشع ن ةقعل ظعض

ع ؤة           ذزاآعرة قعلعش ةنحعلةرنع م اراش ؤة حىش أز ق عمعغان آ عدعكع ظوخش علة توغرعس ر مةس ذم بع مةل
اق             ةنع ظورت ا ظئرعشعش، ي عراق، توغرعراقعغ اآع ياخش ع، ي ة آئلعش وغرا صعكعرض سئلشتذرذشع ظارقعلعق ت

  .خعزمةت نةزةرعيعسع تذرغذزذش جةريانعدعن ظعبارةت
  نعث ظةهمعيتعـ ظعسالمدا آئثةش2

دذ    ورذن تذتع ذهعم ظ ايعن م ةردة ظعنت كعالت ؤة جاماظةتل ارلعق تةش ةش ب ق، . آئث ة تعنحلع خةلعقق
ذنعثغا         ذ ظ ان دألةتلةرم ةرةققع قعلغ ان ت ارزذ قعلغ ىنع ظ ةت آةلترىش لذق ؤة غالبعي ةنلعك، ظوثذش ظئس

الةتلعك   حىنكع ظذ، شةخس، جةمظعيةت ؤة دألةتنعث صايدا ـ . ظاالهعدة ظةهمعيةت بئرعدذ ة آاص  مةنصةظعتعض
اغالم                      نعث س ذلعغا ظئرعشعش ةرةص قعلعش ظذس ر ت علعنع بع قعلعش ظىحىن ظةث ياخشع آأز قاراش ؤة مةس

  .يولع
ذ             داق قوي دة ظورذن ذرظان  ص،  شذنعث ظىحىن ظعالهع دعن ظعسالمنعث آئثةش صعرعنسعصعنع ظاالهع ق

الاله . عغانلعقعدعن ظةجةبلةنمةيمعز دةص ظات ) سىرة شذرا (» آئثةش سىرعسع «آةرعمنعث بعر سىرعسعنع      ظ
ان قعلع  ةتلعرعنع باي ةرنعث سىص ة مأمعنل ذ ظايةتت ثص، ب ذالرنعث هاياتعنع ة  ظ ةش ظىستعض آئث

  .قذرذلعدعغانلعقع، بةلكع هةممة ظعشالرنعث آئثةش بعلةن بولعدعغانلعقعنع ظوتتذرعغا قويعدذ
ةنلعكعنع       ذ         ظايةتتعكع آئثةشنعث ظاالهعدة ظةهمعيةتكة ظعضة ظعك ذقتا شذآع، ظ ةندىرعدعغان ن  حىش

ان                        ر قعلعنغ ةردة زعكع ر ي ةن بع ةرزلةر بعل ارلعق ص اقلعنعش قات الردعن س ه ظعش ات ؤة قةبع الاله . ناماز، زاآ  ظ
  :مذنداق دةيدذ

دا  [ ةزةب بولغانلعرع اقالنغذحعالرغا، دةرغ الردعن س ه ظعش ةردعن، قةبع ذناهع آةبعرعل ض
ةن   (دةؤعتعضة ظاؤاز قوشااليدعغانالرغا، نامازنع   آةحىرةلةيدعغانالرغا، صةرؤةردعضارعنعث    ةرآان بعل دعل ظ ) تةظ

ةن         ص بةرض ق قعلع ز رعزع دعغانالرغا، بع ارار قعلع ةن ق لعهةت بعل لعرعنع مةس دعغانالرغا، ظعش ظأتةي
دذر ذ باقعي عدذر، تئخعم ذ ياخش اؤاب تئخعم دعكع س دعغانالرغا هذزذرع ةدعقة قعلع علةردعن س ىرة ]نةرس  س

  .ظايةتكعحة–39تعن -37شذرا 
ةرعمنعث آ ذرظان آ علةرنعث  ئثةشق رع آعش ادعلعرعنعث بع عتعدعغان ظعص ذهعملعقعنع آأرس نعث م

دا  ذققان ؤاقعتلعرع ا يول ةشقعيعنحعلعقق ذنعث  آئث ع، ظ ع تئصعش ش يول ةل قعلع عب ه ارقعلعق مذناس  ظ
ىن   ع ظىح دا آأرعش ةلعي هاياتع عنع ظةم ةتبعق آئثةشصايدعس ةلع ت ةتنعث ظةم عنع ظاي ص قعلعنعش  قعلع

  : مذنداق دةيدذظالاله. خاتعرلعشعدذ
ل ظئمعتعشع    ) بالعالرنع ظئمعتعش مذددعتعدة  ( ظانعالر   [ تولذق ظئمعتمةآحع بولسا، تولذق ظعككع يع
ةك           . الزعم ة يئم دة بويعح انعالرنع قاظع اتعالر ظ يعم       -ظ ةك ؤة آع ةص تذرذشع         - ظعحم ةن تةمعنل  آئحةك بعل
ان        . ان ظعشقعال تةآلعص قعلعنعدذ   آعشع صةقةت قولعدعن آئلعدعغ   . آئرةك ةؤةبلعك زعي انعنع بالعسع س ظ

ة      . (تارتقذزماسلعق، ظاتعنعمذ بالعسع سةؤةبلعك زعيان تارتقذزماسلعق الزعم       ألىص آةتس ا ظ ذنعث  ) ظةضةر ظات ظ
ظذلعيةتنع       ة              (ؤارعسع ظاتعغا ظوخشاش مةس ة رعظاي ذنعث هةقلعرعض رعش ؤة ظ عقة بئ ذحعغا نةص ا بولغ ةنع ظان ي

ارلعقالرنعقعلعش ق رةك) ات ع آئ ة ظئلعش أز ظىستعض عص    . ظ ا آئثعش ا ـ ظان ةر ظات ل (ظةض ع يع العنع ظعكك ب
دذ         ) توشماستعنال ذناه بولماي ر ض ذالرغا هئحبع ا      . ظايرعؤةتمةآحع بولسا، ظ العلعرعثالرنع ظعنعكظانعالرغ ةر ب ظةض

ةثالرال سعلةرض               ةققعنع بةرس ذالرنعث ه ة ظ دة بويعح اثالر، قاظع دذ      ظئمعتمةآحع بولس ذناه بولماي ئح ض  ].ة ه
  .ظايةتنعث بعر قعسمع-233سىرة بةقةرة 
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نعث قع      ةبة مةلعكعسع بعلعقعس دذ    سقذرظان آةرعم بعزضة يةمةندعكع س ة قعلعص بئرع نع هئكاي . سعس
ذنعث            ظالالهنعث ظذنعثغا   ،قعسسعدة ظئيتعلعشعحة  االمنعث ظ ذاليمان ظةلةيهعسس ةيغةمبعرع ؤة ظةلحعسع س  ص

اؤاب             ظالالهنعثش ؤة    تةسلعم بولذ  ظالالهقا داق ج ةندة قان ذبع آةلض  دعنغا آعرعشكة حاقعرعص يازغان مةآت
ةن    قايتذرذش هةققعدة ظأز يالغذز قارار ظالماستعن، قول ظاستعدعكع ؤةزعر ـ مةسظذل ؤة ظعلعم ظعضعلعرع بعل

  : تاظاال ظذنعث بذ مةيدانعنع بايان قعلعص مذنداق دةيدذظالاله. آئثةشكةن
ذ (مئنعث   ! ظع ظذلذغالر «: ظئيتتع) عسيةنع بعلق ( ظذ   [ علةرنع        ) ب رعثالر، س لعهةت بئ عمدا مةس ظعش

  .ظايةت– 32 سىرة نةمل ]»ظىستعدة قويماي تذرذص هئح ظعشنع بئكعتكعنعم يوق
رعثالر   !  ظةهلع آئثةشظع ظعلعم ظعضعلعرع ؤة     «بذ آاصعر ظايال     دعن    . ماثا مةسلعهةت بئ مئنعث ظةزةل

علةر        سعلةرنعث مةسلعهةتلعرعثالرس  دعغانلعقعمنع بئلعس ان،  » عز بعر ظعش ظىستعدة هأآىم حعقارماي دةؤاتق
ة  الالهظىستعض تعن ظ ةش تةرةص ذرذن   آئث ةث ب ذنع ظ علةرنعث ظ ان آعش ةرز قعلعنغ عش ص  ؤة مةسلعهةتلعش

  تةتبعقلعشع آئرةك ظةمةسمذ؟
ىننةتلعرع       اك س االمنعث ص ع   آئثةش رةسذلذلاله ظةلةيهعسس ةتبعق قعلعنعش ةلع ت ايعن  نعنعث ظةم  ظعنت

دذ  دا تذتع ذهعم ظورذن المنعث  . م دعن ظعس ا بذنعث ةشمان ةت  آئث ك ظةهمعي ة قانحعلع  مةسعلعسعض
  .بةرضةنلعكعنع آأرعؤاالاليمعز

كةن ؤة    أص مةسلعهةتلةش ةث آ ةن ظ اهابعلعرع بعل االم س ذلذلاله ظةلةيهعسس ع آئثةشرةس كةن آعش
! ظع مذسذلمانالر «: عشعص مذنداق دةيدذ  آئث  بىيىك بةدعر ظذرذشع هةققعدة مذسذلمانالر بعلةن      ،ظذ. ظعدع

رعثالر لعهةت بئ ا مةس دذ » ماث تعم تةآرارالي ة قئ ر قانح ذنع بع ع  . ؤة ظ ةبباب ظعبن اهابع ه ةتلعك س هأرم
دذ ؤة  لعهةت بئرع عدا مةس ةرتعش توغرس ع ظأرض كةرلةرنعث ظورنعن ةدعردة ظةس ذ ب ذ ظةنه ذنزعرة رةزعيةلاله م

دذ   ذل قعلعنع لعهةتع قوب ذلذ. مةس ةدةل      رةس اآع ب ألتىرىش ي عرلعرعنع ظ ةدعر ظةس االم ب لاله ظةلةيهعسس
  .تألعتعش بعلةن قويذص بئرش هةققعدة مذسذلمانالردعن مةسلعهةت سورايدذ

ذلمانالربعلةن  االم مذس ذلذلاله ظةلةيهعسس ع، آئثرةس دةك ظذرذش ع، خةن ذد ظذرذش ع ظذه عشعش ظعش
ذ         ذلمانالرنعث بةيت الالهنع رةسذلذلاله ظةلةيهعسساالم ؤة مذس ارقعلعق           ظ ذش ظ الغذ بول غا توس ارةت قعلعش  زعي

  .قذرةيشكة ياردةم بةرضةن ظةلظةةهابعشلةرضة قارشع بولغان هذدةيبعية ظذرذشعدعمذ ظوخشاش تةآرارلعنعدذ
دذ              ةبذخارع مةسؤةر  ةت قعلع داق رعؤاي دعن مذن ع هةآةم ذلذلاله  :  ظعنع مةخرةمة ؤة مةرؤان ظعبن رةس

ة يع االم هذدةيبعي دذ ظةلةيهعسس ا حعقع ةن يولغ ع بعل ة آعش ىز ظوننةحح اهابعالردعن ي ع س ة . ل زىلهىلةيصةض
ةلعك  . يئتعص آةلضةندة قذربانلعقلعرعغا قذربانلعق بةلضعسع قعلعدذ ؤة ظأمرة ظىحىن ظئهعرام باغاليدذ           خذزاظ

دذ   دعن ظةؤةت ع ظال ر آىزةتكىحعن تا  . بع تذرذص غةدعرذلظةش ع داؤامالش االم يولعن ذلذلاله ظةلةيهعسس ت رةس
دذ               ةؤةر يةتكىزع داق دةص خ ةندة آىزةتكىحع مذن تعص آةلض ة قارشع      «: دئضةن يةرضةن يئ ذرةيش سعزض ق

تذ     ادةم توصالص تذ       . نذرغذن ظ ة قارشع توصلذنذص لةرمذ سعزض اقحع ؤة          . ظةهابعش ذرذش قعلم ةن ظ عز بعل ذالر س ظ
دذ   ماقحع بولعؤاتع تعن توس ارةت قعلعش ذلالهنع زعي عزنع بةيت ذلذلاله ظةلةيه. »س االم رةس عسس

ة انالر«: ظةتراصعدعكعلةرض ع ظعنس ذ  ! ظ ذؤاتقان ظ ذلالهتعن توس ع بةيت رعثالر، بعزن لعهةت بئ ا مةس ماث
كة      ز تةرةص ذالر بع ةر ظ علةر؟ ظةض عق دةص قارامس عمنع مذؤاص ذم قعلعش ة هذج ة ـ ظةهلعض علةرنعث ظاظعل آعش

ا   ةآحع بولس الالهآةلم تعن   ظ انلعق قعلعش ة يام عنع بعزض اال آىزةتكىحعس ع   تاظ دذ، ظةآس اقلعغان بولع  س
ة . دةيدذ» تةقدعرعدة ظذالر بعلةن ظذرذشعمعز    ذلذلاله   «: آرعظةبذب ع رةس نع      ! ظ ارةت قعلعش ذلالهنع زعي بةيت

ث ةت قعلعص حعقتع ةن . مةقس اقحع ظةمةسس ذرذش قعلم ةن ظ ا بعرسع بعل ةآحع ؤة ي عنع ظألتىرم . بعرس
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ا ظذرذش      ع توسعس م يولعمعزن تذرايلع، آع ع داؤامالش دذ » ايلعيولعمعزن ث . دةي ةن   ظالالهنع مع بعل  ظعس
  .مئثعثالر، دةيدذ رةسذلذلاله ظةلةيهعسساالم

ورايتتع      لعهةت س اهابعالردعن مةس ةزع س لعرعدعمذ ب ع ظعش االم شةخس ذلذلاله ظةلةيهعسس . رةس
ةبع تالعب                     : مةسعلةن ع ظ ةلع ظعبن ة ؤة ظ ع هارعس د، ظعبن ع زةي ظاظعلعسعدعن ظايرعشع ظعشعدا ظذسامة ظعبن
ورعغان   رةزعية لعهةت س ذالردعن مةس ذ ظةنه ول      . لاله ةن ؤة ي لعهةت بةرض ة مةس عنع بويعح ذ بعلض ظذالرم

  .آأرسةتكةن
اهابعالر    يعن س االمدعن آئ ذلذلاله ظةلةيهعسس ذالردعن (رةس الالهظ ذنظ ةش )  رازع بولس آئث

ذ   آرع رةزعيةلالهذ ظةنهذ ظ   ظةبذبة.  هاياتعدا ظةمةلعيلةشتىردع  سعياسعيصعرعنسعصعنع ظأزلعرع    أمةر رةزعيةلاله
ورايتتع لعهةت س ذدعن مةس عدا   . ظةنه الر توغرعس ان ظعش ع بولمعغ ق دةلعل تة ظئنع ذرظان ؤة هةدعس ق
ةن   ذالر بعل ئغعص ظ اهابعالرنع ي ةش س اراتتعآئث ئلعص ب قا   . ظ اش باش ذ ظوخش ذ ظةنهذم ةر رةزعيةلاله ظأم

ورايتتع  لعهةت س اهابعالردعن مةس ة  . س ث خةلعص يعن آعمنع دذراهمان آئ عدا ظاب دعغانلعقع توغرعس بولع
  .كةن ظعدعآئثةشآعشعلةر بعلةن آذحعالردا، يئغعلعشالردا 

دعغانلعقع     ة بولع ث خةلعص يعن آعمنع االمدعن آئ ذلذلاله ظةلةيهعسس النغانالر رةس ة توص سةقعصةض
ئلع           . عشعدذآئثتوغرعسعدا ظأزظارا    ة آ ة بعرلعكك ذنعث خةلعصعلعكعض ذ ظةنه  ص،ظاخعرعدا ظةبذبةآر رةزعيةلاله

  .ظارقعدعن باشقا مذسذلمانالرمذ بةيظةت قعلعدذ. ظذنعثغا بةيظةت قعلعدذ
لعرع آ    مةنلعرع ؤة فعقهشذناس العملعرع، دانعش الم ظ عدا   ئثةشظعس ةهمعيعتع توغرعس نعث ظ

  : تأؤةندعكعدةك ظةقلعية سأزلةرنع ظئيتعدذ
ان               آئثةش ئلعص حعقق تعبداتلعقتعن آ عكعر ؤة ظعس ا، شةخسع ص دعن   تعن آئلعص حعققان خات  توغرع

  .ياخشع
ة « ة ؤة دةمعن دذ   » آةلعل داق دةي ع مذن ث مذظةللعص عرعنع    «: نع أز س ذم ظ اهنعث حوق صادعش

رةك      ع آئ ع بولذش ر مةسلعهةتحعس دعغان بع اردةم بئرةلةي تا ي أز قاراش ةنحعلعك، آ دعغان، ظعش . ظئيتاالي
عكعرلعك    وغرا ص ةقعللعق ؤة ت ةؤزةل، ظ ىحعدعن ظ لعهةت بةرض ورعغذحع مةس لعهةت س اغ مةس عمذ، ي بولس

  .»ظوتنع نذرالندذرذص ظذلغايتقانغا ظوخشاش ظذنعثدعن صايدعلعق آأز قاراشتا ظئرعشعص قعلعشع مذمكعن
دذآع     ذ دةي ذ ظةنه ةتتاب رةزعيةلاله ع خ ةر ظعبن علعق   آئثةشظأم دعن ياخش ان هأآىم عز قعلعنغ س

  .آةلمةيدذ
 قعلسعال توغرا يولنع تاصعدذ    بعر معللةت ظعشلعرعنع آئثةك بعلةن    «: هةسةن بةسعرع مذنداق دةيدذ   

  .»ؤة ظعشلعرع توغرا يأنىلىشتة داؤاملعشعدذ
  .»معللعتعم ظالدانمعسعال مةنمذ هةرضعز ظالدانمعغان بولعمةن«: بعر سةهرالعق ظةرةب مذنداق دةيدذ

  ـ بذ نئمة دئضعنعث؟
  .سعز هئح ظعش قعلمايمةنعـ معللعتعمنعث مةسلعهةت

كةن         تةجر: يةنة بةزعلةر مذنداق دةيدذ    ةص ظئرعش عبلعكعلةردعن مةسلعهةت سورغعن، ظذالر بةدةل تأل
  .سةن ظذنع بةدةلسعز ظالعسةن. تةجرعبلعرعضة ظاساسةن مةسلعهةت بئرعدذ

ةش ةتنع تةربعيع       آئث دعغان ؤة تةربعي ـ ظذمم عيعتعنع  علةي ذنعث شةخس دا ظ ةش جةريانع ل
ذنداقال دىشمةنلعرع ظىستعدعن غةلعبة    ش. بايالندذرعدعغان مةآتة تذنذتعدعغان، ماهعيعتعنع هةقعقةتكة ظ   

ذنلعغان غةلعب عرعنعسصعغا تايعشعش صآئثمذسذلمانالر . قعلعش سةؤةبلعرعنعث بعرع   ا   عنعص نذرغ ةرنع قولغ ل
  .آةلتىرضةن، صادعحعلقتعن دذنيا خةلقعنعث خذجايعنلعقعغا يىآسةلضةن
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ذنعنعث قذم           ارس قوش ذلمانالرنعث    ظعسالم صارس زئمعنعنع قولغا آةلتىرىش ظةسناسعدا ص دانع مذس ان
دذ   ةص قعلع نع تةل دة سأزلعشعش لعك هةققع ان تأآمةس ةن ق دانع بعل دانع  .قذمان ذلمانالرنعث قذمان مذس

عن           كة «ظذنعث سأزعنع ظاثلعغاندعن آئيعن ظازراق ؤاقعت بةرض عؤاالي    ظةس ةن مةسلعهةتلعش  ،»رلعرعم بعل
  :لعص سورايدذ هةيران قئصارعس قذماندان بذ جاؤابتعن. دةيدذ

  ـ سةن ظذالرنعث قذماندانع ظةمةسمذ؟
  .ـ ظةلؤةتتة

  .ـ بعز مةسلعهةتلعشعدعغان آعشعنع ظأزعمعزضة باشلعق قعلمايمعز
ز           ذص قعلعمع علةرنع مةغل عنع        . ـ شذنعث ظىحىن بعز داظعم س مةيدعغان آعش ز مةسلعهةتلةش ةمما بع ظ

  .ظأزعمعزضة باشلعق قعلمايمعز
ةتبعقلعغانلعقعمعز ظىحىن    ص،   تذتذ قاظعدعسعنع حعث آئثةش  ظأتكةن زامانالردا    ظةمةلع هاياتعمعزغا ت

ان    عغةل ذص بولغ ة مةنس ان بعزض ة هام ذنلعغان     . ب ع نذرغ اتعمعزدعن يوقذلعش ذنعث هاي كع ظ ظةصسذس
  .مةغلذبعيةتلةرضة سةؤةب بولدع

ذرذ    - 1967ظعسراظعلعية دألةت مذداصعظة معنعستعرع موشع دةياننعث         دعكع ظ  ةض ش خاتعرعسع  يعلع
ر        . غاندا، ظةرةب قوشذنلعرع ظذنعث ظىحىن ظةجةبلعنةرلعك ظعدع      ظاساسالن وق، بع بةزع قعسعمالر بعر صاي ظ

ع          ذرذش قعالتت ةن ظ دانع ؤة          . تامحة قئنع قالغذحة باتذرلذق بعل ر قذمان ذالرنعث بع اآع ظ عرعنع ت ذنعث س ب
  .شلعدعظةسكةرلعرعنع تةسلعم بولذشقا مةجبذرلعمعغذحة بعلةلمعدع ؤة ظذنع سوراق قعلعشقا با

ةن         دانلعرعث بعل داش قذمان ذالر ؤة سةص ذرذن ظ تعن ب قا بذيرذش لعم بولذش كةرلعرعثنع تةس ـ ظةس
  تعثمذ؟آئثةش

  .مةيمعز دةيدذ حوثحعلعق بعلةنآئثةشـ بعز ظأزعمعزدعن تأؤةنلةر بعلةن ظةسال 
  .ـ شذنعث ظىحىن داظعم سعلةرنع مةغلذب قعلعمعز

ذيرذص        ) عنعث ظعسمع يةهذدعي تةشكعالت (ظذندعن آئيعن سوهيونع     قا ب عرتقا حعقعش دانعنع س قذمان
ة  « ةن بعرض كةرلعرع بعل ةزةر ظةس ةتظعي ن تعن ق ك بولذش عنعث قانحعلع دان دةرعجعس ذدعي قذمان ر يةه بع

عدذ   . تاماق يةيدذ، ظادةتتعكع آعشعدةآال بعرضة ياشايدذ     ة قاتنعش ة بعرلعكت قا   . دعنع دةرسلةرض دعن باش ظذن
  .عشعش ؤة حىشعنعش، دةيدذآئث ظذنعث داظعملعق ظعش ظأزظارا

  نعث هأآمع ؤة صايدعلعرعآئثةش) 3(
ةن                 [ ذالر بعل تا ظ عن، ظعش عرةت تعلعض ال     (]كعنآئثةش ظذالرنع ظةصذ قعل، ظذالر ظىحىن مةغص ىرة ظ س
دئضةن بذ ظايةت نازعل بولغان شارظعت ؤة ظذ ؤاقعتتعكع ظادةمنع ظويغا           ) ظايةتنعث بعر قعسمع  -159ظعمران  

  عسعلةرضة قارايدعغان بولساق نئمعنع مذالهعزة قعالاليمعز؟سالعدعغان هاد
ل       يعن نازع دعن آئ عزلعققا ظذحرعغان عدا ظوثذشس ذد ظذرذش ذلمانالر ظذه ةتنعث مذس ذ ظاي ز ب بع

ز  انلعقعنع بعلعمع االم  . بولغ ذلذلاله ظةلةيهعسس ةش رةس ذرذ آئث دا ت عنع   ص، مةيدانع أز قارعش أز آ ظ
دع   آأصحعلعكنعث آأز قارعشعنعث ظارقعسع    ان ظع قا حعقق ة   . دا قويذش ظارقعلعق ظذرذش ةرنعث زئهنعض بةزعل

ا،          « ظةضةر ظذالر آأص سانلعقنعث صعكرعضة ظةمةس، رةسذلذلاله ظةلةيهعسساالمنعث صعكرعضة ظةضةشكةن بولس
ع  عحة بوالتت ة ظةآس لعدة . نةتعج ةش ظةس ةؤزةل ؤة   آئث ذ ظ لعقع تئخعم عنعث بولماس ؤة مةسلعهةتلعشعش

دع عق ظع ذمكعندئض» مذؤاص ع م ةنحعلةر آئلعش ةمما . ةندةك حىش الالهظ ىرىش  ظ ةتنع حىش ذ ظاي اال ب  تاظ
عنعث    ةظعتعنعث ظاساس انالر مةنص أآىم ؤة ظعنس ارقعلعق ه ةش ظ دذ آئث ةنلعكعنع بعلدىرع ةش. ظعك  آئث

ا  عيعتعنعث زعيانغ ذالرنعث شةخس ذ ظ عمذ، ظ ا ظذحرعس تا زعيانغ ر ظذرذش ةرحة بع ذلمانالر ض عدة مذس نةتعجعس
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ع،            ظذحرعش انعيعتع، قئن عدعن، يةنع رةسذلذلاله ظةلةيهعسساالمدعن آئيعن بعر شةخسعنعث ظذالرنعث ظعمك
  .بايلعق ؤة ظار ـ نومذسع ظىستعدعن يالغذز هأآىمرانلعق قعلعشعدعن ياخشع

ةهلعلعرع       م ظ ذلذلالهقا  ظالالهنعث بةزع ظعلع عقعيةت ؤة          رةس ة، مذؤةصص تعدعن غةلعب مةنلعرع ظىس  دىش
  :لعش بعلةن بعرضة آئثشعشكة بويرذشنعث هئكمةتلعرعنع تونذص يئتعص مذنداق دةيدذياردةم ظاتا قع

  .بذ تأت تةرةصنع ظأز ظعحعضة ظالعدذ
المنع        ) 1( ش ؤة ظعس ل قعلع المغا مايع ةلبعنع ظعس اهابعالرنعث ق االم س ذلذلاله ظةلةيهعسس رةس

  .عشعشكة بويرذلغان آئثسأيدىرىش ظىحىن ظذالر بعلةن
  .ق ظذرذشتا ظاساس بولعدعغان توغرا آأز قاراشقا ظئرعشعلعدذظارقعلعآئثةش ) 2(
  .مةنصةظةتنعث قولغا آئلعشعضة سةؤةب بولعدذآئثةش ) 3(
  .باشقعالرنعث ظألضة ظئلعشع ظىحىن آئثعشعشكة بويرذلغان) 4(

ارةت   آئثةش   داق بولذشعدعن    . ظةمةلعيةتتة مةسظذلعيةتنعث تةقعسعم قعلعنعشعدعن ظعب ة قان نةتعج
دذ            قةتظعي ن   حعلعكنعث بولع ةلكع آأص دذ، ب ة يىآلةنمةي ر شةخس ظىستعض ذز بع ة   . ةزةر، يالغ ةلبع نةتعج س

  .سةؤةبعدعن ظأزظارا ماالمةت قعلعشعش، يىز ظأرىش ؤة جعدةل قعلعشالر آئلعص حعقمايدذ
نعث ظةث مذهعم صايدعلعرعنعث بعرع ـ ظذ يوشذرذن آىح ؤة قابعلعيةت ظعضعلعرنع بايقاشنعث  آئثةش
ةث ياخش ذلعظ دعن  . ع ظذس ةت ظعقتعدارع دذ ؤة ظذمم دانغا حعقع ةر مةي ةن قابعلعيةتلعكل ذنعث بعل ظ
  .صايدعلعنعدذ

قذرذش          آئثةش  ظةهلعنع   آئثةش   ،آئثةشظذندعن باشقا    أآىم ؤة باش دا ه رعش جةريانع ئلعص بئ ظ
ارلعق          ش قات ةآكذر قعلع ش ؤة تةص عكعر قعلع ة ص تعش، ظاقعالن ة بئي عش، تةجرعبعض علعرعغا قاتنعش  ظعش

  .تةرةصلةردة يئتشتىرعدذ
ذ            ذ ظةنه ةبع تالعب رةزعيةلاله ع ظ ةلع ظعبن ان قعلعص    آئثةش ظةمعرذلمأمعنعن ظ ايدعلعرعنع باي نعث ص

  :نعث يةتتة خعسلعتع بارآئثةشدةيدذآع، 
  توغرعنع تئصعص حعقعش) 1(
  آأز قاراش توصالش) 2(
  صعكعرنعث حىشىص قعلعشعدعن ساقلعنعش) 3(
  ماالمةتتعن ساقلعنعش) 4(
  نادامةتتعن قذتذلذش) 5(
  قةلبلةرنع باغالش) 6(
ر ظعش     ! ظع ظوغلذم : لوقمان هةآعم ظوغلعغا مذنداق دةيدذ    . سىننةتكة ظةضعشعش ) 7( مذهتاجلعق بع

  .قعلعشقا مةجبذرلعسا باشقعالرنعث ظةقلعنع ظأزةثنعث قعلؤال
  .عـ باشقعالرنعث ظةقلعنع قانداق ظأزةمنعث قعلعؤاالاليمةن؟ دةص سورايدذ ظوغل

  .كعنآئثةشـ ظعشلعرعثدا ظذالر بعلةن 
ةن           قعالر بعل ة، باش علعق تعلعس أز   آئثةشظذ يةنة دةيدذآع، ظةضةر بعر آعشع رةببعدعن ياخش ة ؤة ظ س

ة         ظالالهآأز قارعشعدا ظعزدةنسة قعيعنحعلعقعنع ظوثذشلذق يئثعلةيدذ ؤة         أز ياخشع آأرض ذنعثغا ظ  ن تاظاال ظ
  .ظعشالرنع تةقدعر قعلعص بئرعدذ

ورعلعدذ   ظةه داق دةص س تعن مذن ع قةيس ةف ظعبن علةر    : ن ةن ظعش ؤة هادعس ةن دذح آةلض ة بعل نئم
  خاتالعقعث ظازعيدذ؟ص، هةققعدة توغرعلعغعث آأصعيع
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  .ـ تةجرعبعلعك ؤة دانا صعكعرلعك آعشعلةردعن مةسلعهةت سوراش بعلةن
ةث،            ةزةر داظعرعسع آ ان     هأآىم قعلغذحع قانحعلعك دةرعجعدة ظأتكىر صعكعرلعك، ن ة تولغ  تةجرعبعض

ةن     علعرع بعل ةقعل ظعض عمذ، ظ وغرا    آئثةشبولس تذرغاندعكعدةك ت قا ظارالش ذالرنع ظعش كةندعكعدةك ؤة ظ
مةستعن ظأز صعكعرعدة جاهعللعق    آئثةشحىنكع هأآىم قعلغذحع باشقعالر بعلةن      . نةتعجعضة ظئرعشةلمةيدذ 

دذ    ذحرعغان بولع ا  . قعلسا، هاؤايع ـ هةؤةسنعث تةسعرعضة ظ م ه ذحرعغان     آع ة ظ ؤايع ـ هةؤةسنعث تةسعرعض
  .آعم هاؤايع ـ هةؤةسنعث تةسعرعضة ظوحرعسا هةقعقعةت ؤة توغرعدعن ظازعدذ. بولعدذ

  :بعر دانعشمةندعن مذنداق دةص سورعلعدذ
ع  ل آعش ر ظاقع ةن      آئثةشبع اردعم دئض ئلعص ب ذن ظ ةقعلغا ظذيغ ايعنعص ظ ة ت أز ـ ظأزعض نع ظ

وغرا ؤة آئرةآلعك  ذ، ت لعهةتع تةقدعرعدعم ان مةس قعالردعن ظالغ ة، باش اجعز آةلس تعن ظ ة يئتعش نةتعجعض
  صايدا بئرةمدذ؟

ان       ةن قعلغ أزع بعل أز ـ ظ دذ      (آئثةش  ـ ظ ذرذلغان بولع ةن يذغ ةؤةس بعل اؤايع ـ ه قعالر   . ه ةمما باش ظ
اؤاب          ) آئثةش بعلةن قعلغان  دذ، دةص ج ة ظذحرعماي ذنعث تةسعرعض دذ ؤة ظ راق بولع ةؤةس يع اؤايع ـ ه ه

  .ذ ظذبئرعد
نعث        ة قذرةيش ع تةله ةد ظعبن عمنع مذهةمم أزلعرع     آئثةش بذ قعس ةتلعك س ان هئكم دة ظئيتق  هةققع

  .بعلةن تامامالشنع مذناسعص آأردىم
دذ     آئثةش) 1( اردةم بولماي ذق ي دعن ظارت اردةمحع ؤة ظةقعل ىك ي ةش .تعن آىحل ع آئث  ظعرادعن

تعن      . آىحلةندىرعدذ، غالبعيةت ظئلعص آئلعدذ، هةقعقةتنع يذرذتعدذ      ازايتعص ظعش سةؤةب آأرسعتعشنع ظ
  .نعث معؤعسعنع يئغعشقا يئتةآلةيدذآئثةشآئيعنكع نادامةتتعن قذتذلدذرعدذ؛ ظةقعل بولسا ظعضعسعنع 

ة    ص،  ظعشعلعردا مةرعصةت ظعضعلعرع ؤة دانعشمةنلةردعن مةسلعهةت سورا      ) 2( ظذالرنعث صعكرع بويعح
أص ه  ع آ ان آعش ةل قعلغ ذنعثغا ظةم ةن، ظ دذظعش آأرض ة يئتع ا    . الالردا مةقعستعض ةرع بعكارغ ان ـ ت ق

  .ماالمةتكة قالمايدذ. تةقدعر ظذنع مةقعستعضة يئتشتعن مةهرذم قويسعمذ ظذنعث ظأزرعسع بولعدذ. آةتمةيدذ
ايلعنعص                 ) 3( غا ظ ةرنعث ظولجعس دذ ؤة ماالمةتحعل عز قالع علةر نةتعجعس ان آعش آئثةشسعز ظعش قعلغ
  .قالعدذ

كارعالش     نعث بعر ظاال  آئثةش) 4( عنع    . هعدعلعكع ظةتراصتعكع آعشعلةرنعث تةبعظعتعنع ظاش ر آعش بع
انلعق                    آئثةش علعق ؤة يام لعقع، ياخش دانع، دذرذس أز قارشع، مةي ذنعث آ ارقعلعق ظ كة تةآلعص قعلعش ظ

  .بعلضعكع بولعدذ
أص ) 5( عزلعققا آئثةشآ دذ؛ ظوثذشس ةص آةتمةي كةندة آأرةثل ة ظئرش ع نةتعجعض كةن آعش

  .االمةتكة قالمايدذظذحرعغاندا م
  نعث هأآمعآئثةشـ 4
ةشآ دعغان          ئث ص ـ قعلماي را قعلع دا ظعج ةن خالعغان ة ظاساس ث رعغبعتعض المدا هأآىمراننع  ظعس

رةك  را قعلعشع آئ لعقنعث ظعج اآع باش ظذل ي أآىمران، مةس ةلكع ه تعن، ب الردعن بولماس ذمحة ظعش قوش
  .بولغان ؤاجعبتذر

أآىم  ذ ه ثب أزعدعظالالهنع دعكع س ان تأؤةن ث[: ن ظئلعنغ ذالرغا  ظالالهنع ةن ظ ةن س ع بعل  رةهمعت
ذالرنع                  ةتتع؛ ظ اص آئت دعن تارق ذالر حأرةث اث، ظ ان بولس اتتعق بولغ مذاليعم بولدذث؛ ظةضةر قوصال، باغرع ق

ر  ) آئثةشكةندعن آئيعن (ظةصذ قعل، ظذالر ظىحىن مةغصعرةت تعلعضعن، ظعشتا ظذالر بعلةن آئثةشكعن؛            بع
  .ظايةتنعث بعر قعسمع-159 سىرة ظال ظعمران ] تةؤةآكىل قعلغعنظالالهقا ظعشقا بةل باغلعساث،
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عتعدذ          » ظعشتا ظذالر بعلةن آئثةشكعن   «ظايةتتعكع   ةنلعكعنع آأرس ذنعث ؤاجعب ظعك أز ظ . دئضةن س
  .قذرظاندعكع بذيرذق هأآىمنع ظأزضةرتعدعغان باشقا ظةهؤال بولمعغاندا ؤاجعبلعقعنع ظعصادعلةيدذ

أز   » آئثةشكعن«يةنع  . بذيرذق ؤاجعبلعقعنع تةلةص قعلعدذ   «: ق دةيدذ صةخرذررازع مذندا  دئضةن س
  .»ؤاجعبلعقعنع تةقةززا قعلعدذ

أزلعمةيدعغان                 ظالاله دعن س أز خعيالع عتعؤاتقان، ظ ول آأرس ع ي  تاظاال، صىتىن ضذناهالردعن صاك، ؤةهي
ةن     اهابعلعرع بعل االمغا س ذلذلاله ظةلةيهعسس ان ؤة  آئثرةس عنع بويرذغ دعردة،   عشعش ان تةق ب قعلغ ؤاجع

  عشعش باشقا هأآىمران ؤة باشلعقالرغا تئخعمذ يذقعرع دةرعجعدة ؤاجعب بولمايدذ؟آئث
ةرعم  ذرظان آ ذ   آئثةشق ذنعث هأآمعنعثم ص ظ ر قعلع ةردة زعك ر ي ةن بع ذش بعل از ظوق نع نام

  : مذنداق دةيدذظالاله. نامازنعثكعضة ظوخشاش ظعكةنلعكعنع آأرسعتعدذ
ارعنع[ ازنع صةرؤةردعض االيدعغانالرغا، نام اؤاز قوش ة ظ ةن(ث دةؤعتعض ةرآان بعل دعل ظ ) تةظ

ةن         ص بةرض ق قعلع ز رعزع دعغانالرغا، بع ارار قعلع ةن ق لعهةت بعل لعرعنع مةس دعغانالرغا، ظعش ظأتةي
دعغانالرغا            ذمغا قارشع تذراالي دعكع   ظالالهنعث نةرسعلةردعن سةدعقة قعلعدعغانالرغا، ظذحرعغان زذل  هذزذرع

  .ظايةت - 38 سىرة شذرا ]تئخعمذ ياخشعدذر، تئخعمذ باقعيدذرساؤاب 
كة باغاليدذ  آئثةشظايةتنعث ظعصادعلةش ظذسذلع بارلعق ظعشالرنع      «: سةييعدة قذتذب مذنداق دةيدذ   

ع             . ؤة صىتىن هاياتنع مذشذ ظألحة بعلةن قذرعدذ       الم دألعت ةنع ظعس دة، ي زدةك مةآكع ةت ظئيتقعنعمع بذ ظاي
  .ازعل بولغانقذرذلذشتعن بذرذن ن

ةث               آئثةش ذ آ دعن تئخعم ةت ظذقذمع دا دأل نعث بذ تةتبعقلعنعش داظعرعسع مذسذلمانالرنعث هاياتع
دة ظعسالمع                . ؤة ظومذمع بولعدذ   ذ قاظع عمذ ب ان بولس دألةت ظذقذمع خاس شةآلع بعلةن ظوتتذرعغا حعقمعغ

  .جاماظةتنعث بارلعق هالةتلعرعضة مةنسذب
ةت    المدعكع دأل ة ظعس لع     ظةمةلعيةتت عم، ظةس ر قعس ايرعم بع دعكع ظ ةنعث تةبعظعتع جاماظ

دذ      ة ظالع أز ظعحعض ةتنع ظ ةت دأل ةس، جاماظ ة ظةم قا نةرس دعن باش دعلعكنعث بعرع ارقعلعق  . ظاالهع ذ ظ ب
أآىمرانلعقعنع              ظعلضعرعلةيدذ ؤة ظذنع ظعسالم قانذنعنع ظعجرا قعلعش، شةخس ؤة جةمظعيةت ظىستعدعن ه

  .يىرضىزىش ؤاستعسع قعلعدذ
ذنع  ةشث ظىحىن  ش ذلغان    آئث ا قوي ذرذنال يولغ دة ب ةت ظعحع دعغان   .  جاماظ ة ظالع أز ظعحعض ذنعث ظ ظ

ذر    ةث ؤة حوثق ذ آ ذ ـ ظعسالمع هاياتعنعث     . ساهةلعرع دألةت ؤة هأآىم يىرضىزىش داظعرعسعدعن تئخعم ظ
تىن   ةث ظىس ةتنعث ظ ان جاماظ ص تالالنغ ع قعلع ول باشلعغذحعس انالرنعث ي ةبعظعتع ؤة ظعنس لع ت ظةس

  ».شذنداقال ظذ يول باشلعغذحعدا بولذشقا تئضعشلعك مذهعم سىصةتلةرنعث بعرع. االهعدعلعكعظ
ةن،            آئثةش نعث ؤاجعب ظعشالر جىملعسعدعن ظعكةنلعكعضة صىتىن ظذممةت ظالعملعرع بعرلعككة آةلض

أ                     ةن ه ة آةلض العملعرع بعرلعكك ةت ظ ىتىن ظذمم ذنعث ص ن ظ آىم هةتتا قذرتذبع تةصعسعردة ظعبنع ظةتعية دع
دذ داق دةي ص مذن ر قعلع ةنلعكعنع زعك ةش«: ظعك ةرنعث آئث ذهعم هأآىمل دعلعرع ؤة م ةرعظةت قاظع ، ش

عدعن حىشىرىش ؤاجعب    آئثةش ظعلعم ظعضعسع ؤة دعن ظةهلع بعلةن     . بعرع ذ  . معضةن آعشعنع ؤةزعصعس ب
  .»هةققعدة ظعختعالب بولمعغان بعر هأآىم

دذ      داق دةي ظذلالر «: ظعبنع خذؤةيزمةنداد مذن لعرعدا          مةس ع ظعش دة ؤة دعن ةنلعرع هةققع نعث بعلمعض
الردا             ر ظعش ظالعمالر بعلةن، ظذرذشقا مذناسعؤةتلعك ظعشالردا قوشذن ظةهلع بعلةن، صايدا، مةنصةظعتعضة داظع
ةر ؤة  اتعبالر، ؤةزعرل الردا آ عؤةتلعك ظعش عكة مذناس ةظعتع ؤة ضىللعنعش ذرتنعث مةنص ةن، ي مةنلةر بعل دانعش

  .»عشعشع ؤاجعبآئثخعزمةتحعلةر بعلةن 
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ةس   آئثةش  «جةسساس   دذ           » ؤاجعب ظةم داق دةي ذمانعنع رةت قعلعص مذن : دةص قارعغانالرنعث ض
دذ        آئثةش« ئلعص بئرعلع دارعنع ظاشذرذش ظىحىن ظ  ـ ساهابعالرنعث روهع دذنياسعنع آأتىرىش ـ ظعقتع
دذ      )بةزع فعقهع ظالعملعرع ظئيتقاندةك   ( وغرا بولماي ةر     . ، دةص قاراص ت ع ظةض أزلعرع   آئثةش  حىنك ةهلع ظ ظ

ةش دعغانلعقعنع آئث ذل قعلعنماي دعغانلعقع ؤة قوب دة قوللعنعلماي علة هةققع ر مةس ان بع ئلعص بئرعؤاتق  ظ
ة،  ةش بعلس ذل      آئث عنعنعث قوب أز قارش دارعنع ؤة آ ا ظعقتع أتىرىش ؤة ي ع آ بةتةن روهعن ذالرغا نعس ظ

عز       بذ خعل ظعزاهالص ح   . قعلعنمايدعغانلعقعنع ظئالن قعلعش بولعدذ    ذص ظاساساس عز بول ىشةندىرىش مةنعس
  .»دةص قارعلعدذ
لةر            آئثةش تىرعدعغان هةدعس ةنلعكعنع مذقةررةلةش رع ظعك نعث دعنعمعزدا هأآىم قاظعدعلعرعنعث بع

دذ      داق دةي ذ مذن ذ ظةنه ذرةيرة رةزعيةلاله ذ ه ذن، ظةب ذلذلاله    «: نذرغ ةن رةس علةر بعل عدعكع آعش ظةتراص
  .»عدعغان آعشع آأرمعدعمظةلةيهعسساالمدعنمذ آأصرةك آئثعش

ذنعثغا    «: رةسذلذلاله ظةلةيهعسساالم مذنداقدةيدذ   ظةضةر بعرسع قئرعندعشعدعن مةسلعهةت سورعسا، ظ
  .»مةسلعهةت بةرسذن

لعقنعث    اآع باش أآىمران ي يعن ه دعن آئ ذ هأآىم ةشب ةن آئث ةهلع بعل اش آئث ظ تعن ب عشعش
ئلعص      ظأز آأز قارعشعدا جاهعللعق قعلعشع ظعستعبداتل     ص،  تارتع عق هئسابلعنعدذ؛ ظعستعبداتلعق زذلذمغا ظ

  . ظأزعضة زذلذم هارام قعلغان ؤة آعشعلةر ظارعسعدا حةآلعضةنظالاله. بارعدذ؛ زذلذم قعيامةتنعث زذلمعتعدذر
دذ       ظعستعبداتلعق ةرعظعتعدة حةآلعنع الم ش الاله . قعلعش ظعس دذ       ظ ذنعثغا رازع بولماي اال ظ الاله .  تاظ  ظ

 سىرة غاشعية   ].ظةمةسسةن) يةنع ظذالرنع ظعمانغا مةجبذرلعغذحع   (الرغا مذسةللةت   سةن ظذ [: مذنداق دةيدذ 
  .ظايةت– 22

ةتتعن      ص،  هةقعقةتتة مذستةبعتلعك ؤة هةددعدعن ظئشعش بولذ     ظذ،   ذ سىص رةسذلذلاله ظةلةيهعسساالم ب
الاله . صاآالنغان دذآع    ظ اال ظئيتع ذالرنع     [:  تاظ المغا (سةن ظ ةن  ) ظعس ذحع ظةمةسس ىر ]زورلعغ اف   س  - 45ة ق

  . ظايةتنعث بعر قعسمع
ا                    : ظا قعالرنع ظئتعؤارغ تعدة باش الر ظىس ذق ظعش قعالرغا تةظةلل اآع باش بعر آعشعنعث شةخسع ظعشع ي

دذ  عزلعك بولع ذم ؤة ظادالةتس رعش زذل أآىم حعقع ة ه عكرع بويعح ع ص تعن شةخس ث . ظالماس هئحكعمه
رعش    أآىم حعقع ايعنعص ه ة ت عي صعكرعض عدا شةخس ذمنعث ظعش وقظوم ةققع ي ش . ه ر ظع داق بع هةرقان

عنعث   أز قارعش عنعث آ ة آعش عؤةتلعك هةمم قا مذناس ذ ظعش ةت ظ تا، ظادال أآىم حعقعرعش تعدة ه ظىس
دذ   ةص قعل عنع تةل ةقعقعي        . ظئلعنعش ذالرنعث ه ا ظ ذمكعن بولمعس عش م ةن آئثعش ةربعرع بعل ةر ه ظةض

  .ؤةآعللعرع بعلةن آئثعشعش آئرةك
تعدعن : ب لعرع ظىس ذمنعث ظعش أآىمنع ظوم اآع ه رعص ي أآىم حعقع ايعنعص ه ة ت شةخسع صعكعرض
ةرتع ذص   ص، ظأزض وث تذت أزعنع ح ش ؤة ظ اؤذز قعلع ذقعغا تاج قعالرنعث هوق دا باش عيةتحعلعك يولع شةخس

ةردذر               ه ظعللةتل ان قةبع علعك بولمعغ . باشقعالرنع آأزضة ظعلماسلعقالر هةممعسع مذسذلماندا بولذشقا تئضعش
ةرعزعنع آأزل   ع غ أمعن آعش اؤذز     م ذقعغا تاج قعالرنعث هوق ىن باش عش ظىح ايدعغا ظئرعش عز ص ةص قانذنس

  .قعلمايدذ؛ ظأزعنع ظةقعللعق ؤة بعلعملعك حاغالص حوثحعلعق قعلمايدذ، مةغرذرالنمايدذ
ظذلعيةت ـ          : ب ر مةس رعش ـ ظئغع أآىم حعقع علعلةردعن ه ذق مةس ذقعغا تةظةلل قعالرنعث هوق باش
 هئسابنعث قانحعلعك ظئغعر بولعدعغانلعقعنع تةسةؤذر قعلغان آعشع         قورقذص ظذنعث ظالدعدعكع   ظالالهتعن

الالهتعن لئكعن  . بذ ظئغعر يىآنع يالغذز آأتىرىشكة هةرضعز جىرظةت قعاللمايدذ        ةت     ظ دعغان، قعيام  قورقماي
ةس        حعلعك        . آىنعضة ظعشةنمةيدعغان آعشعنعث ظذنع قعلعشع قعيعن ظةم الردا آأص ذق ظعش ذمغا تةظةلل ظوم
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ان خاتالعقنعث                   ياآع ؤةآعل  ئلعص حعقق عزلعكتعن آ ا دعققةتس عزلعك ؤة ي ةن آئثعشعش، بعلعمس رع بعل لع
قا تعرعشعش ـ      أآىم حعقعرعش الاله مةسظذلعيتعضة تارتعلعشتعن ظئهتعيات قعلعص ظادعللعق بعلةن توغرا ه  ظ

  .ؤة ظاخعرةت هئسابعدعن قورققان آعشعنعث بعردعن ـ بعر تذتعدعغان يولعدذر
ت   ش ظىس ىح ظع ذ ظ ع   ب ةن آعش ذالهعزة يىرضىزض تايعدعل م ةشعدة ظةس ةخالقعنعث  آئث الم ظ  ظعس

عدعن  . آةسكعن شةرتع ظعكةنلعكعنع حوثقذر تونذص يئتعدذ   ظذنعثدعن يىز ظأرىش قةبعه ظةخالق جىملعس
دذ      ةدع رةت قعلع ذنع ظةب الم ظ ذص ظعس الردا      . بول ىتىن حوث ـ آعحعك ظعش الم   آئثةش ص ايعنعش ظعس كة ت

  .»االهعدعلعكعدذرهاياتعنعث مذهعم ظ
دا آأص آئثعشعش                    االمنعث هاياتع ذلذلاله ظةلةيهعسس أآىمنع رةس ةررةر ه ذ مذق دعكع ب ظعسالم دعنع

دذ        ذ تةآعتلةي ةث آأص           . بعلةن ياراتقان نةمذنعسع تئخعم ةن ظ عدعكعلةر بعل ذ ظةتراص كةن آعشع   آئثةش ظ
  .لعهةت سورايتتعبةزع ؤاقعتالردا ظاظعلة ؤة شةخسع ظعشلعرعدعمذ باشقعالردعن مةس. ظعدع

  نعث نةتعجعسعآئثةشـ 5
نعث دعنعمعزدا قذرظان ؤة رةسذلذلاله ظةلةيهعسساالمنعث هةدعس بعلةن ظعسصاتالنغان ؤاجعب           آئثةش

ةن         رةك   آئثظعكةنلعكعنع بعلدذق، دئمةآكع باشلعق خةلقع بعل اآع        . عشعشع آئ علة ي ذم مةس ئكعن مةل ل
ذرعغا   تة ظةهلع بعآئثةشؤةقة هةققعدة ظئلعص بئرعلغان    ر خعل ؤة باشلعق يةنة بعر خعل آأز قاراشنع ظوتت

ان            عنع تةشكعل قعلعؤاتق ةلق ظعرادعس ا         آئثةش قويسا، باشلعقنعث خ عنع ظئتعؤارغ أز قارش ةهلعنعث آ  ظ
  ظالماستعن ظأز آأز قارشع بويعحة ظعش آأرعشع جاظعز بوالمدذ؟

ةتكىحع     كة ظذيغذنلعشعشع آئرةآمذ    آئثةشباشقعحة قعلعص ظئيتقاندا باشلعق      ياآع ظذنع يول آأرس
  قاتارعدا قوبذل قعالمدذ؟

لعقعنعث      دعغعنعمعز شذآع باش أز   آئثةش ظةقعلنعث تاللعشع بويعحة توغرا دةص قاراي ةهلعنعث آ  ظ
را                    عنع ظعج أز قارش ذالرنعث آ عمذ ظ ةن قارشعالشس أز قارشع بعل أز آ ع، ظ قارعشعنع قعممةتكة ظعضة قعلعش

  .قعلعشع
أز  انلعقنعث آ أص س لعق آ ب   باش ع ؤاجع ذالرغا ظذيغذنلعشعش دذ، ظ ش آأرةلةي ع ظع عغا قارش  قارعش

ظةهلع بعر آأز قاراشقا بعرلعككة آةلضةن تةقدعردعمذ ظذالر بعلةن قارشعلعشااليدذن          آئثةش  ظةمةس بةلكع   
ع    «ظذستاز ظةبذلظةال مؤدذدع ظذالرنعث بعرع بولذص       . دةص قارايدعغانالرمذ بار   » ظعسالمدعكع تذرمذش تىزىم

عنعث    «: آعتابعدا مذنداق دةيدذ  ناملعق   ئلع آئثةش   دألةت رةظعس تعدة         صظ ذم ظعش ظىس ان مةل  بئرعؤاتق
دذ                 ذقع بولع . ظأزع توغرا دةص قارعغان آأز قارعشعغا ظاساسةن آأص سانلعقنعث صعكرعنع رةت قعلعش هوق

صعكرعضة آأص سانلعقنعث   ص،  ناملعق آعتابعدا بذ آأز قارعشعنع ظأزضةرتع     » ظعسالمع هأآىمةت «لئكعن ظذ   
داق  دذ ؤة مذن ذرعغا قويع ةنلعكعنع ظوتت ب ظعك عنعث ؤاجع دذظذيغذنلعشعش لعهةت [: دةي لعرعنع مةس ظعش

دعغانالرغا   ذرا   ( ]بعلةن قارار قعلع ىرة ش ر قعسمع   -38س ةتنعث بع ةص      ) ظاي نع تةل ةش ظعش دة ب ةن قاظع دئض
ذنذش   ظةهل آأص سانلعقع بعرلعككة آةلضةن    آئثةش  صىتىن  : ظذنعث بةشعنحعسع . قعلعدذ .  صعكعرضة بويس

دة                 آئثةشظةمما باشلعقنعث    الالش هةققع ع ت يعن، نئمعن دعن آئ اثالص بولغان عكعرلعرعنع ظ ةهلعنعث ص  ظ
ظعشلعرعدا آأز قاراش   «:  تاظاال ظالاله. مةنعسعنع، قعممعتعنع يوقعتعدذ  آئثةش  تولذق ظةرآعنلعكع بولسا،    
دعغانالر   ظعشلعرعنع مةسلعهةت   «ظةمةس  » ؤة مةسلعهةتلعرع ظئلعنعدذ   ةن قعلع دذ » بعل ذ   . دةي ةآكع ب دئم

ذهعم      ةث م عحة ظ عمةيدذ؛ ظةآس ةنال تىض نعش بعل اراش ظئلع أز ق ةقةت آ ع ص ةتبعق قعلعنعش ةتنعث ت ظاي
ةن  ة يىرىشىشع بعل ارار بويعح ان ق ئلعص حعقارغ ة آ انلعق بعرلعكك أص س اآع آ ة ي الر هةمم ع ظعش بولغعن

  .»ظةمةلضة ظاشعدذ
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د مذ  ذر ظابدذلهةمع ة دوآت ةؤةللعيةن ب    «: ت ش ؤاجع را قعلع عنع ظعج أز قارعش انلعقنعث آ أص س آ
  .دةيدذ» ظةمةس

اهابعالر            توغرا دةص قاناظةتلةنضةن آأز قارشعمعز ظىحىن رةسذلذلاله ظةلةيهعسساالمنعث هاياتعدعكع، س
أز قارعشع       آئثةش  بعلةن   انلعقنعث آ ذ آأص س ةن تةقدعردعم ظئلعص بئرعص ظأز قارعشعغا مذخالعب آةلض
  : ظعش آأرضةن تأؤةندعكع بعر قانحة ؤةقةلعكنع معسال آةلتىرةلةيمعزبويعحة
ة  ) 1( ئقعن يةرض ا ي ذد تئغعغ عنعث ظذه االم قذرةيش ذلذلاله ظةلةيهعسس عدا رةس ذد ظذرذش ظذه

  .آئثةشحىشكةنلعكعنع بعلضةن ؤاقعتتعكع 
ةن               اهابعالر بعل دة س ذرذش هةققع ىص ت دة آىت اآع مةدعنع دعغا حعقعش ي  آئثةش  ظذ، ظذالرنعث ظال

ة       . ظئلعص بارعدذ  ذالر مةدعنعض ةر ظ ذرذش، ظةض ذرغان ق ظذنعث آأز قارعشع، مةدعنعدعن حعقماي ظذ يةردة ق
دع      ذالرنعث        . آعرسة ظذالرنع قعستاص ظذرذش قعلعش ظع اظعتع ظ الر جام اهابع ؤة ياش قةدةم س وص صعش ر ت بع

دع    . ظالدعغا حعقعش صعكرعدة حعث تذرعؤالعدذ     ذ . ظذالر آأص سانلعق ظع ذالرنعث     رةس االم ظ لذلاله ظةلةيهعسس
  .آأز قارشعنع قوبذل قعلعدذ ؤة ظأيعضة آعرعص ظذرذشقا تةييارلعنعص حعقعدذ
ذ             عنعث بوغذزلذن ر آالعس االم بع ذلذلاله ظةلةيهعسس ذرذن رةس تعص ؤة       ص،  ظذندعن ب ة يئ ا زةخم قعلعحعغ

عنعث بوغذزلعن             ة ؤة آالعس ى آأرض اندعكع      قولعنع مذستةهكةم قذرغان ظعضعحة قويذص حىش ذم س عنع مةل عش
ئهعت     عنعث ش ر آعش دعن بع ة ظةهلع عنع ظاظعل ة يئتعش ا زةخم ع، قعلعحعغ ئهعت قعلعنعش اهابعنعث ش س

دع ةن ظع ةبعر بةرض ة دةص ت ذرغاننع مةدعن تةهكةم ق ا مذس ع قويغ ة . قعلعنعشع ؤة قولعن ة ظاظعل ظةمةلعيةتت
  .ظةهلعدعن شئهعت قعلعنغا آعشع هةمزة رةزعيةلالهذ ظةنهذ بولدع

عنع   )2( ذلمانالرنعث ظةتراص االم ؤة مذس ذلذلاله ظةلةيهعسس رعكالر رةس عدا مذش دةك ظذرذش  خةن
ع هةسةن ؤة          . قورشعؤالعدذ ؤة مذسذلمان ظئغعر ظةهؤالدا قالعدذ      ة ظعبن رةسذلذلاله غةتفان قذماندانع ظذيةين

ة                   رعش بةدعلعض ع بئ ىحتعن بعرعن عنعث ظ ةدعنعنعث مئؤعس ةن، م دعن  هارعس ظعبنع ظةؤف مذرعض مةدعنع
دذ   ةلحع ظةؤتع ذص ظ ةلعؤعنع قوي نعش ت ص   . حئكع علةرنع يئزعش عؤةتلعك نةرس عص مذناس ارا سأزلعش ظأزظ

  .سىلهع تىزمةآحع بولعدذ
دة                             ذ ظعش هةققع ة ب ع ظذبادةض ةظد ظعبن ذظاز ؤة س ع م ةظد ظعبن تعن س ا آةلمةس ر قارارغ ظذ رةسمع بع

  .عشعش ظىحىن ظادةم ظةؤةتعدذآئث
اآع        ـ ظع رةسذلذلاله، بذ ظ     ذ،  ظالالهنعث عشنع ظأز صعكرعث بويعحة قعلماقحع بولذؤاتامسةن ي  بذيرذغعم

  .ظىحىنمذ؟ دةص سورايدذ ظذ ظعككعسع حوقذم بويسذنذشعمعز آئرةآمذ ياآع بعزنعث صايدعمعز
ةآحع    . ـ بذنع سعلةر ظىحىن قعلماقحع بولذؤاتعمةن      ظةرةبلةر هةممعسع بعرلعشعص سعلةرضة زةربة بةرم

ة  دع سعلةرض ذزاتتعبول ع ظ ةر تعرنعقعن تعن زةه ةر تةرةص الالهؤ. ه عمذ  ظ ازراق بولس ةؤآعتعنع ظ ذالرنعث ش ظ
  .حىشىرمةآحع بولغان ظعدعم

ذلذلاله ع رةس ذق؛   !ـ ظ ادةت قعالتت ذتقا ظعب دذق؛ ب دة ظع ئرعك ظةقعدع ال ش ذالرغا ظوخشاش ذ ظ  بعزم
الالهنع ذقظ و    .  بعلمةيتت قا ي تعن باش اآع سئتعؤئلش ذش ي ان بول ذالر مئهم ال   ظ ر ت ث بع ةن بعزنع ل بعل

 ظةجعبا بعزنع ظعسالم بعلةن هأرمةتلعك، ظذنعثغا قذلحعلق        .معرعمعزنع يئيشنع خعيالعغعمذ آةلتىرةلمةيتتع   
داق      دذق؟ ظذن ذالرغا بئرةم ايلعقعمعزنع ظ يعن ب دعن آئ ةزعز قعلغان ةن ظ عش بعل اثا ظةضعش ش ؤة س قعلع

وق       بعلةن قةسةمكع، ظ   ظالاله. قعلعشعمعزنعث هاجعتع يوق   تعن باشقعسع ي الاله  ،ذالرغا قعلعح ارعمعزدا   ظ  ظ
  .هأآىم حعقارسذن، دةيدذ سةظد ظعبنع مذظاز
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دذ ذن دةي عنعثدةك بولس االم دئض ذلذلاله ظةلةيهعسس ذ . رةس ذ ظةنه ذظاز رةزعيةلاله ع م ةظد ظعبن س
دذ    ةتنع ظأحىرع تعدعكع خ ئلعص ظىس عنع ظ يعن   . سةهعص دعن آئ مةنلعكعنع  «ظذن ان دىش ة بولغ بعزض

  .دةيدذ» مالشتذرعؤةرسذنداؤا
دذ         داق دةي ةلتذت مذن ر        «: بىيىك ظذستاز مةرهذم ش دعغان بع تذر بولع ذهعم دةس ة م ة بعزض ذ هادعس ب

ذ              ان تةقدعردعم آأرسةتمة بئرعدذآع، يولباشلعغذحع ياآع مةسظذل هةتتا ضذناهالردعن صاك صةيغةمبةر بولغ
لعكع،         مذسذلمانالرنعث ظعشعدا مذستةبعتلعك قعلماسلعق، مذهعم ظعش       ارار بةرمةس ال ق ة تايعنعص الردا ظأزعض

رةك             آئثةشمذسذلمان بعلةن بعلةن     را قعلعشع آئ ذالرنعث ظعج تعن ظ عكرعنع ظالماس . مةستعن، ظذالرنعث ص
أز قارشع   . بولغان هةرقانداق توختام تىزمةسلعكع الزعم    مذسذلمانالر مذستةبعتلعك يولع بعلةن ظذالرنعث آ

  .»وختام، آئلعشمعلةرنع ظةمةلدعن قالدذرذش هةققع بولعدذظئلعنماستعن تىزىلضةن بارلعق ت
ا                  3 ذرذش ظىحىن يولغ ةن ظ ذلذلاله بعل ذرةيش رةس دذ ؤة ق ارؤعنع قذتذلع ـ بةدعر ظذرعشعدا قذرةيش آ
دذ لعهةت      . حعقع ا مةس ة ماث يعن ظةتراصعدعكعلةرض دعن آئ االمغا يةتكةن ذلذلاله ظةلةيهعسس ةؤةر رةس ذ خ ب

  .بئرعثالر، دةيدذ
نعث زأ           ظةبذبةآر ذرذش قعلعش ةن ظ ذرةيش بعل أز       ع رةزعيةلالهذ ظةنهذ ق ةص ظ ةنلعكعنع تةآعتل رىر ظعك

دذ ذرعغا قويع عكرعنع ظوتت دذ. ص داق دةي أز قعلعص مذن ؤةد س ع ظةس داد ظعبن يعن معق دعن آئ ع «: ظذن ظ
ة        ظالالهنعث! رةسذلذلاله الاله .  بذيرعقعنع بويعحة ماث، بعز سةن بعلةن بعرض ز      ظ ةمكع، بع ةن قةس اثا    بعل  س

ةردة     » .سةن رةببعث بعلةن بعللة بئرعص ظعككعثالر ظذرذشذثالر      «بةنذظعسراظعل مذساغا دئضةندةك     ذ ي بعز ب
ذ                   » ظولتذرذص تذرايلع  ذثالر، بعزم ثالر ظذرذش رعص ظعككع ة بئ ةن بعلل عحة سةن رةببعث بعل ظةمةس، ظةآس

ز ذرذش قعلعمع ة ظ ةن بعرض علةر بعل ز»س ةلح. ، دةيمع ةن ظ ةت بعل ئنع هةقعق ةن زات س ص ظةؤةتك ع قعلع
  .»بعلةن قةسةمكع، بعزنع جان آئتعدعغان يةرضة باشالص بارساثمذ ظاخعرقع نةصعسعمعزضعحة ظئلعشعمعز

انالر   ع ظعنس ة ظ يعن يةن دعن آئ ذلذلاله ظذن دذ ! رةس رعثالر، دةي لعهةت بئ ا مةس تعم  . ماث ذ قئ ذ ب ظ
دع ذتقان ظع أزدة ت ارالرنع آ ذظاز رةزعيةلاله. ظةنس ع م ةظد ظعبن دذس داق دةي رعص مذن اؤاب بئ ذ ج : ذ ظةنه

ذق         « ةن دعننعث        . شىبهعسعزآع سئنع هةق ؤة راستحعل صةيغةمبةر دةص ظعمان ظئيتت ئلعص آةلض سةن ظ
هةقعقةت ظعكةنلعكعضة شاهادةت ظئيتتذق ؤة ظذالر ظىستعدعن بذيرذقنع ظاثالش ؤة ظعتاظةت قعلعشقا ؤةدة             

ةن           قعلماق ،ظذ رةسذلذلاله . ؤة ظةهدعمعزنع بةردذق   ان سةن بعل ز هام عن، بع عثنع قعلعؤةرض حع بولغان ظعش
زدعن       ذ دئثع ع ب ةمكع، بعزن ةن قةس ةن زات بعل ص ظةؤةتك ةلحع قعلع ةن ظ ةت بعل ئنع هةقعق ة، س بعرض

أتعمعز          ة ظ ةن بعرض ةن بعل تعن س لعق قعلماس ز خعالص ئح بعرعمع اث ه كة بذيرذس ةتعال  . ظأتىش ع ظ بعزن
  .»ئح بئظارملعق هئس قعلمايمعزدىشمةنلعرعمعز بعلةن ظذحراشتذرساثمذ ه

ةندعن              دعغانلعقعنع بعلض نع خاالي ذرذش قعلعش رةسذلذلاله ظةلةيهعسساالم آأص سانلعق ساهابعنعث ظ
  .آئيعن صعالن تىزىص ظذرذشقا ظاتلعنعدذ

رةسذلذلاله ظةلةيهعسساالم بةدعرنعث ظةسعرلعرع توغرعسعدا مذسذلمانالر بعلةن آئثشعص مذنداق         ) 4(
نع        .  سعلةرضة ظذالرنع ظةسعرضة ظئلعش صذرسعتعنع بةردع      هظالال«: دةيدذ ةرةص قعلعش ر ت ظذالرنع قانداق بع

  خااليسعلةر؟
 ظالالهظذالر سئنعث معللعتعث ؤة ظةهلعث، ظذالرنع هايات قالدذرذص قاراص باقايلع،           ! ـ ظع رةسذلذلاله  

  .ةنهذ رةزعيةلالهذ ظآرظةبذبةظذالرغا تةؤبة ظاتا قعلعص قعلعشع مذمكعن، دةيدذ 
ذؤةتكعن      . ظذالر سئنع يذرتذثدعن قوغلعدع ؤة يالغانحعغا حعقاردع      ! ـ ظع رةسذلذلاله   ا قوي ذالرنع ماث ظ

  .باشلعرعنع ظاالي، دةيدذ ظأمةر رةزعيةلالهذ ظةنهذ
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أردع      عق آ عكرعنع مذؤاص ةآرنعث ص ع ظةبذب انلعق آعش أص س أص   . آ االم آ ذلذلاله ظةلةيهعسس رةس
ة ظة  ع بويعح أز قارش انلعقنعث آ ألعتعش   س ةدةل ت ةزعلعرعنع ب ص ؤة ب ذ قعلع ةزعلعرعنع ظةص عرلةرنعث ب س

  .بعلةن قويذؤةتتع
انلعقعنع  ذؤئتعش بولغ ةن قوي ألعتعش بعل ةدة ت عنعث ب أز قارش انلعقنعث آ أص س ة آ بعزض

هاقتعن    ع ظعس ذرةير ظعبن ع ج ذآع، ظعبن اس ش عتعدعغان ظاس ث[آأرس ةن  (ظالالهنع ذق حةآلةنمعض ظوح
انالرنع جا نع قعلغ ةنظعش لعق دئض دع ) زالعماس ا ظع ع بولمعس أمكع ظةزعلعس عرلةردعن(ه عدية ) ظةس ص

والتتعثالر ار ب قا دذح ة زور ظازاص ىن ظةلؤةتت انلعقعثالر ظىح ةنفال ( ]ظالغ ىرة ظ ةت-68س كةندة )ظاي  حىش
دذ           ةت قعلع ةنلعكعنع رعؤاي داق دئض االمنعث مذن ةر   «. رةسذلذلاله ظةلةيهعسس الاله ظةض ازاب     ظ ماندعن ظ  ظاس

ع                       ياغد ذاللمعغان بوالتت ئحكعم قذت قا ه ذظازدعن باش ع م ةظد ظعبن ةتتاب ؤة س ع خ ةر ظعبن . ذرغان بولسا، ظأم
  .دةص رعؤايةت قعلعدذ» ظأمةر قذتذلغان بوالتتع«ظعبنع مةردةؤعية 

يعن     ةندعن آئ ع آأرض ذ دةلعلعن أص      «ب دة آ عرلعرع هةققع ةدعر ظةس االم ب ذلذلاله ظةلةيهعسس رةس
أز قاراشع          » المعغانسانلعقنعث آأز قارشعنع ظ    دئضةندعن ظعبارةت ظذستاز ظابدذلهةمعد مذتةؤةللعنعث بذ آ

دا         «: ظذ مذنداق دةيدذ  . بعزنع بىيىك هةيرانلعق ظعحعدة قالدذرعدذ     وغرا يول االم ؤة ت ذلذلاله ظةلةيهعسس رةس
ىن        زدعنعش ظىح دة ظع ذتقانلعقع هةققع ع ت ةش يولعن ةهؤالالردا آئث ع ظ علةرنعث قايس ذحع خةلعص ماثغ
ةدعر         االمنعث ب ذلذلاله ظةلةيهعسس اق، رةس دعغان بولس ا قاراي ةر تارعخعغ دعنقع دةؤرل المنعث ظال ظعس

أرعمعز                 انلعقعنع آ عنع ظالمعغ أز قارش انلعقنعث آ عدعمذ آأص س ةرةص قعلعش ظعش ذ  . ظةسعرلعرعنع بعر ت ظ
  ».ظةبذبةآر قوشذلغان تةرةصنعث آأز قارشعنع ظالغان ظعدع

ذلذلاله ظةلةيه    ةص         توغرا، رةس ذنع تةنقعتل انلعقع ظىحىن ظ عنع ظالمعغ أز قارش قعالرنعث آ االم باش عسس
انلعقع ظىحىن      . ظايةت حىشكةنلعكع هةقعقةت   عنع ظالمعغ ؤة لئكعن ظذ تةنقعت آأص سانلعقنعث آأز قارش

  .ظةمةس، بةلكع يةنة بعر خعل آأز قاراشنعث تئخعمذ توغرا ؤة صايدعلعق ظعكةنلعكع ظىحىن بولغان
أز                يةنة شذنع دة   انلعقنعث آ ان آأص س ةآر ؤةآعللعك قعلغ االم ظةبذب يمعزآع رةسذلذلاله ظةلةيهعسس

ةن             . قارشع بويعحة ظعش آأرضةن    عكرعنع بةرض ذؤئتعش ص ةن قوي حىنكع آأص سانلعق بةدةل تألعتعش بعل
ةر               ظازاب حىشكةن . ظعدع ةن ظأم عكرعنع بةرض ةن قويذؤةتمةسلعك ص  بولسا ظألتىرىش، بةدةل تألعتعش بعل
  .ع خةتتابتعن باشقا هئحكعمنعث قذتذاللماسلعقع يةنة بذ نذقتعنع حىشةندىرعدذظعبن

ةن آئثةش        ةهلع بعل ةك ظ ظذندعن باشقا توغرا يولدا ماثغذحع خةلعصعلةر ظومذمنعث ظعشلعرعدا آئث
عكعردعكعلةرنعث             ظئلعص باراتتع، شةخسع آأز قاراشلعرع بعلةن مذستةبعتلعك قعلمايتتع، بةلكع قارشع ص

  .ت هاسعل قعلعش ظىحىن مذنازعرة مةيدانلعرعنع هازعرالص بئرةتتعقاناظة
ة            ةر آعشع حعرعكلعكك ةن، ه ع دذنياشع ظأزضةرض عيعتع ؤة روه علةرنعث شةخس اؤاتقان آعش بعز ياش

  .يىزلةنضة بذ مذهعت يةنعال آأص سانلعقنعث آأز قارشعنع ظئلعشعنع تةلةص قعلعدذ
دذ داق دةي دان مذن ةرعم زةي تاز ظابدذلك أز :ظذس عنعث آ ةت رةظعس دا دأل ةتتعن ظالغان ة جةه  نةزةرعي

دذ وغرا بولع ئلعش ت عنع ظ ع، . قارش ةبعظعتعنعث ظأزضعرعش علةر ت رع، آعش ةتنعث زأرىرةتلع ئكعن ظةمةلعي ل
ث          ع بعزنع از بولذش علعرعنعث ظ دار ظعض اجعزلعقع ؤة ظعقتع ث ظ عزلعك، ظعماننع دعكع مذستةهكةمس دعن

 قاراشنع ظئلعشعمعز تةلةص قعلعدذ ؤة دألةت رةظعسعمذ تأؤةندعكعدةك    آأصحعلعك مةيدانغا آةلتىرضةن آأز   
رةك   ع آئ ذنعثغا ظذيغذنلعشعش ةن ظ ةرتلةر بعل ا: ش عكرعدة   : ظ انلعقنعث ص أص س ةر آ ع ظةض ةت رةظعس دأل

دذ                ا بولع ة تاصشذرس أآىم قعلعش هةيظعتعض نع ه ا ظعختعالص ةت    : ب. قاناظةت هاسعل قعلمعس ةر هأآىم ظةض
هأآمعدعن يةنة قاناظةت هاسعل قعلمعسا ظعخعتعالص ماؤزذسع هةققعدة ظومذمع صةتؤا       قعلعش هةيظعتعنعث   
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دذ ئلعص باراالي رعش ظ ةر : ب. حعقع العدعغان خةت دعت س ا تةه ذرتنعث تعنحلعقعغ اآع ي العتع ي ذرذش ه ظ
ةرآعنلعكع بئرعلع            شع  صةيتلعرعدةك ظاالهعدة ظةهؤالالردا ظذنعثغا مذؤاصعق آأرضةن آأز قاراشقا ظةضعشعش ظ

  .آئرةك
تعن        ص،  بةزع تةتقعقاتحعالر تةرعصعدعن خاتا حىشعنعلع     ة ظالماس عنع نةزةرض خةلعصة مذسذلمانالر ظاممعس

ان                     ةؤةب بولغ عغا س عنعث حعقعرعلعش ةن خذالس دذ، دئض تةبعتلعك قعلع ةن مذس شةخسع آأز قارعشع بعل
  :بةزع هادعسلةرنع سذنعمعز

  دعندعن قايتعش ؤةقةسع) 1(
ذلذلاله ظةلةيهعس االم رةس ثس لعرع   ظالالهنع ث ظعش الم دألعتعنع يعن ظعس دعن آئ اهعغا آةتكةن  دةرض

ةت قعلع     ظالالهنعث بةزع آعشعلةر . داؤالغذشقا باشاليدذ قا جىرظ ذيرذقعلعرعغا قارشلعق قعلعش ذل ـ   ص،  ب ص
دذ اتعنع بةرمةي دعن  . ماللعرعنعث زاآ ذ دعن ان ظ عنع رةت قعلغ ات بئرعش ذ زاآ ذ ظةنه ةآر رةزعيةلاله ظةبذب

  .يتقذحعالرغا قارشع ظذرذش ظئالن قعلعدذقا
االم  ذلذلاله ظةلةيهعسس دعن رةس ذ ظذنعث ذ ظةنه ةتتاب رةزعيةلاله ع خ ةر ظعبن ر «ظأم اآع بع علةر ت آعش

الالهتعن وق ظ اله ي قا ظع دذم    »  باش قا بذيرذل ذرذش قعلعش ةن ظ ذالر بعل ة ظ اهادةت ظئيتقذح ر . دةص ش بع
اهادةت ظئ       ظالالهتعن اهادةتنعث                باشقا ظعاله يوق دةص ش ذ ش ةقةت ظ ع ص ايلعقع ؤة جئن عنعث ب ان آعش يتق

ابع                    دذ ؤة هئس عمدعن قوغدعلعنع تعدا مئنعث تةرعص اراظعت ظاس ان ش ادا قعلغ ا هةققعنع ظ »  ظاظعت  ظالالهق
  .دئضةن تذرسا قانداقمذ ظذالر بعلةن ظذرذش قعلعسةن؟ دةص سورايدذ

ر        ظالالهـ  اتنع بع ةن زاآ از بعل ةمكع، آعمكع نام ةن      بعلةن قةس ذنعث بعل ةن ظ دعن ظايرعيدعك ـ بعرع
ةن  ذرذش قعلعم ةققع     . ظ ث ه ذل ـ مالنع ا ص ات بولس الاله . زاآ ذلذلاله ظ م رةس ةمكع، آع ةن قةس  بعل

ذرذش                 ةن ظ ظةلةيهعسساالمغا ظادا قعلعؤاتقان بعر زاآات ظوغلعقعنع ماثا بئرعشتعن باش تارتسا ظذ آعشع بعل
ذ ذ ظةنه ةآر رةزعيةلاله دذ ظةبذب ةن، دةي ةر . قعلعم الاله: ظأم ةمكع، ظ ةن قةس ث بعل ةآرنعث ظالالهنع  ظةبذب

ذخارع  . (دةيدذ. »قةلبعنع ظذرذشقا مايعل قعلغانلعقع هئس قعلدعم ؤة ظذنعث توغرا ظعكةنلعكعنع بعلدعم           ب
  )رعؤايةت قعلغان

اتالنغان   عدعن ظعسص ةدعس تةرعص ةت ؤة ه دةك، ظاي ذم بولغعنع علة مةل ةردعكع مةس ذ ي زدعنعص . ب ظع
أآىم ح رعش ه اد(عقع دذ) ظعجتعه ة آعرمةي علعلةردة  .داظعرعسعض اش مةس ذنعثغا ظوخش ىن ظ ذنعث ظىح  ش

  .آئثةش ظئلعص بئرعلمايدذ
ذ،                  ان تةقدعردعم عكرعدة بولغ ذرذش قعلماسلعق ص علةر ظ انلعق آعش ة     ظةضةر آأص س عكعر نةزةرض ذ ص ظ

دذ ة ظعش آأرىلمةي ذ بويعح دذ، ظ ةردة ظعن. ظئلعنماي ار ي أآمع ب ع ه ع ؤةهي ع حىنك أز قارعش انالرنعث آ س
  .ظئتعؤارغا ظئلعنمايدذ

ذص                  [ : تاظاال مذنداق دةيدذ   ظالاله ذالرنع قوي ة، ظ ات بةرس ا، زاآ از ظوقذس ا، نام ة قعلس ظةضةر ظذالر تةؤب
ر قعسمع    -5تةؤبة   سىرة (]بئرعثالر ذلذلاله       ) ظايةتنعث بع ذدعن رةس ذ ظةنه ةر رةزعيةلاله ع ظأم دذلاله ظعبن ظاب

االمنعث مذن دذظةلةيهعسس ةت قعلعنع ةنلعكع رعؤاي ر  «:داق دئض اآع بع علةر ت الالهتعنآعش اله ظ قا ظع  باش
تع       ظالالهنعث  مذهةممةد» يوق اهاتة ظئي ع، دةص ش ذ   ص،   ظةلحعس از ظوق ذالر        ص،  نام ة ظ ادا قعلغذح اتنع ظ زاآ

ةقةت ظعسال            . بعلةن ظذرذش قعلعشقا بذيرذلدذم    ايلعقع ص منعث ظةضةر ظذالرنع ظادا قعلسا ظذالرنعث قئنع ؤة ب
ابع                    دذ ؤة هئس عمدعن قوغدعلعنع تعدا مئنعث تةرعص اراظعت ظاس ان ش ادا قعلغ ا هةققعنع ظ »  ظاظعت  ظالالهق

  )بذخارع رعؤايةت قعلغان(
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  ظعراق زئمعنع ؤةقةسع) 2(
الاله دعن   ظ ةق قعلغان نع مذؤةصص ا ظئلعش أز هأآىمرانلعقعغ ارعنع ظ راق دعي ام ؤة ظع ذلمانالرغا ش  مذس

راق   اهابعالر ظع يعن، س عدذ   آئ عدا ظعختعالصلعش ش توغرعس ةرةص قعلع ر ت داق بع ع قان ةر . زئمعنعن بةزعل
اج        . دةيدذغةنعمةت ظعضعلعرعضة بألىص بئرعش آئرةك       يةنة بةزعلةر ظةسلع ظعضعسعنعث قولعدا قالدذرذص ب

  .ظئلعش ؤة ظذنع مذسذلمانالرنعث صاراؤانلعقعغا ظعشلعتعش آئرةك دةيدذ
ة  دذآع ظأم ذمان قعلع علةر ض ةزع آعش ةن  ب ذلمان بعل ذ مذس ذ ظةنه ةتتاب رةزعيةلاله ع خ ر ظعبن

ان  تةبعتلعك قعلغ ةن مذس ع بعل أز قارعش ع آ تعن شةخس اهابعنعث  . آئثةشمةس انلعق س أص س ةلكع آ ب
  .قارشعلعق قعلعشعغا قارعماستعن ظأزعنعث دئضعنعنع ظعجرا قعلغان

اق   دعغان بولس ة قاراي اؤزذدعكع رعؤايةتلةرض ذهعم م ذ م ذالرنعث. ب ر ـ    ظ ةر   بع ذقالص ظأم ع تول بعرعن
  .رةزعيةلالهذ ظةنهذنع بذ تأهمةتتعن صاآلعغانلعقعنع آأرعمعز

زدعنع               ذر ظع ذ حوثق دة تئخعم علة هةققع ذ مةس ةن        ص،  ظةبذ يذسذف ب عملعرع بعل اخحة قعس ذنعث ش ظ
دذ    ا ظالع ةرنع تعلغ ذنلعغان رعؤايةتل عؤةتلعك نذرغ ةر    . مذناس ة ظأم ةقعقعتعنع، يةن نعث ه ا ظعش آعتابخانغ

ةن                   رةز ذلمانالر بعل ةلكع مذس انلعغع، ب تةبعتلعك قعلمعغ ة مذس أز قارشع بعل عيةلالهذ ظةنهذنعث شةخسع آ
ةنلعكعنع ؤة               ص،  ظئلعص بئرع  آئثةش ازعرالص بةرض دانع ه ذنازعرة مةي ىن م ىح آ ظأزظارا قارشع تةرةصلةرضة ظ

وق قعال             علعنع ي عدة مةس ةندةك    تةرةصلةر ظأزظارا دةلعل قويذشذص مذنازعرعلعشعش نةتعجعس ع دئض الاله يل  ظ
ةن     ع بعل ل قعلعش ا مايع ةنع توغرعغ ة، ي ذنعث صعكرعض ذ ظةنه ةر رةزعيةلاله ةلبعنع ظأم انلعقنعث ق أص س آ

  .بعرلعككة آةلضةنلعكعنع بايان قعلعش ظىحىن ظذالرنع بعر ـ بعرلةص زعكر قعلعمعز
لمانالرغا غةنعمةت قعلعص   تاظاالنعث مذسذظالالهظأمةر رةزعيةلالهذ ظةنهذ، : ظةبذ يذسذف مذنداق دةيدذ   

دذ آئثةشبةرضةن ظعراق ؤة شام زئمعنلعرعنع قانداق بعر تةرةص قعلعش هةققعدة        عم   .  ظئلعص بارع ذ قعس ب
دذ                ةص قعلع عنع تةل عم قعلعص بئرعلعش ةر  . آعشعلةر ظأزلعرعضة ظاحقان زئمعنلعرع ؤة هةقلعرعنعث تةقس ظأم

ىتىن       آئيعن آةلضةن مذسذلمانالر، زئ   «رةزعيةلالهذ ظةنهذ    معننع مذسذلمان بولمعغان خعزمةتكارلعرع بعلةن ص
داق      تةقسعم ظئلعؤئلعنغان، ظاتعلعرعدعن معراس قئلعص ظئلعنغان ؤة ظعضةللعؤعلعنغان هالعتعدة آأرسة قان

  .دةيدذ، ظذالرغا قارعتا» !بولعدذ؟ بذ توغرا صعكعر بولمعدع
ان ظ  ذلمان بولمعغ ذنعث مذس ن ؤة ظ ع؟ زئمع عكعر قايس وغرا ص ةقةت ـ ت علعرع ص ثعض ذالرغا ظالالهنع  ظ

  .بةرضةن غةنعمعتعدعن باشقا نةرسة ظةمةسقذ، دةيدذ، ظابدذراهمان ظعبنع ظةؤف رةزعيةلالهذ ظةنهذ
معغانالر، ظذرذشنع           ظالالهنعثـ قعلعحلعرعمعز سةؤةبعدعن     قا قاتناش دة ظذرذش  بعزضة بةرضةن غةنعمعتع

ذالرنعث  ةؤالدالر ؤة ظ ع ظ ان آةلضىس أرىص باقمعغ علعق  آ ةن؟ دةص قارش عدة تذرامس ةؤالدلعرع تةرعص  ظ
  .آأرسعتعدعغانالر آأصعيعدذ

  :ظعبنع ظةلخةتتاب رةزعيةلالهذ ظةنهذ تأؤةندعكع دةلعللةر بعلةن ظذالرنع رةت قعلعدذظأمةر 
يةنع بةنع  ( صةيغةمبعرعضة ظذالردعن    ظالاله[:  مذنداق دةيدذ  ظالالهمةن قذرظان آةرعمدة دةلعل تاصتعم،      

ات       ) عث ماللعرعدعن نةزعرن علةر ظ تذرذص     -قايتذرغان غةنعمةتلةرنع س علةرنع حاص ةجعر قعلع     (تأض ةنع ظ ص، ي
ا  ارتعص-جاص ةققةت ت ئكعن  )  مذش ةس، ل ةن ظةم ا آةلتىرض الالهقولغ ة ظ ان ظادةمض ةيغةمبةرلعرعنع خالعغ  ص

ر      (]. هةر نةرسعضة قادعردذر   ظالالهمذسةللةت قعلعدذ،    ىرة هةش ةت -6س ةت ص    ) ظاي ذ ظاي ةزعر   ب ةنع ن ةقةت ب
ة          ة ظعض ذمع هأآىمض دة ظوم دعن  . هةققعدعال بولماستعن بةلكع صىتىن يذرت ؤة ظعنسانالر هةققع يعن  ظذن آئ

دذآع  الاله [: دةي ذرا     ظ ةهلع ق ةن ظ ةت قعلعص بةرض ة غةنعم ةدةك ؤة    ( صةيغةمبعرعض ةزعر، ص ذرةيزة، ن ةنع ق ي
ذففارلعرع ةر آ ايالر ظا)خةيب ع ب اللعرعنع، ظعحعثالردعك ث م لعكع نع أتىص يىرمةس ا ظ دعن قولغ عدا قول رعس
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ىن،   اظىح ةيغةمبةرنعث خعش ظالالهق ة، ص بن -، صةيغةمبةرض ة، ظع ة، معسكعنلةرض ةقرعبالعرعغا، يئتعملةرض  ظ
عدعن        ةن نةرس ةيغةمبةر حةآلعض ثالر، ص ةننع ظئلع ة بةرض ةيغةمبةر سعلةرض دع، ص اس قعل ة خ سةبعللةرض

ةآلعنعثالر،  الالهتعنح ذثالر، هةقعظ ةن  قورق ثقةت ذرظالالهنع ازابع قاتتعقت ر  (]. ظ ىرة هةش ةت-7س ) ظاي
دذ  داق دةي ىن مذن عغا قوشذش ظىح ذالرنعث سئص قعالرنعمذ ظ يعن باش دع آئ ر ([: ظذن ةتنعث بع ذ غةنعم ظ

ذالر            -دعيارعدعن هةيدةص حعقعرعلغان، مال     ) قعسمع تذر، ظ ذهاجعرالرغا خاس ئقعر م ان ص  مىلكعدعن ظايرعلغ
ث ةزلعنع ؤةظالالهنع دذ،  ص ع تعلةي ا رازعلعقعن ذالر ظالالهق ة ش دذ، ظةن اردةم بئرع ة ي ذنعث صةيغةمبعرعض  ؤة ظ

دا( ةردذر ) ظعمان ادعق ظادةمل ذالردعن .س ذهاجعرالردعن ( ظ ةنع م انع    ) ي ان، ظعم ةرلعك بولغ دة ي مةدعنع
انالر  ىك بولغ ارالر(آىحل ةنع ظةنس ةنلةرنع ) ي رةت قعلعص آةلض ا هعج ذهاجعرالرنع(يئنعغ ةنع م ست دو) ي

ذق  ذهتاج تذرذقل ذالر م دذ، ظ ارلعق قعلماي ع ت ىن ظعح علةر ظىح ةن نةرس ذالرغا بئرعلض دذ، ظ تذتع
دعن          )مةنصةظعتع( ظأزلعرعنعث) مذهاجعرالرنعث مةنصةظعتعنع ( عنعث بئخعللعقع أز نةصس دذ، ظ ةال بعلع ن ظ دع

  .لةرايةتظ-9-8 سىرة هةشر ].ساقالنغانالر مةقسةتكة ظئرعشكىحعلةردذر
ارالر ظىحىن          .  بعلعدذ ظالالهع  توغرعسعنظةث   ةقةت ظةنس ةت ص دعن   بعلضعنعمعزضة ظاساسةن بذ ظاي ، ظذن

دذ   داق دةي ذص مذن عغا قوش ذالرنعث سئص انالرنع ظ يعن قالغ ةنلةر [: آئ يعن آةلض ذالردعن آئ : ظ
ارعمعز« ن،    ! صةرؤةردعض عرةت قعلغع لعرعمعزغا مةغص ان قئرعنداش ان ظئيتق عرع ظعم زدعن ظعلض ة ؤة بع بعزض

سةن ناهايعتع مةغصعرةت   ! معزدا مأمعنلةرضة قارشع دىشمةنلعك صةيدا قعلمعغعن، صةرؤةردعضارعمعز      دعللعرع
ةن        ) ظايةت - 10سىرة هةشر    (]دةيدذ» قعلغذحعسةن، مئهرعبانسةن  يعن آةلض يةنع بذ ظايةت ظذالردعن آئ

ارالر        . بارلعق مذسذلمانالرنع آأرسعتعدذ   يعن     شذنعث ظىحىن بذ غةنعمةت مذهاجعرالر، ظةنس ذالردعن آئ ؤة ظ
دعغانالرغا         يعن آئلع ص آئ عم قعلع ذالرغا تةقس ذ ظ ا، قانداقم ت تذرس ذلمانالرغا ظاظع ارلعق مذس ةن ب آةلض

  هةققعنع قويمايمعز؟
  .ظئلعص بارايلع دئيعشعدذ، ظذالرآئثةش ـ 

ةن            رع بعل دذ ؤة     آئثةش   شذنعث بعلةن ظأمةر رةزعيةلالهذ ظةنهذ مذهاجعرالرنعث بىيىآلع ئلعص بارع ظ
  .يةنة ظعختعالصلعشعص قالعدذ

رعش                     عم قعلعص بئ ةققعنع تةقس ذالرنعث ه عكرع ظ ذنعث ص ذ ظةنه ةؤف رةزعيةلاله ظابدذرهمان ظعبنع ظ
دع ة . ظع ةلع، تةله مان، ظ ةن    ظوس ةرنعثكع بعل ع ظأم أز قارش ذالرنعث آ ذ ظةنه ةر رةزعيةلاله ع ظأم  ؤة ظعبن

  .ظوخشاش ظعدع
تعن           ظذندعن آئيعن ظةنسارالر بعلةن آئثعشعش ظى       دعن بةش ةزرةجنعث بىيىآلعرع ةؤس ؤة خ حىن ظ

  : هةمدذ ـ سانا ظئيتعص بولغاندعن آئيعن سأزعنع باشالص مذنداق دةيدذظالالهقاظون آعشع حاقعرتعدذ ؤة 
ـ سعلةرنعث صةقةت خعزمعتعثالر يىزعسعدعن ظأز ظىستىمضة ظالغان ظامانةتكة شئرعك قعلعش ظىحىنال            

ةن اؤارة قعلعؤةتعم ةن ظعحعثال. ظ ع م ر آعش ادةتتعكع بع ع ظ ارار  . ردعك ةن ق ةت بعل ىن هةقعق علةر بىض س
رعثالر ذلدع  . حعقع ة قوش ةر صعكرعمض ذلمعدع . بةزعل ةر قوش عثالر    . بةزعل عمغا ظةضعش أز قارعش ث آ مئنع

ةمكع،     ظالاله.  آعتابع بار  ظالالهنعثقولذثالردا هةقعقةتنع سأزلةيدعغان    . دئمةآحع ظةمةسمةن  ةن قةس  بعل
  .عضةن بولسام صةقةت هةقعقةتكة يئتعش مةقسعتعدعال سأزلعدعمبعر ظعشنع سأزل

  .ساثا قذالق سالعمعز دئيعشعدذ هةممةيلةن! ـ سأزىثنع داؤامالشتذر ظع ظةمعيرذلمأمعنعين
دعثالر   أزلعرعنع ظاثلع ث س ذمان قعلغانالرنع دع دةص ض ذم قعل ة زذل ث هةقلعرعض ع ظأزلعرعنع . ـ مئن

ام           . سذن مئنع زذلذم قعلعشتعن ساقلع    ظالاله ةن بولس قعالرغا بةرض ظةضةر بعرسعضة زذلذم قعلعص هةققعنع باش
ةن   ةن بولعم ذحع م ان تارتق ا      . زعي ذلمانالرنعث قولعغ ةر مذس قا ي يعن باش دعن آئ را زئمعنع ئكعن آعس ل
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ةت                ظالاله. آةلمةيدعغاندةك تذرعدذ  انلعرعنع غةنعم ذلمان بولمعغ ع ؤة مذس ايلعقع، زئمعن ذالرنعث ب ة ظ  بعزض
ا      ) صذل ـ مال، نةرسة ـ آئرةك  (بايلعقنعث . ردعقعلعص بة أز ظورنعغ ذص ظ ظذل بول ةن مةس بةشتعن بعرعنع م

ذلمان   ن ؤة مذس رعش، زئمع ص بئ عم قعلع ة تةقس ةت ظعضعلعرعض انلعرعنع غةنعم يعن قالغ ذرغاندعن آئ تاصش
دذرذ     ايدعلعنعش بةدعلع   ص،  بولمعغان ظعشلةمحعلةرنع دألةتكة قال دعن ص لةمحعلةردعن زئمعن اج ؤة   ظعش ة ب ض

ة  ةدعلع   (جعزعي اش ب عز ياش دة خةتةرس الم دألعتع تعمالر ؤة   ) ظعس كةرلةر، يع ث ظةس ئلعش ؤة آعرعمنع ظ
  .آةلضىسع ظةؤالت مذسذلمانلعرعنعث ظورتاق غةنعمعتع بولذشعنع مذؤاصعق آأرعؤاتعمةن

ذفة، بةسرة  بعلعؤاتامسعلةر، بذ قورغانالرنع قوغداش ظىحىن ظةرآةآلةر، شام، ظةرةب يئرعم ظارعلع، آ          
الةتلعك قعلعش ظىحىن                   ا آاص ؤة معسعردةك بىيىك شةهةرلةرنع مذداصعظة قعلعش ظىحىن قوشذن ؤة هاياتق

ع            . تةمعنات آئرةك  ذ حعقعمالرن ظةضةر زئمعن ؤة مذسذلمان بولمعغان ظعشلةمحعلةرنع تةقسعم قعلعؤةتسةك ظ
  قةثةردعن قامدايمعز؟

ةنلعرعث هةق       ذق   ـ سئنعث صعكرعثضة قوشذلدذق، دئض ةن ظورذنل ان       . عقةت ةهةرلعرعمعز ج را ؤة ش حعض
ة            عصعصعدا قعلعدعغان ظوغالنالر تةر    عرالر يةن ا، آاص دعن قوغدالمعسا ؤة ظذالرنعث خعزمعتعدعن ظايرعلعص قالس

  .شةهةرلعرعضة قايتعؤالعدذ، دةص هةممةيلةن بعرلعككة آئلعدذ
  :بذ رعؤايةتتعن تأؤةندعكعلةر ظايدعثلعشعدذ

ع خ    ) 1( دة             ظأمةر ظعبن ةرةص قعلعش هةققع ر ت ع بع راق زئمعنعن ام ؤة ظع ذ ش ذ ظةنه ةتتاب رةزعيةلاله
  .ساهابعالر بعلةن آئثةشكةن

عم قعلعص بئرعلعشع             ) 2( ذالرغا تةقس أز قارعشع زئمعننعث ظ ةرنعث آ ظذرذش قعلغذحعالردعن بةزعل
  .ظعدع

ذلمانالرنعث آ           ) 3( عم قعلعنعشع مذس ةؤالدلعرعنع    ظأمةر رةزعيةلالهذ ظةنهذ زئمعننعث تةقس ةلضىسع ظ
هةقلعرعدعن مةهرذم قويذش ؤة مال ـ مىلىآنعث باشقعالرنعثمذ هةققع بولذشعغا قارعماي صةقةت غةنعمةت  
قا          ع ؤة باش ةت مذداصعظةس ذش، دأل ذرعغا قوي العقنع ظوتت دةك خات عص قعلعش عال مةرآةزلعش ظعضعلعرعض

ةؤةبلةر دةك س عنثع يوقعلعدعغانلعقع داش مةنبةس ع قام عحعقعمالرن ذالرغا قارش ةن ظ عتعش بعل  نع آأرس
  .تذردع

اج ظئلعنعشع           ) 4( دذرذص ب قا قال ة صايدعلعنعش ان ظعشلةمحعلعرعض ذلمان بولمعغ ظأمةر زئمعننعث مذس
  .صعكرعنع ظوتتذرعغا قويدع

ةنلعكعنع              ) 5( ةنعمعتع ظعك ذلمانالرنعث غ ىتىن مذس ظأمةر رةزعيةلالهذ ظةنهذنعث ظعراق زئمعنعنعث ص
  .ضة آئلعشعنعث دةلعلع سىرة هةشرعدعكع مذناسعؤةتلعك ظايةتلةرظعبارةت بذ هأآىم

  . ظذرذش قعلغذحعالر ظأمةر رةزعيةلالهذ ظةنهذدعن ساهابعالر بعلةن آئثعشعشنع تةلةص قعلدع)6(
ظئلعص باردع ؤة ظوسمان ظعبنع ظةففان، ظةلع       آئثةش  ظأمةر رةزعيةلالهذ ظةنهذ مذهاجعرالر بعلةن      ) 7(

اهابعالر                    ظعبنع ظةبع تالعب، ت    انلعق س ةن آأص س ةر بعل ع ظأمةرل دذلاله ظعبن دذلاله ؤة ظاب ع ظذبةي ةلهة ظعبن
  .ظذنعث صعكرعضة بعرلعككة آةلدع

عم قعلعص        ) 8( ة تةقس ةت ظعضلعرعض ظابدذراهمان ظعبنع ظةؤف ؤة بعالل ظعبنع رةباه زئمعننعث غةنعم
  .بئرعلعش آأز قارعشعدا ظعدع

رع     ) 9( ةن    ظأمةر ظةنسارالرنعث بىيىآلع قعالر بعل ذل          آئثةش  ؤة باش عكرع قوب ذنعث ص ردةك ظ تع ؤة بع
  .قعلعندع



 59

ةن    ) 10( اهابعالر بعل ىتىن س ذ ص ذ ظةنه ةر رةزعيةلاله ةشظأم اردع آئث ئلعص ب ذهاجعر ؤة .  ظ م
  .ظةنسارالرنعث آأص سانلعقع ظذنعث صعكرعضة قوشذلدع

   ظئلعص بئرعلعدعغان ظورذنالرآئثةشـ 6
ةش ة آئث ة ظعض ةن داظعرعض اؤزذدا  مذظةيي اآع م ش ي ة ظع ةش  ؛ هةمم دذآئث ئلعص بئرعلعؤةرمةي . ظ

تعدة         الر ظىس ان ظعش ان قعلغ أآمعنع باي دذ  آئثةش  شةرعظةت ظئنعق ه ئلعص بئرعلماي ان   . ظ ع ظعنس حىنك
  .ظةقلع ؤة ؤةهيعنعث ظالدعغا ظأتكىزىلمةيدذ

المدا  ةشظعس ذآئث ةث بول دانع آ ذرص،  مةي لعرعدا ق ةهؤالع ؤة ظعش ارلعق ظ انالر ب ةرعم، ظعنس ظان آ
دا              معغان هال  آئثةش رةسذلذلالهنعث هةدعسع ياآع ظعسالم ظاعملعرع بعرلعككة آةلضةن هأآىمضة قارشالش

  .ظئلعص بارااليدذ
ظايةت ياآع هةدعس آةسكعن  ص،  ـ ظعزدعنعص هأآىم ظئلعش بولذ آئثةشبعزضة مةلذم بولغعنعدةك 

  .هأآىم حعقارغان ظعشالر ظىستعدة ظعزدعنعش بولمايدذ
ذلذلاله    .  ظئلعص بئرعلعدعغان داظعرعنع مذشذ ظاساستا حىشةنضةن ظعدع       آئثةشعالر  ساهاب ذالر رةس ظ

الاله ظةلةيهعسساالمغا آأز قاراشلعرعنع بعلدىرىشتعن بذرذن ظعشنعث        اآع         ظ ان ي ي قعلعنغ عدعن ؤةهع  تةرعص
ورايتتع انلعقعنع س ئلعص بئرعؤاتق زدعنعش ظ ذنعث ظع ذص ق. ظ ع بول زدعنعش مةسعلعس ةر ظع أز ظةض ا آ الس

  .بولمعسا ظةآسعحة بوالتتع. قاراشلعرعنع ظوتتذرعغا قوياتتع
ا         : مةسعلةن ة حىشكةن ؤاقعتت ئقعن يةرض ة ي ةدعر سىيعض بةدعر ظذرذشعدا رةسذلذلاله ظةلةيهعسساالم ب

  :هةبباب ظعبنع مذنزعر مذنداق دةيدذ
ان         ! ـ ظع رةسذلذلاله   عمذ   هنعث ظالالبذ يةرضة حىشتىث، بذ بويسذنذشعمعز آئرةك بولغ  ظورذنالشتذرذش

  ياآع آأز قارش، ظذرذش ؤة تاآتعكامذ؟
  .ـ بةلكع آأز قاراش، ظذرذش ؤة تاآتعكا

ذلذلاله ع رةس ةس! ـ ظ قا مذناسعص ظةم ةر ظورذنلعشعش ذ ي أؤةن . ب عنعث ت ذ مةنبةس ذالرنعث س ز ظ بع
ا    تةرعصعضة حىشةيلع، ظذندعن آئيعن ظارقا تةرةصتعن هذجذم قعلعص ظذالرنعث سىيعنع ظذن           دعن آئيعن ظارق

ص  ذم قعلع تعن هذج ةيلعتةرةص ىيعنع آئس ذالرنعث س قذزغاندعن  . ظ ذ توش اص س أل ياس ة آ ز ظأزعمعزض بع
  .آئيعن ظذالر بعلةن ظذرذشايلع، ظذالر سذسعز قالسذن

  .ـ هةقعقةتةن دانا صعكعر بةردعث، دةيدذ رةسذلذلاله ظةلةيهعسساالم
عد دةك ظذرذش االمنعث خةن ذلذلاله ظةلةيهعسس ذرذش  رةس ةن ظ ذلمانالر بعل ة مذس ةتفان قةبعلعسعض ا غ

ةآحع         ع بةرم ىحتعن بعرعن عنعث ظ ةدعنعنعث معؤعس ةن م ةرتع بعل ايتعش ش ذرتلعرعغا ق اي ي قعلم
دذق  ةن ظع انلعقعنع آأرض ذالرنع     . بولغ ذ ظةنه ذبادة رةزعيةلاله ع ظ ةظعد ظعبن ذظاز ؤة س ع م ةظد ظعبن ذ س ظ

  :دةص سورايدذعش ظىحىن حاقعرتقاندا، ظذالر مذنداق شعآئث
اآع   ! ـ ظع رةسذلذلاله   ذ؟  ظالالهنعث بذ ظعشنع ظأز صعكرعث بويعحة قعلماقحع بولعؤاتامسةن ي  بذيرذغعم

  بذيرذق بولغانلعقع ظىحىن حوقذم بويسذنذشعمعز آئرةآمذ ياآع بعزنعث صايدعمعز ظىحىنمذ؟
ةن     اقحعمع بولذؤاتعم ىن قعلم علةر ظىح ذنع س عص س  . ـ ب ع بعرلعش ةر هةممعس ة  ظةرةبل ة زةرب علةرض

ذزارتتع          . بةرمةآحع بولدع  ع ظ ةر تعرنعغعن تعن زةه ةر تةرةص الاله . سعلةرضة ه ذالرنعث       ظ ةمكع، ظ ةن قةس  بعل
  .شةؤآعتعنع ظازراق بولسعمذ حىشىرمةآحع بولغان ظعدعم

عنعث              رةسذلذلالهقاظذ ظعككعسع    ذ ظعككعس ذلذلاله ظ يعن، رةس ةندعن آئ  قارشع ظأز صعكعرلعرعنع بةرض
  . قوبذل قعلعدذآأز قارشعنع
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دذآع   ةن بولع ذ روش عدعن ش ع هادعس ذ ظعكك ةشب كعن آئث لةردة آةس ةت، هةدعس دة ظاي ، هةققع
  . تةرةصتعن ؤةهيع حىشمعضةن ظعشالردا ظئلعص بئرعلعدذظالالههأآىم بولمعغان، ياآع 

ةن     ىز بةرض عمع  «تأؤةندة رةسذلذلاله ظةلةيهعسساالمنعث ؤاقتعدا ي ة آئلعش اش،   » هذدةيبعي ة ظوخش ض
ةن   ذلمانالر بعل دة مذس ةزع      شعآئث هةققع ان ب ع ظئلعنمعغ أز قارعش انلعقنعث آ أص س اآع آ ةن ي علمعض

  .هادعسعلةر توغرعسعدا توختعلعص ظأتعمعز
ئحكعم              دة ه اددعلعرع هةققع صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم آئلعشعم تىزىش ياآع تىزمةسلعك ؤة ظذنعث م

ةتتاب رةزعيةلال     . مةيدذآئثةشبعلةن   ع خ ذلمانالر            ظأمةر ظعبن انلعق مذس ذ باشحلعغعدعكع آأص س ذ ظةنه ه
  .آئلعشعم تىزىشكة قارشع ظعدع

  :ظعبنع ظعسهاق مذنداق دةيدذ
ع  ع مذقعملعش عم ظعش أزعنع     ص، آئلعش ذ ظ ذ ظةنه ةر رةزعيةلاله ا ظأم ان ؤاقعتت ال قالغ ةقةت يئزعش ص

يعن رةس                دعن آئ عتعدذ، ظذن علعق آأرس ئلعص قارش ا آ دعغا   باسالماي ظةبذبةآرعنعث يئنعغ ذلذلالهنعث ظال
  :آئلعدذ

   ظةلحعسع ظةمةسمذ؟ظالالهنعثسةن ! ـ ع رةسذلذلاله
  .ـ ظةلؤةتتة

  ـ ظةجعبا بعز مذسذلمان ظةمةسمذ؟
  .ـ ظةلؤةتتة

  ـ ظةجعبا بعز مذشرعك ظةمةسمذ؟ 
  .ـ ظةلؤةتتة

  ـ ظذنداقتا نئمة ظىحىن دعنعمعزدا ظذالرنعث ظالدعدا خورلذق حئكعشكة رازع بولعمعز؟
ةن  ثظـ م ةنالالهنع لعق قعلمايم ذيرذقعغا خعالص ذنعث ب عز ظ ع، هةرض ذلع ؤة ظةلحعس ع .  ق ذ مئن ظذم

  .هةرضعز زعيانغا ظذحراتمايدذ
دذآع،  ةن بعلةلةي ذنع روش ان ش عمع«آعتابخ ة آئلعش ث» هذدةيبعي ةن ظالالهنع ع بعل  ؤةهيعس

  .ةنمعضئثةشتىزىلضةن، شذنعث ظىحىن رةسذلذلاله ظةلةيهعسساالم ساهابعالر بعلةن آ
تا         ادا قعلعش اتنع ظ ذنعث زاآ ذ ظةنه ةآرع رةزعيةلاله دا ظةبذب ان هال ش قعلغ ذقتعنع حعقع ذ ن مذش

ذص  تذرغانلعقعنع حىشعنةلةيمعزآع، ظذنعث هةققعدة ظايةت، هةدعسنعث آةسكعن هأآمع         مذستةهكةم   بول
دذ    ظالاله. ظعزدعنعص هأآىم ظئلعشقا ظورذن يوق ظعدع      ذالر     [:  تاظاال مذنداق دةي ةر ظ از      ظةض ا، نام ة قعلس تةؤب

  .ظايةتنعث بعر قعسمع-5 سىرة تةؤبة ]ظوقذسا، زاآات بةرسة، ظذالرنع قويذص بئرعثالر
يعن  دعن آئ أزعنع ظاثلعغان ةآرع س ذ ظةبذب ذ ظةنه ةتتاب رةزعيةلاله ع خ ةر ظعبن ىن ظأم ذنعث ظىح ش

  .زاآاتمذ نامازغا ظوخشاشال ظعسالم ظاساسلعرعنعث بعرع. ظاسانال قايعل بولعدذ
  نعث ظئلعص بئرعلعشع شةآلعآئثةش ـ7

اآع  آئثةش ةآلع ي رعلعش ش ئلعص بئ ةشنعث ظ ذالرنعث  آئث انع ؤة ظ ةزالعرعنعث س ع ظ  مةجلعس
  .بارلعققا آئلعش ظذسذلع هةققعدة مذظةييةن آأرسةتمة بئرعدعغان ظئنعق ظايةت ياآع هةدعس يوق

المنعث  ةشظعس لعك آئث ةآعل بةلضعلعمةس ر ش ةن بع قا مذظةيي ئلعص بئرعش ذنعث  ظ ةن ظ ع هةقعقةت
دعلعكع    ر ظاالهع ث بع ن بولغانلعقعنع ىلىك دع ذم    . مةثض ةآعل مةل ةن ش ةرمةيدعغان مذظةيي ع ظأزض حىنك

ع          ئلعص آئلعش عزلعق ظ ة قواليس ةي آعشعلةرض ذن آةلم ة ظذيغ ذم دةؤرلةرض ة، مةل ذن آةلس ة ظذيغ دةؤرض
ذمكعن الاله. م داق دة  ظ تذرذص مذن كىللعكتعن ظذزاقالش ذلمانالرنع مىش دذ مذس دا  [ :ي ة دعن سعلةرض
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دع    ةآلعص        (هئحقانداق مىشكىللىآنع قعلمع قا ت الرنع قعلعش دعغان ظعش ةت قعاللماي علةر تاق علةرنع س س
  .ظايةتنعث بعر قعسمع - 78 سىرة هةج ]).قعلمعدع

ذ          عيعتع بول تذرذش خذسذس لعق ظورذنالش انلعق    ص، مانا بذ ظعسالمنعث ظةتراص ة ظاس الم ظذممعتعض ظعس
ش ظىح   دعم قعلع ةن تةق ةث   ىن، بةلضعلعض تعلعرعنع آ وللعرع ؤة ؤاس ةتبعقلعنعش ي دعلعرعنعث ت قاظع

ةرة    ] سعلةرضة ظاسانلعقنع خااليدذ، تةسلعكنع خالعمايدذ     ظالاله[ : مذنداق دةيدذ  ظالاله. قويذؤةتتع  سىرة بةق
  .ظايةتنعث بعر قعسمع - 185

ع     ذهعم بولغعن اآع ؤاستع         آئثةش  ،ظعسالمدا م ع ي رعلعش يول ئلعص بئ ذنعث      نعث ظ تعن ظ سع بولماس
  .جةمظعيةتتة ؤة آعشعلةرنعث ظةمةلع هاياتعدا تةتبعق قعلعنعشع

تعن،           آئثةش  شذنعث ظىحىن صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم      ال ظذسذل قولالنماس ر خعل تا بع ظئلعص بئرعش
ةبباب ظعبن      . آأص خعل يولالر بعلةن ظئلعص بارغان    تا ه ع تالالش ذلمانالرنعث ظورنعن عدا مذس ع بةدعر ظذرذش

عق                     عنع مذؤاص أز قارعش عنعث آ ر آعش ذز بع ا يالغ ةزع ؤاقعتت دةك ب ذل قعلغان مذنزعرنعث آأز قارعشعنع قوب
ع  ذل قعالتت أرىص قوب ةقعل    . آ ذنعث ظ ذ ظةنه ع رةزعيةلاله ةلمان فارس عدا س دةك ظذرذش ذنعثدةك خةن ش

  .آأرسعتعشع بعلةن مةدعنعنعث ظةتراصعغا خةندةك آولعغان ظعدع
ةظ عدا س ةهزاب ظذرذش ةنظ ذبادة بعل ع ظ ةظد ظعبن ذظاز ؤة س ع م ايرعلعش / د ظعبن دعن ظ ة ظةهلع ظاظعل

ةن                   ةبع تالعب بعل ع ظ ةلع ظعبن د ؤة ظ ع زةي تالردا ظعككع       آئثةش ظعشعدا ظذسامة ظعبن ةزع ؤاقع كعنعدةك ب
ذ    ع بعلةنم اآع ىح آعش ةتتعآئثي أص  . عش ةث آ ذنعث ظ ورايدعغان   آئث ظ لعهةت س عدعغان ؤة مةس عش

  .ؤة ظأمةر رةزعيةلالهذ ظةنهذالر ظعدعآعشعسع ظةبذبةآرع 
ذرذش        ةن ظ ذلمانالر بعل نعث مذس ذلغان ؤة قذرةيش ارؤعنع قذت نعث آ عدا قذرةيش ةدعر ظذرذش ة ب يةن

ذلمانالر   «عشعص   آئثقعلعش ظىحىن يولغا حعققانلعقعنع ظاثلعغاندعن آئيعن مذسذلمانالر بعلةن          ع مذس ! ظ
 ؤاقعتالردا هةمسأهبةت بولعؤاتقان بارلعق مذسذلمانالر      دئضعنعضة ظوخشاش بةزع  » ماثا مةسلعهةت بئرعثالر  

  .ظئلعص باراتتعآئثةش بعلةن 
علةرنع            قا نةرس ال ؤة باش ىك، ظاي ال ـ مىل ان م ةت ظالغ ذلمانال غةنعم يعن مذس هذنةين ظذرذشعدعن آئ
ةت   االمدعن مةرهةم ذلذلاله ظةلةيهعسس ةلحعلعرع رةس عنعث ظ ةؤازعن قةبعلعس دا، ه ص تذرغان عم قعلع  تةقس

دذ ص آئلع ةص قعلع اغالردا  . تةل ةزع ح دةك ب االمنعث قعلغعنع ذلذلاله ظةلةيهعسس ا رةس ذ ؤاقعتت ب
ارقعلعق،      آئثةشمذسذلمانالرنعث آأز قارعشعغا ؤةآعللعك قعلعدعغان ؤةآعللعرع بعلةن         رعش ظ  ظئلعص بئ

دذ   آئثصىتىن مذسذلمانالر ظاممعسع بعلةن      ا   . عشعش نعشانعغا يئتعلع ذلذلاله ظةلةيهعسس حعلعككة   رةس الم آأص
دذ داق دةي ص مذن اب قعلع تذ «: خعت ص آةص ة قعلع لعرعثعالر تةؤب ذ قئرعنداش ةت . ظ ذالرغا مةرهةم ةن ظ م

ا      . قعلعص نةرسعلعرعنع قايتذرذص بئرشنع مذؤاصعق آأرعؤاتعمةن      ظاراثالردا آعم مةرهةمةت قعلعشنع خالعس
ة قعلسذن     م  . ظذ بويعح ان   ظالالهنعث آع دعن ظالغ ةؤؤةلقع غةنعمعتع ا      ظ دذرماقحع بولس دة قال ةققعنع ظأزع  ه

ظةمما ماثا ؤة ظابدذلمذتةللعب ظةؤالدغا ظاظعت بولغان غةنعمةتلةر    «: ظذندعن آئيعن يةنة  » ...ظذمذ ظعختعيارع 
  .دةيدذ هةؤازعن ظةلحعلعرعضة» سعلةرنعث

  .مذهاجعرالرـ بعزضة تةظةللذق بولغانالر رةسذلذلاله ظةلةيهعسساالمغا ظاظعت، دةيدذ 
  .زضة تةظةللذق بولغانالر رةسذلذلاله ظةلةيهعسساالمغا ظاظعت، دةيدذ ظةنسارالر ـ بع

  .ـ ظةمما مةن ؤة بةنذتةمعم ظذنداق قعلمايمعز دةيدذ ظةلظةقرة ظعبنع هابس
  .ـ ظةمما مةن ؤة بةنذتةمعم ظذنداق قعلمايمعز دةيدذ ظذبةينة
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ةلةمع   ةرداس س ع م اس ظعبن داق قعل «ظابب ةلعم ظذن ذ س ةن ؤة بةن ايمعزم ةلعم » م ةندة، بةنذس دئض
  .دةيدذ»  ظاظعترةسذلذلالهقابعزضة تةظةللذق بولغانالر «

دذ    ةت قعلع ةنلعكعنع رعؤاي داق دئض االمنعث مذن ذلذلاله ظةلةيهعسس ذخارع رةس ام ب : ظعم
ذلذ     « ةرنعث قوش ةيمعز   ص،  دئضةنلعرعثالرغا ظاراثالردا آعمل ذلمايدعغانلعقعنع بعلم ةرنعث قوش علةر  . آعمل س

ايتعث ذن  ق ة يةتكىزس ارارعثالرنع بعزض علعرع ق ةقعل ظعض حع ؤة ظ اراثالردعكع يولباش تعص » الر، ظ ذالر آئ ظ
ةن  قةدةملعرع بعل ذلذلاله  شعآئثصعش ةؤعرعنع رةس انلعق خ ةت قعلغ ذ مةرهةم عدذ ؤة ظذالرنعثم

دذ  االمغا يةتكىزع ذلمانالرنعث   . ظةلةيهعسس انالردعن مذس ان قعلعنغ دا باي ةشيذقعرع ئلعص بئرعآئث تا  ظ ش
  .مذظةييةن شةآعل ياآع ظةزا سانعنع ظألحةم قعلمعغانلعقع ظايدعثلعشعدذ

ىن   ذنعث ظىح ةشش تة    آئث ذل ؤة ؤاس ة ظذس تا يئثعح ةزالعرعنع تذرغذزذش ةجلعش ظ ةآلع ؤة م  ش
دذ  ذن آأرع ةقلعمعز ظذيغ نع ظ انلعق   . قوللعنعش ز ؤة ظاس ان، تع انالردا قوللعنعلمعغ ذرذنقع زام ةنع ب ي

االهعيةتلعك،             ظاالهعدعلعكلعرعضة   ةن س ذلالر بعل كة ظوخشاش ظذس اؤاز بئرعش ع ظ ظعضة حةك ظارقعلعق مةخص
ذلمانالرنع             ىتىن مذس ان ص ة       آئثةش باالغةتكة يةتكةن ؤة ظةقعل ظعضعسع بولغ ة ظعض كة قاتنعشعش صذرسعتعض

  .قعلغعلع بولعدذ
ة  الم جةمظعيةتت ةجلعس   آئثةشظعس ةن م ا آةلتىرىلض ةن بارلعقق ول بعل ل ي ع خع ةزالعرع نع ظعكك ظ

  .ظارقعلعق ظئلعص بئرعش تةآلعؤعنع مذناسعص آأرعمعز
  .مذسذلمانالر ظاممعسع تةرعصعدة بعؤاستة سايالنغان ؤةآعللةر: ظا
ةر: ب ةن ؤةآعلل عدعن تةيعنلةنض ع تةرعص ةت رةظعس ةتقعقاتحع ؤة . دأل العم، ت ذالر ظ ب

ذ     ذرع ظ     آئثةش ص،  مذتةخةسسعسةلردعن تةرعب تاصقان بول ة مةجب ةت       مةجعلعسعض اآع دأل ذيغذنلعشعش ي
  . ظاساسعنع سذنعدذآئثةشظعشلعرعغا ظارلعشعش خذسذسعيعتعضة ظعضة بولمعغان ظعلمع 

ذنع              آئثةشحىنكع   ان قان عز بولغ ةن مذناسعؤةتس  مةجلعسع ظةزالعرع آةسصع ؤة بعلعم ساهةلعرع بعل
ق  دة تئخنعكلع اآع ظاالهع علة ي ع مةس رةر ظعلم ع، بع اناظةت قذرلذش اتوم س ام، ظ ةص توخت اراش تةل أز ق  آ

  .قعلعدعغان صروضعرامالر هةققعدة قارا حعقعرعشتةك ظعلمع ؤة ظةمةلع مةسعلعلةرضة ظذحرايدذ
اآع    ذغذللعنعش ي ةن ش ةت بعل لةرنعث سعياس العملعرع ؤة مذتةخةسسعس ةتقعقات ظ ةن ت ةشص  آئث

ع    مةجعلعسعضة قاتنعشالعغذحعلعك خةلق ظاؤازعغا ظئرعشعش ظىحىن خةلق بعلةن يئتةرلعك           ظارلعشعش ؤاقت
شذنعث ظىحىن خةلق تةرعصعدعن سايالنغان ؤة ظاالهعدة تةيعنلةنضةن ظعككع خعل ؤةآعل تذرغذزذش            . يوق

ىرى     ارا بعرعكت االهعيةتنع ظأزظ ع س اس ؤة ظعلم اممعؤع ظاس ارقعلعق ظ ا  ص، ظ ث ظورنعغ ع بعرعنع بعرعن
  .دةسستعشتةك زعياندعن ساقلعنااليمعز

رعش ت   ئلعص بئ ايالم ظ تة س ة بعؤاس ع ظةقةب ة ظعككعنح ايالم   ةآلعؤعض ةن س ذص ظأتك دة بول  بةيظعتع
ز ل قعالاليمع ذلعنع دةلع ذحعالردعن  . ظذس ةت قعلغ االم بةيظ ذلذلاله ظةلةيهعسس ايالص 12رةس حع س  يولباش

تعن         . حعقعشعنع تةلةص قعلعدذ   بةيظةت قعلغذحعالرنعث سانعغا ظاساسةن خةزرةجدعن توققذز آعشع، ظةؤس
  . آعشع بةيظةت قعلغان ظعدع12 آعشع، ظةؤستعن 63 ظذ ؤاقعتتا خةزرةجدعن .ظىح آعشع سايلعنعدذ

   ظةهلعآئثةشـ 8
تعدة           ظالالهنعث ، ظةلحعسع مذهةممةد ظةلةيهعسساالمغا خعتاب قعلعص ظئيتقان تأؤةندعكع ظايعتع ظىس

  :توختعلعص باقايلع



 63

كةن « ةن آئثةش ذالر بعل تا ظ ان » ظعش ةتلةص ظئيتعلغ ةرنع سىص ل«ؤة مأمعنل لعهةت ظعش عرعنع مةس
ةتتعكع       » بعلةن قارار قعلعدعغانالر   ذ ظاي ةن ب لعرعنع       ش عآئثدئض علةر ؤة ظعش ة   آئثةش عدعغان آعش  بويعح
  قعلعدعغان آعشعلةر آعم؟

ةردذر  ذالر مأمعنل عزآع ظ رةك . شىبهعس ةن آئثعشعشع آئ ذالر بعل االم ظ ذلذلاله ظةلةيهعسس ةنع رةس . ي
  . ظارقعلعق ظئلعص بئرعشعدذآئثةشعكع ظعشعلعرعنع مذسذلمان ظذممعتعنعث ظةث مذهعم ظاالهعدعل

ةش ةل           آئث ع ه ةن قعيعنحعلعقالرن عكعرلعرع بعل ا ص ذنداقال دان ظذللعرع، ش ش مةس ةهلع ـ ظع ظ
علعرعدذر ةقعل ظعض دعغان ظ ر . قعالالي عدعن بع ذالر تةرعص الر ظ ةنع ظعش دذي ةرةص قعلعنع الاله. ت داق ظ  مذن

ذالرغا             ظامانلعقن) مأمعنلةرضة ظاظعت ([: دةيدذ ةؤعرع ظ رةر خ ذنحنعث بع اآع قورق عقالرغا     (عث ي ةنع مذناص ) ي
ذالر       ة ؤة ظ ذنع صةيغةمبةرض ةر ظ دذ، ظةض ذنع تارقعتع ة، ظ ةر ( يةتس ةنع مأمعنل ش   ) ي دعكع ظع ث ظعحع نع

ا،    ذم قعلس ة مةل ذ(ظىستعدعكعلةرض ذنع   ) ش ذحعالر ظ ةؤةرنع حعقارغ ةقعقعي    (خ ةؤةرنعث ه ذ خ ةنع ش ي
  .ظايةتنعث بعر قعسمع-83نعسا   سىرة].ةلؤةتتة بعلعؤاالتتعظذالردعن ظ) ظةهؤالعنع

ةر ـ    علةردذرشعآئثبعلعملعكل ةقلعق آعش ذ ه عزلةردعن تئخعم كة بعلعمس الاله. ش دذظ داق دةي :  مذن
  .ظايةتنعث بعر قعسمع-9 سىرة زىمةر ]بعلعدعغانالر بعلةن بعلمةيدعغانالر باراؤةر بوالمدذ؟«[

ذلذلاله ظةلةيهعسس  ذنعثدةك رةس لعرعدا   ش ذمنعث ظعش علعلعرع ؤة ظوم ق مةس ذرذش ؤة تعنحلع االم ظ
ةن  اهابعلعرع بعل عدعكع س ةتتعآئث ظةتراص داقتا آ. عش ةش ظذن ةتلعرع  ئث ذالرنعث سىص م؟ ؤة ظ ةهلع آع ظ

  قايسعالر؟
ذ  وظالب ىن س رعش ظىح اؤاب بئ ةش غا ج االم  آئث ذلذلاله ظةلةيهعسس ذنعث رةس مذ ظ ارعخعنع، بولذص ت

  .حة ظةسلةص ظأتىشكة توغرا آئلعدذدةؤرع قعسمعنع قعسقع
ةت      رةسذلذلالهقاقذرظان آةرعم    ع  ( ظةؤالت تةربعيلةش، ظذمم الم معللعت ةت   ) ظعس تىرىش ؤة دأل يئتش

ذرذ ـ       . بعنا قعلعش ظىحىن نازعل قعلعنغان دعكع ظ ةهلع ؤة مةآكع ة ظ اؤال ظاظعل رةسذلذلاله ظةلةيهعسساالم ظ
ىزل عرتقا ي ةدرعجع س الص ت دعن باش انعيةتكة تذغفانلعرع ىتىن ظعنس ع ص الم دعنعن ارقعلعق ظعس عنعش ظ

  .يةتكىزىشكة ظاتالنغان
ةلتىردع             ان آ ا ظعم ةؤةبعدعن      . مةآكة ظةهلعدعن ظازال آعشع بذ حاقعرعق، بذ دعنغ انلعرع س ذالر ظعم ظ

دعغان                  لعق بئرةلةي ةتلعك ظارسالنالر بةرداش ةيغةمبةرلةر، يىآسةك هعمم تةهكةم ظعرادعلعك ص صةقةت مذس
ازاب ـ    عدا  ظ لعق نذقتعس دعن قايتماس ةتظع ظعزع دع ؤة ق عمالرغا ظذحرع تاق ؤة بئس يعن قعس ةت، ق  ظذقذب

دع   . تذرذص دعنعنع ساقالش ظىحىن يايلعقع، دعيارع ؤة ظذرذق ـ تذغفانلعرعدعن ؤاز آئحعص هعجرةت قعل
  .ظذالر بولسعمذ مأمعنلةرنعث ظعحعدعكع هةممعدعن ظعلضعرع ظعمان ظئيتقان مذهاجعرالردذر

ذ دع      آأ علةرنعث ب دة         ص ساندعكع آعش ة حأل ةن مةآك لعكع بعل ا آعرمةس ةتتع  نغ ذلذلاله  . رةص آ رةس
ذنعثغا           ظةلةيهعسساالم مةآكعضة آةلضةن هةج ظأمةآلعرعدعن بذ دعنغا آعرعش ؤة دىشمةنلعرع ظىستعدعن ظ

نة ظةهلعدعن   خالعشع ؤة تةقدعر قعلعشع بعلةن مةدع      ظالالهنعث. ياردةم بئرعشعنع تةلةص قعلعشقا يىزلةندع    
ةم     دع ه ةت قعل داش بةيظ ذنع قوغ رعش ؤةظ اردةم بئ ذنعثغا ي رعص ظ ا آع الم دعنعغ ع ظعس وص آعش ر ت بع
ةردع                اردةم ب ذالرغا ي رةسذلذلاله ظةلةيهعسساالم ؤة مةآكعدعكع مذسذلمانالرنع ظأز دعيارعغا تةآلعص قعلعص ظ

  .ظذالر بولسعمذ ظةنسارالردذر. ؤة جان صعدا قعلدع
ىح ـ   مذسذلمانالرنع قوغدعغذحعص، لةيهعسساالم مةدعنعدة ظعسالم دألعتعنع قذرذرةسذلذلاله ظة لعك آ

دعن               ة بولغان ة ظعض ذحعلعك قذدةرتك تعغا ظااللعغ الةت ظاس انلعرعنع آاص ذز ؤة ق ىك، نوص ال ـ مىل ذؤؤةت، م ق
  .آئيعن، آعشعلةر بذ دعنغا توص ـ توص آعرعشكة باشلعدع
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لعق    دان ؤة باش ةزع قذمان ا ب ذ ؤاقعتت ىزلعنع   ب المغا ي علعرعمذ ظعس ة ظعض ارةت ؤة تةجرعب ص، الر، ماه
ارةتلعرعنع                 دار ؤة ماه ع ظعقتع ة، آةسص دة تةجرعب تعدا ظاالهع رةسذلذلاله ظةلةيهعسساالمنعث باشقذرذشع ظاس

  .ساهةلةردة جارع قعلدذرذشقا باشلعدع
ا      عنع قازانغ تعش شةرعص ان ظئي عرع ظعم دعن ظعلض االم هةممع ذلذلاله ظةلةيهعسس ذهاجعرالر، رةس ن م

ارةت                      اقال ؤة ماه دان، ظاقس ارالر ؤة قذمان كةن ظةنس ة ظئرعش ئلعش صةخرعض ظذالرنع ظةث بذرذن ظأز قوينعغا ظ
دع             ص،  ظعضعلعرعنع بعر يةرضة توصال    ايدعالنغان ظع دان ص ارقعلعق ظوب ةن آئثعشعش ظ ذالر بعل ذالر    . ظ ةنع ظ ي

  .ظعدع) لعرعظةزا(رةسذلذلاله ظةلةيهعسساالم دةؤرعدعكع آئثةش ظةهلع 
ة      . تعلغا ظئلعشقا ظةرزعيدذآع، مةدعنعدعكع ظعسالم دألعتعنع ظذالر قذرغان ظعدع         ة ظعض ذالر قذدةرتك ظ

  .ظذالر ضىللةندىرضةن ظعدعص، قعلع
ذ  ةتلعك بول ايعن ظام دا ظعنت م ؤة دعن ذالر ظعلع اش  ص، ظ ة ياش ةن بعرض االم بعل ذلذلاله ظةلةيهعسس رةس

ذالر ه   .شةرعصعضة ظئرعشكةن ظعدع   عنةتتع             ظ دعن ظىض ةتتع ؤة ظذنعث ذنعثغا ظةضعش تا ظ ة ظعش ع    . ةمم ذ دعنن ب
امع             قذحعالرنعث ظعم رع (ظاساسعدعن شاخجعلعرعغا قةدةر حىشعنعص ؤة قوبذل قعلعص هعدايةت تاص ) رةهبع

  .ؤة تةقؤالعق قعلغذحعالرنعث مةشهذرلعرعغا ظايالنغان ظعدع
علةر         ذ ظذالر مذسذلمانالرنعث تةبعظعتعضة ظةث يعقعن آعش عداآارلعقالرنع        ص،  بول ارلعق ص دا ب ن يولع دع

دع  ةتكةن ظع ايالم      . آأرس تة س ةن بعؤاس ع بعل ذلمانالرنعث قوشذلذش ارلعق مذس دعكع ب ذ دةؤرع ةر ظ ظةض
  .ظذممعتعمعزنعث باشقعالرنع تاللعشعغا هئح هاجةت قالمعغان بوالتتع. ظأتكىزىلضةن بولسا ظعدع

ةؤف    ، سةظد ظعبنع مذظاز    ظذبادة،  سةظد ظعبنع  ،ظةبذبةآر، ظأمةر، ظوسمان، ظةلع     ، ظابدذراهمان ظعبنع ظ
ةؤؤام  ع ظ ةير ظعبن ذالرنعث     ،رذب ذالر ظ ذ ظةنه د رةزعيةلاله ع زةي امة ظعبن ة ؤة ظذس ع هارعس د ظعبن  زةي

  .جىملعسعدعندذر
وغرا            رةسذلذلاله ظةلةيهعسساالم ؤاصات بولغاندعن آئيعن ظعسالم ظذممعتعنعث ظعشلعرعنع باشقذرذشقا ت

قان         . ثغذحع خةلعصعلةر مةسظذل بولعدذ   يولدا ما  ة قاتناش االمنعث آئثعشعض ذلذلاله ظةلةيهعسس آئثةش  رةس
ارا        ص ظأزظ ةز قعلع ةدعنعنع مةرآ ة م ةن بعرلعكت علةر بعل ةهلع خةلعص ةتنعث  شعآئثظ ارقعلعق دأل عش ظ

  .ظعشلعرعنع ظعلضعرع سىرعدذ
دا            ا يولذققان ر قعيعنحعلعقق ةر بع ذ ه ةن  ظةبذبةآر رةزعيةلالهذ ظةنه ذالر بعل ةتتع آئث ظ ةزع   . عش ةتتا ب ه

  .حاغالردا ظأزعنع ظعش هةققع توغرعسعدعمذ ظذالردعن يول ـ يورذق سورايتتع
ةت قعلع    ذغا بةيظ ذ ظةنه ةآرع رةزعيةلاله ذلمانالر ظةبذب ايلعغاندعن   ص، مذس ص س ة قعلع ذنع خةلعص ظ

دذ           دعماقحع بولع ة . آئيعن، ظذ بعرةر آةسعص قعلعص ظاظعلة حعقعمعنع قام ذنعثغا       ظأم ذ ظ ذ ظةنه ر رةزعيةلاله
ة          عدعن آىنعض ةت خةزعنعس دألةت ؤة هأآىمةت ظعشلعرعغا تولذق ظايرعلعش ؤة ظاظعلة حعقعمع ظىحىن دأل

ذلمانالرغا                 . ظىح دعرهةم ظاجرعتعش تةآلعؤعنع بئرعدذ     نع مةسجعتتة مذس ذ ظعش ذ ب دذ ؤة ظ ذل قعلع ذ قوب ظ
ىح         ظأمة! ظع مذسذلمانالر : ظئالن قعلعص مذنداق دةيدذ    ع ظ ةر آىن ا ه عدعن ماث ةت خةزعنعس ةلع دأل ر ؤة ظ

دذ      ذلعمعز، دةي ة قوش دعرهةم ظاجرعتعشقا قوشذلدع، سعلةرمذ قوشذالمسعلةر؟ ـ بذ نئمة دئضةنلعك، ظةلؤةتت
  .ظذالر

ةن                  اهابعالر بعل ذص س ول تذت  آئثةش ظذنعثدعن آئيعنكع خةلعصة ظأمةر ظعبنع خةتتابمذ ظوخشاش ي
تذ  نع داؤامالش ئلعص بئرعش عدعغان     . ردعظ أص آئثعش ةث آ ذنعث ظ ب ظ ةبع تالع ع ظ ةلع ظعبن مذ ظ بولذص

  .آعشعسع ظعدع
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أرىص                 لعرعنع آ ان آئثةش ئلعص بارغ ظذنعث ظعراق زئمعنعنع قانداق بعر تةرةص قعلعش توغرعسعدا ظ
دذق ةن ظع ذ. ظأتك ذنداقال ظ ارةت   ،ش ذش بعش ةن خ ةت بعل عنعث جةنن ع خةلعص دعن آئيعنك  ظأزع

ةنلةردعن آعمن ةش بئرعلض دعغانلعقعنع آئث ث بولع دعع دذرغان ظع ة قال ازات . ظةهلعض دعنع ظ ذ ناهاؤةن ظ
  قعلعش ظذرذشعدعكعضة ظوخشاش ظذرذشالردا ظعختعساس ظعضعلعرع بعلةن آئثةش ظئلعص باراتتعز

ةتتع   ةن آئثعش قعالر بعل عدعمذ باش ع ظعش ث شةخس ذ ظأزعنع ذ ظةنه ةر رةزعيةلاله ذ . ظأم الع ظذمم ظاي
قعالردعن  ص، لعنغان ظىنحة ـ مارجان تعزعقع هةققعدة ظذنعث بعلةن تالعشعص قئلع آذلسذمغا هةدعية قع باش
  .صةتؤا سورعغان ظعدع

ة     الع هةدعي ث ظاي ةن هئرةقلعنع ذم بعل ذ آذلس الع ظذمم ذ ظاي ذ ظةنه ةتتاب رةزعيةلاله ع خ ةر ظعبن ظأم
عمذ؟     ظذ ظايالغا تةظةللذقمذ  . قعلغان بعر تعزعق مارجان توغرعسعدا تارتعشعص قالعدذ       ةت خةزعنعسعض  ياآع دأل

دذ  دا قويع اهابعالرنعث ظالدع نع س ذ ظعش ذ ب ث. ظ ذ مارجاننع ذالر ب ذلعغا ،ظ ع ص ذمنعث شةخس ذ آذلس  ظذمم
ة                ةنلعكعنع نةزةرض ة ظعك ان هةدعي ةيلعدعن قعلعنغ سئتعؤئلعصع هئرةقلعنعث ظايالعغا قعلغان هةدعيسع تىص

ئلع ذق ظعكةنلعكعص، ظ ا تةظةلل ةنعث ظايالعغ ذ هةدعي دذظ ةتعؤا بئرع ة ص دع . ض ذنداقتعمذ بول ةر ش ظأم
ذنع          «: قعلماستعن ظايالع بعلةن تارتعشعص مذنداق دةيدذ      دع، ظ هازعر ظذ مارجان ساثا هأآىم قعلعص بئرعل

ةن         ان بولعم ذم قعلغ ام زذل قعالرنعث   . سةندعن ظالس دع،          «باش ذم قعل ذلمانالرغا زذل العنع دةص مذس ةر ظاي ظأم
الع  » ايدعسعنع دةص ظايالعغا زذلذم قعلدع، دئضعنع ياخشع     دئضعنعدعن مذسذلمانالرنعث ص   شذنعث بعلةن ظاي

  »ظأز رازعلعقع بعلةن مارجاننع ظذنعثغا تاصشذرذص بئرعدذ
لعرع    ةت ظعش عنعث دأل ذلمانالر، خةلعص ذنعثدةك مذس اآع   ،مذش عم ي ش، آئلعش ئالن قعلع ذرذش ظ  ظ
ةرلعك          ةظعتع ؤة بعخةت ةتنعث مةنص ان         سىلهع تىزىشكة ظوخشاش ظذمم عؤةتلعك بولغ تة مذناس ةن بعؤاس ع بعل

ةتنع              ةن دأل ظومذمنعث ظعشلعرعنع ظعدارة قعلعشتا ظاساسلعنعدعغان آئثةش مةجلعسع بولذش تىزىمع بعل
  .تةرةققع قعلدذرذص آةلضةن ظعدع

الر    .  ظعرادعسع بعلةن زور يوقعتعشالر بولدع     ظالالهنعثمةلذم دةؤرضة آةلضةندة     ظعسالمغا مذخالعب ظعش
عيعص دع آأص وق بول دعن ي تع ؤة ظارع دع، زةظعصالش عز قال ةش ظئتعؤارس دة.  آئث ر ،ظةقع ةرعظةت ؤة بع  ش

الم ذلغان ظعس ع دةص تون ات تىزىم ىتىن هاي ىردع ؤة ،ص أآىم س ةت ه وقعلعص جاهعلعي اتتعن ي ةلع هاي  ظةم
  .ظعسالم دةسلةصتة باشالنغعنعغا ظوخشاش غئرعص هالعتعضة آةلدع

الر  ان غئرعص عز قالغ ةقعقعتع ؤة    ظع،دألةتس ةتنعث ه اؤاتقان ؤةزعي أزلعرع ياش ذممعتعنع ظ الم ظ س
لعدع      قا باش ارقعلعق ظويغعتعش ةندىرىش ظ ةنلعكعنع حىش راق ظعك ك يع المدعن قانحعلع المع . ظعس ظعس
ع                   ع تئص دعكع ظورنعن انالر قةلبع دعن ظعنس ذمعت يئثع دع ؤة ظ عغا تارال ة  ص،  حىشةنحة آعشعلةر ظارعس غةلعب

ذنلع  ةؤةرلعرع نذرغ ذش خ لعدع  خ قا باش ذقتا حاقناش ةردة ظذص الم       . غان ي دىز ظعس ة ـ آىن انالر آئح ظعنس
ع  ذص زئمعنعن ث قذرذل ا دألعتعنع ث بارلعقق المع هأآىمنع قذزعدعغان ظعس ةن توش ذر بعل ةت ؤة ن ظادال

  .آئلعشعنع آىتعدعغان بولدع
ةن    ذرذلغان ظعك عغا ق أآىم آئثةش ظاساس المدا ه ةزا   . ظعس ة ظ داقتا آئثةش مةجلعسعض ذش ظذن بول

  ساالهعيعتعضة ظعضة بولغان آعشعلةر آعملةر؟ ظذالرنعث قانداق ساالهعيةتلعرع بولذشع آئرةك؟
عكعرلعكلةر،             ا ص علعرع، دان ةت ظعض ةهلع ـ هاآعمعي ذم شذآع، آئثةش ظ ة روشةن ظذق بذ هةقتة بزض

ةهلع،  م ظ عيبعلع اناظةت،   سعياس ارةت، س ةت، تعج دانالر ؤة زعراظ ةربعي قذمان ةربابالر، ه اد ؤة ظ  ظعقتعس
  .ظذرذش قعلعشقا ظوخشاش هةر آةسعصتعكع ظعختعساس ؤة ماهارةت تئخنعكا ظعضعلعردعن ظعبارةت
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ةش    ةن آئث امحعلعق قعلعش بعل أز بوي ان داؤا قعلعش ؤة آ اقالش، يالغ أزع ظ أزعنع ظ ئحكعم ظ ه
  .مةجلعس ظةزاسع بواللمايدذ

ةتنعث سايلع         دةك       صةقةت آئثةش مةجلعسعضة ظةزا بولذش ظىحىن ظذمم ة تأؤةندعكع ةن بعرض شع بعل
  :شةرتلةر هازعلعنعشع آئرةك

  مةجبذرعيةت ظعضعسع بولذش) 1(
ةقعل     ةن ظ ة يةتك ذلمان، باالغةتك ذم مذس ع حوق ايلعنعدعغان آعش ةزالعقعغا س ع ظ ةش مةجلعس آئث

  .ظعضعسع بولذشع آئرةك
االهعيعتع      شذنعث ظىحىن  : ظا ذش س ةهلع بول عنعث آئثةش ظ وق مذسذلمانالردعن باشقعس الاله . ي  ظ

دذ  داق دةي ةر [: مذن ع مأمعنل ا! ظ ة    ظالالهق ش ظىستعدعكعلةرض ان ظع أزةثالردعن بولغ ة ؤة ظ ، صةيغةمبةرض
  . ظايةتنعث بعر قعسمع-59 سىرة نعسا ]ظعتاظةت قعلعثالر

  :ظايةتنع تأؤةندعكعحة مذالهعزة قعلعص بذ هأآىمنع ظعسصاتاليمعز
  :يعمعزبعز بذ ظايةتنع ظعككع جةهةتتعن دةلعل قعالال

اب  : بعرعنحع ا ظاظعت          ،ظايةتتعكع خعت ان ظئيتقانالرغ ةنع ظعم ةر ي ةتنعث      .  مأمعنل ذنعث ظىحىن ظاي ش
  .باشقعالرغا تةظةللذق ظةمةس. هأآمع صةقةت ظذالرغعال خاس

ان    «دئمةك  » ظأزةثالردعن بولغان ظعش ظىستعدعكعلةرضة   «: ظعككعنحع دعنعثالرنعث ظةهلعدعن بولغ
  .مةآتذردئ» ظعش ظىستعدعكعلةرضة

 - 141 سىرة نعسا    ]. آاصعرالرغا هةرضعز مأمعنلةرضة قارشع يول بةرمةيدذ      ظالاله[:  مذنداق دةيدذ  ظالاله
  . ظايةتنعث بعر قعسمع

ذ         ةهلع بول قذرذش      ص،  مذسذلمان بولمعغان بعر آعشعنعث آئثةش ظ لعرعنع باش ذلمانالرنعث ظعش مذس
ع     ال ـ مىلك تعدعن ه    ،ؤة م ع ظىس ةتلعرع ؤة جئن ة قارشع      ظعمكانعي ذالرنعث مأمعنلةرض أآىم يىرضىزىشع ظ

  .تذتقان ظةث بىيىك يولعدذر
الاله دذظ عنع رةت قعلع أآىمران بولذش ذلمانالرغا ه عرالرنعث مذس ة آاص ذ ظايةتت ذالرنع .  ب ةآكع ظ دئم

  .آئثةش مةجلعسع ظةزالعقعغا قوبذل قعلعش ظايةتنعث روهعغا زعتتذر
دذآع  كة ظةرزعي تعص ظأتىش الم ظاظع،ظئي ذلمان    ظعس ةيرع مذس ايدعغان غ عدة ياش لعس

دذ علةرنعث آئثةش ظةزاسع بولذشع حةآلعنع ان آعش ذلمان بولمعغ ةردةك مذس ذنعثغا . مةجبذرعيةتحعل ب
ة           ،نسبةتةن ظةث حوث دةلعلعمعز شذآع     دة دألةتت علعك دةؤرلعرع  صةيغةمبةرلعك ياآع توغرا يولدعكع خةلعص

ون     ،قالماستعنغةيرع مذسذلمان مةجبذرعيةتحعلةر بار بولذصال     ة ظ انعنعث نةحح ةردة س  بةلكع ظاخعرقع دةؤرل
ةزا        ،معليونالرغا يةتكةنلعكعضة قارعماي   ة ظ عنعثمذ آئثةش مةجعسعض ازع      ، بعرةرس ة ق رةر ظألكعض ر  ، بع  ، ؤةزع

  .نازعر ياآع قوشذنغا قوماندان قعلعص تةيعنلةنمعضةنلعكع ياآع خةلعصة سايالشقا ظاؤازع ظئلعنمعغانلعقعدذر
ذال  ةر ظ دع     ظةض ا ظع ان بولس ةققع بولغ عش ه الرغا قاتنعش ذ ظعش االم  . رنعث ب ذلذلاله ظةلةيهعسس رةس

ةن      ع          ،ظذالرنعث هةققعنع قعلحة زايا قعلعؤةتمعض ان بوالتت ةهرذم قويمعغ دعن م ذالرنع هةققع ذلذلاله  .  ظ رةس
كىحعلعرع  اهابعلعرع ؤة ظةضةش ةن س دا تةربعيلةنض أز ظالدع االمنعث آ ذدد30ظةلةيهعسس ق م ةت  يعللع

  .بذ ؤةزعصعنع ظادا قعلعشتعن حئكعنمعضةن بوالتتع) توغرا يولدعكع خةلعصعلعك دةؤرع(جةريانعدا 
ةتبعق          ةرعظعتعنعث ت الم ش ع ظعس ع ظةزاس ةش مةجلعس دعكع آئث الم دألعتع قا ظعس دعن باش ظذن

دذ؛   ظذلعيةتحان بولع دذ؛ مةس دةآأثىل بألع غا ظاالهع ثقعلعنعش الرنظالالهنع الص ظعش ذيرعقعغا خع ع  ب
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قا          . آأرضةندة ؤعجدانع قوزغعلعدذ   ةتبعق قعلعش ظةآسعحة مذسذلمان بولمعغان آعشع ظعسالم شةرعظعتعنع ت
 بويرعقعغا خعالص ظعش يىز بةرسة، ياآع مذسذلمانالرنعث مةنصةظعتع زعيانغا          ظالالهنعث. هئرعسمةن بولمايدذ 

ع       . ظذحرعسا ؤعجدانع قوزغالمايدذ   ان نةرس دة بولمعغ دذ    دئمةآكع ظادةم ظأزع قعالرغا بئرةلمةي دا  . نع باش قازان
  .بار نةرسة حىمىحكة حعقعدذ

ةزا   : ب ظأسمىر ياخشع ياماننع صةرق قعلعش ـ قعاللماسلعقعدعن قةتظعي نةزةر آئثةش مةجلعسعضة ظ
علةش           . قعلعنمايدذ عنع بةلض اآع ظأزعنعث يأنىلىش لعتعش ي عق ظعش ع مذؤاص ال ـ مىلكعن ذنعث م حىنكع ظ

علةش     ظعقتعدارع بولمعغان تة عنع بةلض ةتنعث آةلضىس ذ ظذمم ذنعث قانداقم ر     ،قدعردة ظ ع بع ال ـ مىلىآن  م
  تةرةصث هوقذقعنع تاصشذرغعلع بولسذن؟
اننع  ، ظاق ـ قارعنع صةرق ظئتعش ،نع توغرا مألحةرلةشعظذندعن باشقا ظأسمىرنعث آةلضىس  صايدا زعي

  .ظايرعش قابعلعيعتع بولمايدذ
ذ مة  ةرعظةت ظةهكاملعرعدعم ة ش ذ ظأسمىرض ةن بول ةت يىآلةنمعض ة ص، جبذرعي ا ؤة ظاخعرةتت دذني

از       . ظأتكىزضةن خاتالعقلعرع تىصةيلعدعن مةسظذلعيةتكة تارتعلمايدذ     شذنعث ظىحىن ظذنعث دعنع ؤةزعصعسع ظ
  .بولعدذ
دذ    : ص ةزا قعلعنماي ة ظ ةش مةجلعسعض اراث آئث نعث    . س ة بذيرذلذش ةقعل مةجبذرعيةتك ع ظ حىنك
ةرتع الاله. ش عنع ظ ذرعيعتعنع       مةر بةندعس ان مةجب ا، بويرعغ ةهرذم قويس عدعن م ان نةرس ةت قعلغ هةم

  .ظةمةلدعن قالدذرعدذ
  .ظاساسع بولمعغان بعنا تعك تذرمايدذ. بعزضة مةلذمكع ظعشالرنع ظعدارة قعلعشنعث ظاساسع ظةقعلدذر

ة بذيرذلذشنعث              ع مةجبذرعيةتك ةص قعلعنغعن ذقتا شذآع تةل بذ يةردة ظئيتعص ظأتىشكة تئضعشلعك ن
دعغان،       ش اننع ظايرعياالي ايدا ـ زعي ةن، ص ة يةتك ةقلع آامالةتك ةلكع ظ تعن، ب ةقعلال بولماس ان ظ ةرتع بولغ

  .صاراسةتلعك، خاتا ؤة غةصلةتتعن ظذزاق بولذشتذر، مذشكىللةرنع هةل قعالاليدعغان هذشيارلعقتذر
  هأرلىك) 2(

ةتكار ؤة          ذل ـ خعزم ان ق ذرعيعتع بولغ ةت قعلعش مةجب قعالرغا خعزم االيالر آئثةش مةجلعسع    باش م
  .ظةزاسع بواللمايدذ

ةردة            . قذل خذجايعنعنعث بذيرذقع ظاستعدا هةرعكةت قعلعدذ      ان ي ظذل بواللمعغ أزع مةس ة ظ ذ ظأزعض ظ
معغذحة           . باشقعالرغا مةسظذل بولذشع توغرا بولمايدذ     ذددعتع توش ذق م ذ قذلل ذددةتلعك قذلم شذنعثدةك م

ادا           توختاملعق  . ظوخشاش مذظامعلة قعلعنعدذ   ةرزعنع ظ دعكع ق ذجايعنع ظالدع اؤال خ خعزمةتكار بولسا ظةث ظ
ظذلعيةتنع              . قعلعشع آئرةك  رةر مةس عؤةتلعك بع ة مذناس ظذ ظأز مةجبذرعيعتعنع ظادا قعلماي تذرذص ظذممةتك

  .ظأز ظىستعضة ظااللمايدذ
ث( دع   ظالالهنع ذل قالمع دعغان ق ة بواللماي ة ظعض أز ظأزعض ادا ظ ىنكع دذني ةن بىض ةزلع بعل ةمما .  ص ظ

عز     اآع توختامس املعق ي عنعث توخت ر آعش ة بع دارغا ظعض ك ظعقتع ع بولغعحعلع ع ظةزاس ةش مةجلعس آئث
  )ـ تةرجعماندعن. خعزمةتكار بولذشع ظئهتعمالدعن بةآمذ يعراق

  ظةر آعشع بولذش) 3(
ئلع  . ظايالالر آئثةش مةجلعسع ظةزاسع بواللمايدذ  ة ظ ش حىنكع ظةرلةرنعث مةسظذلعيةتنع ظأز ظىستعض

ىن   انلعقع ظىح ذقعرع بولغ دعن ي دارع ظايالالرنعثكع ة  ظعقتع ذرعيعتع ظةرلةرض ة قعلعش مةجب ذالرنع هعماي ظ
ةن الاله. يىآلةنض دذ ظ داق دةي دذر [:  مذن ث هامعيلعرع ةر ظايالالرنع ا   (]ظةرل ىرة نعس ر  -34س ةتنعث بع ظاي

  . قعلعنمايدذيةنع ظايالالر ظةرلةرنعث ظالدعغا ظأتكىزىلمةيدذ، ظذالرغا باشلعق) قعسمع
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ظومذمع هأآىمضةظعضة ظةمةس دةيدعغانالر حعقعشع      ص،  بذ ظايةت ظاظعلة مةسظذلعيعتضة تةظةللذق بولذ     
ذمكعن ذت. م ةنعال مةؤج ع ي ات آىح ةتنعث ظعسص ةمما ظاي انعغذحعلةآال . ظ ةن س اق بعل الالر بارم ةر ظاي ظةض

ذ              ةن تذرذقل اجعز آةلض تعن ظ دارة قعلعش اظعلعنع ظع تعن      آعشعدعن تىزىلضةن ظ دارة قعلعش قعالرنع ظع ق باش
  .تئخعمذ ظاجعز آئلعشع تةبعظع

دذ داق دةي االم مذن ذلذلاله ظةلةيهعسس ةت «: رةس ان معلل ظذل قعلغ عنع مةس ال آعش عغا ظاي ظعش
  .»مذؤةصصعقعيةت قازعنالمايدذ

ةزا بولذشتةك    ة ظ ة آئثةش مةجلعسعض ةدعس بعزض ال ه ع ظاي لعرعدعن بعرعن ذهعم ظعش ذمنعث م ظوم
ة تا دذآعشعض ةؤةر قعلع المايدعغانلعقعنع خ اتلعق تاص ةتنعث نعج ذرغان معلل انلعق، . صش ذلمان نعج مذس

كة                    ةت ؤة حئكعنعش ذيرذلغان؛ مةغلذبعي قا ب الرنع قعلعش ارلعق ظعش تىرعدعغان ب ة ظئرعش ظعقتعدار ؤة غةلبعض
  .ظئلعص بارعدعغان ظعشالردعن حةآلةنضةن

خةلعصعلةرنعث ظايالالرنع آئثةش مةجلعسع ظةزاسع     رةسذلذلاله ظةلةيهعسساالم ؤة ظذنعثدعن آئيعنكع      
  .قعلمعغانلعقعدعن بذ نذقتعنع تئخعمذ ظئنعق آأرىؤاالاليعمعز

  ظعلعملعك بولذش) 4(
 ،آئثةش مةجلعسعضة ظةزا بولعدعغان آعشعنعث بعرةر مةسعلة هةققعدة ظعزدعنعش جةريانعدا قذرظان          

لعق          سذننةت ياآع ظعسالم ظالعملعرعنعث بعرلعككة آئلعشع        ة خعالص رةر هأآىمض ةن مذقةررةرلةشكةن بع بعل
ىن لعقع ظىح ةهكاملعرع ،قعلماس ةرعظعتع ؤة ظ الم ش ع      ظعس عتع بولذش م ـ مةرعص ةرلعك ظعلع دة يئت هةققع

  .شةرت قعلعنعدذ
دذ    ظالاله داق دةي دة      ظالالهنعث [:  مذن دعلعرع ظعحع الالهتعن  بةن دذ      ظ العمالرال قورقع ةقةت ظ ىرة   ] ص  س

  . بعر قعسمعظايةتنعث- 28فاتعر 
أآىم         زدعنعص ه تعدة ظع علة ظىس رةر مةس عتع بع آئثةش ظةزاسع بولعدعغان آعشعنعث ظعلعم ـ مةرعص

ةس        ذماتع            . ظااللعغذحعلعك دةرعجعدة بولذشع شةرت ظةم ةرلعك مةل دة يئت ع هةققع هذرالر ظعلم راق مةش بع
  .بولذشع آئرةك

  ظومذمع جةهةتتعكع دذرذسلذق) 5(
ةش ظةزاسع بولعدعغان آعشعنعث بارلعق صةرز ؤة ؤاجعبالرنع اليعقعدا         بذ يةردعكع دذرذسلذقتعن آئث   

ان                ،ظادا قعلغان  ادة قعلعؤالمعغ ة ظ نعمذ ظأزعض ذناهالرنع قعلعش  حوث ضذناهالردعن قول ظىزضةن، آعحعك ض
تعن،      ذل بولماس عياتعغا ق ةؤةس ؤة هئسس اؤايع ـ ه ذ ه ة حاغلعرعدعم الالنغان ؤة غةزةصلةنض ع، خوش بولذش

ث د اقلعيااليدعغانظأزعنع دارلعقعنع س تلعقع ؤة ظامانةت ع ،ذرذس راق بولذش الردعن يع ىبهعلعك ظعش  ش
  .مةقسةت قعلعنعدذ

  مذسذلمانالر بعلةن ؤةتةنداش بولذش) 6(
ظعسالم دألعتعدعكع آئثةش ظةزالعقعغا تةيعنلعنعدعغان آعشع حوقذم مذسذلمان ؤة ظعسالم دعيارعدا           

رةك ع آئ اؤاتقان بولذش عحة ظ. ياش ع   ظةآس ع ظةزاس ةش مةجلعس ع آئث عمعغان آعش دا ياش الم دعيارع عس
  .بواللمايدذ

ل        ظذستاز ظةبذلظةال    ةتنع دةلع دعكع ظاي دذ         مةؤدذدع تأؤةن ذرعغا قويع ةرنع ظوتت ذ ش ان  [. قعلعص ب ظعم
ان،  )  صةيغةمبعرعنع سأيىش يىزعسعدعن يذرتعنع تاشالصظالالهنعث ؤة ظالالهنع(ظئيتقانالر،   هعجرةت قعلغ

ذهاجعرالر ( يولعدا جعهاد قعلغانالر ظالالهلعرع ؤة جانلعرع بعلةن صذل ـ مال  ذهاجعرالرغا  (، )يةنع م دا م ) يذرتع
ةنع  ( بعرعضة ظعضعدذر    - ظةنة شذالر ظةلؤةتتة بعر      -) يةنع ظةنسارالر (جاي بةرضةنلةر ؤة ياردةم آأرسةتكةنلةر       ي
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ر ر  -بع دذر، بع ة ياردةمحع خوردذر - بعرعض ة معراس ان ظئ).  بعرعض ةمما  ظعم ان ظ ة(يتق رةت ) مةدعنعض هعج
ةنع  (قعلمعغانالر بعلةن سعلةرنعث ظوتتذراثالردا تاآع ظذالر هعجرةت قعلغانغا قةدةر ظأز ظارا ظعضة بولذش               ي

  .ظايةتنعث بعر قعسمع-72 سىرة ظةنفال ]بولمايدذ) ياردةملعشعش، معراسخور بولذش
ياآع ظذنعثغا آأحىشتعن ظعبارةت ظعككع  يةت ؤةتةنداشلعقنعث ظعمان ؤة ظعسالم دعيارعدا ياشاش  ظا

الم             . ظاساسنع بايان قعلعدذ   ةنع ظعس ا، ي دعن ظايرعلمعس ةت تةؤةلعكع عرالرنعث دأل ذر آعشع آاص ظةضةر مةزآ
  .دعيارعغا هعجرةت قعلعص يةرلةشمعسة ضةرحة ظعمان ظئيتقان بولسعمذ ظعسالم دعيارع ظةهلع هئسابالنمايدذ

اؤاتق      دت ياش عرالرنعث            ظةمما ظعسالم دعيارع اآع آاص ذلغان بولسذن ي ةردة تذغ ذ ي ةيلع ظ ةر م ان مأمعنل
ذالر       . يذرتعدعن آأحىص آةلضةن بولسذن ظعسالم دعيارع ظةهلعدعن سانعلعدذ        عدارحعلعقتا ظ ذق ؤة ظعض هوق

  .بعلةن باراؤةر بولعدذ
دذ  عنع يىآلةي را قعلعش ؤةزعصعس ع ظعج ىتىن نعزاملعرعن ذالرغا ص الم ظ دا. ظعس ذالر ظارعلعرع ارلعق ظ  ب

ع    ارلعق دعن دعغان، ب ذنلعرعنع تةتبعقالي ةخالقع،قان ةدةنع ؤة ، ظ عي م ا  سعياس ةهكاملعرعنع بعج  ظ
عداآارلعق ؤة              ،آةلتىرضىزعدعغان  هةممة ؤاجعب ؤة صةرزلةرنع ظادا قعلعشنع صةرز قعلعص ظىستعضة هةرخعل ص

ث هةققان      ر نعزامنع دعغان بع ذرعيعتعنع يىلةي ش مةجب عظة قعلع ةتنع مذداص عدذ  دأل اش ظعض ة ب . عيعتعض
ايالش  س س ةت رةظع ذنداقال دأل ع  ،ش ةش مةجلعس ذرذلما، آئث س ق ارالمعنت( رةظع عش ؤة ) ص ة قاتنعش ض

ةت        دعكع دأل عي ظاساسع قانذن رةهبةرلعكع را           سعياس ة ظعج انالردا ؤةزعص ةرآعزع ظورض ىزعدعغان م تعنع يىرض
  .قعلعش هوقذقلعرعغا صةقةت ظذالر ظئرعشعدذ

عرالرنعث               بذ نذقتعنع آىحلةندى   ايرعلعص آاص دعن ظ الم دعيارع ةؤةب شذآع، ظعس رعدعغان يةنة بعر س
الم ظىحىن   . دألعتعدة ياشعغان آعشعنعث ظةرآعنلعكع حةآلعمعضة ظذحرايدذ   هئح بولمعغاندا آعشعلةر ظعس

وقعتع دارعنع ي ىرةش قعلعش ظعقتع أثىل  ص، آ دعن آ ة يئقعن ةن ؤةقةلةرض ىز بةرض ة ي الم جةمظعيةتت ظعس
  .لعشعش ؤة هةل قعلعش يوللعرعنع تئصعص حعقشتعكع رولعدعن ظايرعلعص قالعدذبألىش، ماس

  نامزات ظأزعنع ظأزع ظاقلعماسلعقع آئرةك )7(
اآع                 أزعنع ظاقلعشع ي ةن ظ ذم داؤاالر بعل بعر آعشعنثع آئثةش مةجلعسعضة ظةزا بولذشع ظىحىن مةل

تعن  كة ظئرعشعش ذ مةنسةص ذنع ب دذماختعشع ظ ةهرذم قعلع ع . م احىنك ةنظع لالهظ نع م أزعنع ظاقالش أز ظ  ظ
ابلعماثالر    [:قعلعص مذنداق دةيدذ   اك هئس ع ص علةر ظوزةثالرن ةجم    (] س ىرة ن ر قعسمع   -32س ةتنعث بع ) ظاي

دذ     ذرذق قالع دعن ق ا ظذنعث ذنعثغا يئصعشس ص ظ ةص قعلع لعقنع تةل ان باش ظةرع  . ظعنس ا ظةلظةش ذ مذس ظةب
دذ    ةت قعلعنع داق رعؤاي ذدعن مذن ذ ظةنه ذلذلاله    «: رةزعيةلاله ع رةس ع آعش دعن ظعكك ةن ؤة قةبعلةم م

ردذق  ا آع االمنعث يئنعغ رع . ظةلةيهعسس ذالرنعث بع ذلذلاله  «ظ ع رةس ويغعن ظ ص ق لعق قعلع ع باش » بعزن
  .يةنة بعرعمذ شذنداق دئدع. دئدع

» ـ بعز باشلعقلعقعنع تةلةص قعلغان ياآع هئرعسمةن بولغان آعشعضة تاصشذرمايمعز، دئدع رةسذلذلاله           
  )رع رعؤايةت قعلغانبذخا(

دعراهمان     . ظعسالم ظومذمةن باشلعقلعق تةلةص قعلعشعنع مةنظع قعلعدذ       االم ظاب رةسذلذلاله ظةلةيهعسس
دذ داق دةي ةمةرةض مذن ع س دذراهمان«: ظعبن ع ظاب اثا !ظ ةر س ن، ظةض ةص قعلمعغع لعقلعقنع تةل  باش

ان بول          ةص قعلعنماستعن        باشلعقلعق، تةلةص قعلعنعش يىزعسعدعن بئرعلسة ظعش ساثا قالغ ةر تةل دذ؛ ظةض ع
  .»بئرعلسة ظذنعثغا آىح حعقارغان بولعسةن

ذمكعن    ع م داق دئيعش ةر مذن ةش     . بةزعل أزع آئث أزلعرعنع ظ كىحعلعرعنع ظ الم ظةضةش ةر ظعس ظةض
ة   تعن      ص، مةجلعسع ظةزالعقعغا نامزات آأرسعتعشتعن حةآل ةن ظاقالش ةر بعل ذم ظاالهعدعلعكل أزلعرعنع مةل ظ
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ذ    قا ،مةنظع قعلسا  نداقمذ يوشذرذن ظعقتعدار ؤة ساالهعيةت ظعضعلعرع خةلققة ظاشكارعلعنعدذ؟ ظذالر قانداقم
  آئثةش مةجلعسعدعكع ظورنعنع تاصااليدذ؟

ا       ،بذنعثغا قارعتا دةيمعزآع، ظعسالم جةمظعيعتع هةرعكةتحان       ظعزدعنعدعغان هاياتع آىحكة ظعضة، ظالغ
  .زدعنعش، جعهاد قعلعش هةرعكعتع مةثضى توختعمايدذظذنعثدعكع ظع. ظعلضعرلعيةلةيدعغان جةمظعيةتتذر

عداآارلعق           ذربان قعلعش ؤة ص ايلعقعنع ق ىك، ب ال ـ مىل ذدع ؤة م انالرنعث ؤذج بذ خعل مذهعت ظعنس
دذ   ةن تولع عدذ            . بعل ة حىش تة بةيضعض ةر تأآىش ان ـ ت دا ق ايان مةيدان ذ بعص ةر آعشع ب ئلعص   . ه ةبعظع ظ ت

ع     دار ظعض عدة ظعقتع ذ بةيض دذ      بئرعلغان ب ذرعغا حعقع دعن ظوتت عزال ظأزلعكع ان ـ سىرةنس ر   . لعرع حوق ةر بع ه
دذ               اقعلالرنع ياخشع بعلع ع  . يذرت ظةهلع شذ يةردة ياشاؤاتقان تةقؤادارالر، مذجاهعدالر، ظالعمالر ؤة ظ حىنك

عدذ  ايدذ ؤة ظارلعش ة ياش ةن بعرض ذالر بعل ةر،  . ظ ذلغان، ظأم ذ تون ذ ظةنه ةآر رةزعيةلاله ةن ظةبذب ول بعل ذ ي  ب
  .ظوسمان، ظةلع ؤة باشقا ساهابعالر باشقعالر تةرعصعدعن بايقالغان

عقلعق ؤة                   ذيامحعلعق، مذناص أز ب اغالم ؤة آ بذ ظذسذل سايلعغذحع ؤة سايالنغذحعالر ظىحىن تئخعمذ س
  .ظأز ـ ظأزعنع ظاقالشتعن تئخعمذ يعراق

دعكع  أز آ       ظةمما بىضىنكع آىن اقعرعقالر، آ دعكع ـ ح ةت جةمظعيعتع ادةمنع    ـ جاهعلعي الر ظ أز قعلعش
دذ  ةيران قالدذرع ذم . ه ان مةل دة بولمعغ الالردا ظأزع أص ه ع آ ان آعش ايالنماقحع بولغ ةربعر س ة ه يةن

بذنعث . رةقعبعضة آةمسعتعش ؤة ظازار بئرعش بعلةن بأهتان حاصاليدذ       ص،  ظاالهعدعلعكلعرعنع آأز آأز قعلع   
ةلقنعث    بعلةنال قالماستعن آأص معقداردا صذل ـ مال سةرص قعلعدذ  ايالمالردا خ ة س  ؤة بذ صذل مالالر هةمعش

دذ   ع ظويناي ذراش رولعن عنع ب ةن  . ظعرادعس المدا حةآلةنض ذ ظعس ا ب ذ   . مان لةر ب دعكع ظويذنكةش ذ خعل ظ
  .هوقذقتعن مةهرذم قالدذرذلذشع آئرةك

علعرع             ،ظاخعردا شذنع ظعزاهاليمعزآع   ةت ظعض ان هاآعمعي ذرعغا قويغ الر ظوتت العمالر ؤة فعقهشذناس دة  ظ
ةرتلةر       ابع  ظالالهنعث بولذشقا تئضعشلعك بذ ش ىننعتع    ، آعت ذلذلالهنعث س ة     ، رةس ذلمانالرنعث بعرلعكك  مذس

ع ةظعتع   ،آئلعش ذمع مةنص ذلمانالرنعث ظوم ذن مذس ةرعظةتكة ظذيغ دعلعرع ؤة ش ذمع قاظع ث ظوم  دعننع
ذراقلعق    بذ شةرتلةر يذقعرعدا ظوتتذرعغا ق    . تةرعصعدعن بعردةك ماقذلالنغان ؤة بئكعتعلضةن     ويذلغان بويعحة ت

االهعيةت              . ظةمةس ع س ةن ظعلم ظئهتعياج، زأرىرةت ياآع ظومذمنعث مةنصةظعتع آئثةش ظةهلعنعث مذظةيي
ذمكعن              . هاسعل قعلعشع ياآع مةلذم ياشقا توشذشعغا ظوخشاش باشقا يئثع شةرتلةرنع ظوتتذرعغا قويذشع م

ذرعدعغان        قا ظاش اآع           آة ،بذ شةرتلةر ظومذمنعث مةنصةظعتع ظعش ىننعتع ي ذلذلالهنعث س ةت، رةس سكعن ظاي
ذل    تعدا قوب اراظعت ظاس معغان ش ةن قارعشعالش ةر بعل ةن هأآىمل ة آةلض ذلمانالر بعرلعكك ىتىن مذس ص

  .قعلعنعشع آئرةك
  ـ آئثةش ظةهلعنعث خعزمةت داظعرسع9

علةرنع            دعكع خةلعص أآىم   تذنجع ظعسالم دألعتعنعث رةظعس رةسذلذلاله ظةلةيهعسساالم ؤة توغرا يول ث ه
ارعخ  لعق ؤة هأآىمرانالرنعث ت ةن باش ع خةلعص ذالردعن آئيعنك ةلعماتلعرع ؤة ظ دعكع ت ؤة آئثةش هةققع
عنع           ةت داظعرعس لعق خعزم ةهلعنعث ظاساس ةش ظ ةن آئث ا ظاساس ذتقان يوللعرعغ ة ت ذ هةقت ة ب بويعح

  تأؤةندعكعحة خوالسالشقا بولعدذ؛
  .دألةت رةظعسعنع سايالش ؤة نامزات آأرسعتعش) 1(

ةت     ص،  ظعسالم دألعتعدة آئثةش ظةهلع بعرلةمحع بولذص دألةت رةظعسعنع سايال         ايرعم بةيظ ظذنعثغا ظ
دذ ئلعص      . قعلع ش ظ ةت قعلع ذمع بةيظ ص ظوم ئالن قعلع نع ظ ذ ظعش ة ب ىتىن ظذممةتك يعن ص دعن آئ ظذن
دذ ةت قعلع    . بئرعلع ة بةيظ ر آعشعض ةهلع بع ةش ظ دا آئث الم تارعخع عدعن رةت ص، ظعس ةت تةرعص  ظذمم
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دع       ذص باقمع ة بول الال           . قعلعنغان هادعس ذنع ت ذ ظةنه ةآع رةزعيةلاله اهابعالر ظةبذب عدة س ذنعثغا  ص،  سةقعص ظ
ان     ئلعص بارغ ش ظ ةت قعلع ذمع بةيظ جعتتة ظوم ذلمانالر مةس يعن مذس دعن آئ ةت قعلغان ةآر . بةيظ ظةبذب

ةت   .آئثةش ظةهلع بعلةن آئثةشكةندعن آئيعن ظأمةر ظعبنع ظةلخةتتابع نامزات قعلعدذ           ظوخشاشال جةنن
ذ              ةففان رةزعيةلاله بعلةن خوش بعشارةت بئرعلضةن ظون آعشعنعث قالغانلعرع ؤة باشقعالر ظوسمان ظعبنع ظ

  .ظذالر ؤة باشقا مذسذلمانالر ظايرعم ـ ظايرعم بةيظةت قعلعدذ. ظةنهذنعث خةلعصعلعكعضة رازع بولعدذ
دعكع   وغرا يول علةرت ةؤع ؤة ظابباسع خةلع  ، خةلعص ةزع ظأم ذلدا    ب ذ ظذس ةت مذش دة بةيظ علعرع دةؤرع ص

  .ظئلعص بئرعالتتع
عنعث     ةت رةظعس دئمةآكع ظذممةت ظالعملعرع ؤة يولباشحعلعرع نةزعرعدعكع ظاساسع صعرعنسعص ـ دأل

  .صةقةت آئثةش ظةهلع تةرعصعدعن سايلعنعشع
ظةبع تالعب   ظوسمان ظعبنع ظةففان رةزعيةلالهذ ظةنهذ شئهعت بولغاندعن آئيعن آعشعلةر ظةلع ظعبنع            

  .رةزعيةلالهذ ظةنهذنعث ظالدعغا بةيظةت قعلماقحع بولذص آئلعشعدذ
ز        ةت قعلعمع ةث                . ـ قولذثنع بةر، ساثا بةيظ ذنعثغا ظ رةك، سةن ظ ذم باشلعق بولذشع آئ ة حوق بعزض

  .هةقلعق آعشع
عغا          ةدعر ظذرذش ةهلع ؤة ب ةش ظ ةقةت آئث ذ ص وق، ظ ةققعثالر ي ش ه داق قعلع علةرنعث ظذن ـ س

دذ           . رنعث هةققع قاتناشقال ذ بولع ة ظ ا خةلعص ع سايلعس ذالر آعمن تعدة          . ظ ذ ظعش ظىس ئغعلعص ب ةممعمعز ي ه
  .آئثعشعمعز

عم                   ) 2( ش، آئلعش ئالن قعلع ذرذش ظ دارة قعلعش ؤة ظ لعرعنع ظع ذرتعنثع ظعش دألةت رةظعسعنعث ي
را قع    ةهكاملعرعنع ظعج ةرعظةت ظ رعش ؤة ش ذنالرنع حعقع اراآتعردعكع قان زدعنعش خ ىزىش، ظع عغا ت لعش

  .ياردةملعشعش
ظذللعرعدعن هئساب              ) 3( ةتنعث ظاساسلعق مةس ةردةك دأل دألةت رةظعسع ؤة قالغان باشلعق، ؤةزعرل
ظةضةر بعرةر  . يامانلعقتعن توسذشنع صةرز قعلعدذ   ص،  حىنكع ظعسالم مذسذلمانالرغا ياخشعلعققا بذيرذ    . ظئلعش

ا             ذرعغا حعقس انلعق ظوتت اآع يام ا ي لعنعص قالس ذيرذ    ياخشعلعق تاش علعققا ب انلعقتعن توسذش   ص،  ، ياخش يام
دعغان، ياخشع         :  مذنداق دةيدذ  ظالاله. ؤاجعب بولعدذ  سعلةرنعث ظاراثالردا خةيرلعك ظعشالرغا دةؤةت قعلع

ذيرذ  الرغا ب ذن    ص، ظعش ة بولس ر جاماظ دعغان بع ةنظع قعلع الرنع م ان ظعش ران   ]يام ال ظعم ىرة ظ  - 104 س
  .ظايةتنعث بعر قعسمع
علعق     ع بذ مذهعم ؤةزعصعنع ظعجرا قعلغانلعقع ظىحىن بارلعق         ظعسالم ظذممعت  عدا ياخش ظذممةتلةر ظارعس
ةظعتع ظىحىن      !) ظع مذهةممةد ظىممعتع  (:  مذنداق دةيدذ  ظالاله. بعلةن سىصةتلةنضةن  سعلةر ظعنسانالر مةنص

ةث ياخشع    ظعمان ظئيتعدعظالالهقاظوتتذرعغا حعقعرعلغان ياخشعلعققا بذيرذص يامانلعقتعن توسعدعغان   غان ظ
  .ظايةتنعث بعر قعسمع - 110 سىرة ظال ظعمران ].ظىممةتسعلةر

ذيرذ              علعققا ب دذآع ياخش قا بولع ذالهعز قعلعش ذنعث      ص،  بذ ظايةتتعن شذنع م انلعقتعن توسذش، ظ يام
ع  .  ظعمان آةلتىرىشنعث تةلعؤع ؤة معؤعسع بولذشعغا قارعماي ظعماننعث ظالدعغا ظأتكىزىلضةن          ظالالهقا حىنك

  . نةزعرعدة بذ ؤةزعصة ظعنتايعن مذهعم ظورذنغا ظعضة ظعدعلالهنعثظا
ة     تعدعكع بعرةرسعض ول ظاس ذم ؤة ق اظع زذل ش، ظعجتعم ذخالعب ظع ةرعظةتكة م ع ش ةت رةظعس دأل

ار              . هةقسعزلعق قعلعص قعلعشع مذمكعن    ذم ظعنك ل بولسذن حوق عغا ظاظع بذ خاتالعقالر ظذنعثغا ياآع باشقعس
عهةت قعلع   . ذرذلذشع آئرةك قعلعنعشع آئرةك، قارع ت    لعققا  ص، آئثةش ظةهلع ظذنعثغا نةس ذيرذص  ياخش ب

  .»دعن ـ نةسعهةتتذر«: رةسذلذلاله ظةلةيهعسساالم مذنداق دئضةن. يامانلعقتعن حةآلةيدعغان آعشعلةردذر
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  .ـ آعم ظىحىن؟ ظع رةسذلذلاله، دئدذق
  .ة مذسذلمانالر ظاممعسع ظىحىن مذسذلمانالرنعث باشلعقلعرع ؤ، رةسذلع، ظذنعث آعتابع،ظالالهـ 

ذلمانالر  عيمذس اتعنعسعياس ان       ، هاي الص دةص قارعغ ذنغا خع ع قان ر آعش ان بع دعكع خالعغ  ظعحع
ة         . حةآلةش بعلةن ظأتكىزضةن ظعدع    ،نةرسعسعنع ظعنكار قعلعش   ةر آعشعض ذقراغعحة ه  بذ هأآىمراندعن ص

دع علة ظع ر مةس دعث بع ذ ظ. ظاي ةتتاب رةزعيةلاله ع خ ةر ظعبن ذقتعنع ظأم ذ ن أزع ب ذ س ذنعث مذن ةنه
  .»آعمكع مةندة خاتالعق آأرسة تىزةص قويسذن«. حىشةندىرعدذ

  .ـ ظةضةر سةندة خاتالعق آأرسةث قعلعحلعمعز بعلةن تىزعتعمعز، دةيدذ مذسذلمانالرنعث بعرع
ذ ـ   هةمدظالالهقاـ مذهةممةد ظةلةيهعسساالمنعث ظذممعتعدعن ظأمةرنع تىزةيدعغان آعشعلةرنع قعلغان 

  .سانا بولسذن دةيدذ ظأمةر
دذ           داق دةي ة مذن الالهتعن : بعر قئتعم بعرةيلةن آعشعلةر ظارعسعدا ظأمةرض ةر       ظ ةر، بةزعل ورققعن ظأم  ق

  .يامانلعقتعن توسشعثعدعن زئرعكتعص، سئنعث بذ خعل ظذسذل بعلةن ياخشلعققا بذيرذ
ذثالر    اثالر       . ـ سأزلعضعلع قوي انلعرعثالرنع ظئيتمعس ةر هئس قعلغ دذ      ظةض علعق بولماي علةردة ياخش .  س

  .ظةضةر بعز ظاثلعمعساق بعزدة ياخشعلعق بولمايدذ، دةيدذ ظأمةر ظةتراصعدعكعلةرضة
ر دذ  بع اثلعغعلع ظولتذرع ع ظ ةلقعنعث دةردعن ذرات خ ع ص تعم ظعبن ا  .  قئ ةرزع بارلعقعغ ع ق ر آعش بع

أتىرىص    ظعسصات ؤة ؤةزعرنعث، قةرزع سةدعقات مالدعن تألةص بئرعلسذن دةص ظعمزا ق           ذيرذقنع آ علعنغان ب
ذالردعن              : ظعبنع صذرات مذنداق دةيدذ   . آئلعدذ ىن، ظ علة ظىح ةن آعش الع مذظةيي ةدعقات م ةن، س بعلةمس

دعم        . باشقعالرغا بئرعلمةيدذ  . ظةلمذهتةدع بعلالنعثمذ شذنعثغا ظوخشاش بذيرذق حعقارغانلعقعنع آأرضةن ظع
ة          داق دئض دىرىص مذن علعق بعل دع  قول ظاستعدعكعلةر قارش داق        : ن ظع ةمعرذلمأمعنعن؟ سئنعث ظذن ع ظ ظ

وق    ازانلعرع ؤة               . قعلعش هوقذقعث ي ذلمانالرنعث ق اث، مذس ذرلعماقحع بولس ذيرذقعثغا مةجب ع ب ةر بعزن ظةض
  .ظاخعرعدا ظذالر هةقلعق بولغان ظعدع. فعقهشذناسلعرعغا داؤا قعلعمعز

ةتحعنع ؤ             ان خعزم ان خالعغ ارار قعلغ ئلعش   دألةت رةظعسع ياآع مةجلعسع ق عدعن ظ ةت  : ةزعصعس دأل
ذزذلغان       ةن تذرغ س بعل عتعدة رةظع ع سىص ةتنعث ؤةآعل ايلعغان ؤة ظذمم ع س ةش مةجلعس عنع آئث رةظعس

ةر           . توختام ظاسساعدا ظذنعثغا بةيظةت قعلغان بولعدذ      ة مةجبذرعيةتل ةت رةظعسعض ا ظاساسةن دأل بذ توختامغ
دذ     ةت رةظعسع م     . يىآلعنعدذ ؤة هوقذقالر بئرعلع ةر دأل ا      ظةض ادا قعلمعس كة اليعق ظ ةتلعرعنع تةلةص ةجبذرعي

دذ     عهةت قعلع ذنعثغا نةس ةهلع ظ ةش ظ ع    . آئث ع ياخش ة تئخ ص تىزةلس ذل قعلع اي  . قوب ذل قعلم قوب
تذرذ  اهعللعقعنع داؤامالش ذنع       ص، ج ةهلع ظ ةش ظ ة آئث تعن حئكعنس ادا قعلعش ذرعيعتعنع ظ مةجب

  .ؤةزعصعسعدعن ظالعدذ ؤة مذسذلمانالرغا ظئالن قعلعدذ
ةتنعث   «: ناملعق آعتابعدا مذنداق دةيدذ   » ظعسالمدعكع تذرمذش تىزىمع  «ستاز مةؤدذدع   ظذ ظذ ظذمم

ابلعنعدذ          دة باشلعق هئس ةمما  . نةزعرعدة ظعشةنحعلعك، تايانغعلع بولعدعغان دةص قارالغان مذددةت ظعحع ظ
  .»ظذممةت ظذ آعشعضة بولغان ظعشةنحعسعنع يوقاتقان هامان ؤةزعصعسعدعن ظئلعنعشع آئرةك

  ظعككعنحع بألىم ظعسالم دألعتعنعث بارلعققا آئلعشع

ةيظعتع            1 ىحع ه أآىم يىرضىزض ةحىرعؤاتقان ه ات آ عدة هاي ذم بألعض ث مةل ةر يىزعنع ةت ي ـ دأل
ذرذش ؤة             ش، ظ دارة قعلع لعرعنع ظع ذزذش، ظعحكع ـ تاشقع ظعش زام تذرغ كعللةش، ظعنتع عدعن تةش تةرعص



 73

عؤةتتلعك تةدبع   دة مذناس ق هالةتلعرع وث     تعنحلع دعغان ح را قعلعنع علعرع ظعج علةش ؤةزعص ةرنع بةلض رل
  .تعصتعكع ظعنسانالر ظذيذشمعسعدعن ظعبارةت

  .دألةتنعث ظىح ظاساتعن تىزىلعدعغانلعقع ظايدعلعشعدذبذ ظذقذمدعن 
ةلق ) 1( انالر         : خ تعكع ظعنس وث تعص تذرعدعغان ح اتعنع داؤامالش ق هاي عمذ داظعملع ذ بولس ظ

ةث    . ز دألةت بولمايدذ خةلقسع. توصلعمعدعن ظعبارةت  ع، ظ لعرعنع بعرلةمحعس دئمةآكع خةلق دألةت ظاساس
  .مذهعمع هئسابلعنعدذ

راقتذر          : زئمعن) 2( ايدعغان تذص انالر ياش انالر        . ظذ بولسعمذ ظذيذشقان بعر توص ظعنس وص ظعنس ر ت ذ بع ظ
دارة قعلع                 عدعن ظع لعرع يولباشحعالر تةرعص ا ظعش ع، ظذيذشعشع ؤة ي ةتظع    قانحعلعك تةشكعللعنعش نعشع ق

  .نةزةر، مذظةييةن زئمعنغا ظعضة بولماي تذرذص بعر دألةتنع ؤذجذتقا آةلتىرةلةيدذ
ىزىم              : هاآعمعيةت) 3( ذن، ت ذ، قان ان تةقدعردعم ة بولغ ظعنسانالر ظذيذشمعسع مذظةييةن زئمعنغا ظعض

ذ مذستةقعل  تىزىش، بذيرذق، حةآلعمة حعقعرعش ظارقعلعق ظعشلعرعنع ظعدارة قعلعدعغان هاآعمعيةتسعزم        
  . مةؤجذدعيةتكة ظعضة دألةت بارلعققا آةلمةيدذسعياسعي

ذقالنماي    اس تول ىح ظاس ذ ظ ارةت ب ةتتعن ظعب ن ؤة هاآعمعي ةلق، زئمع دا خ ص ظئيتقان ة قعلع خذالس
  .تذرذص قانذنع ؤة ظةقلع مةنتعقعضة ظذيغذن بعر دألةت ؤذجذتقا آةلمةيدذ

ةن، ظاسا         « ا آةلض داق بارلعقق ع قان ان؟     ظعسالم دألعت داق هازعرالنغ لعرع قان ذ     » س ةن ب وظال دئض نع س
  .ظةمدع ظوتتذرعغا قويعمعز

  ظعسالم دألعتعث بارلعققا آئلعشع
ةت        ش ؤة دأل ا قعلع ةت بةرص ةش، ظذمم ةؤالد تةربعيل االمغا ظ ذلذلاله ظةلةيهعسس ةرعم رةس ذرظان آ ق

ةرتكة ظعضة بولغان بولمعغان صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم هئحقانداق آىح ـ قذد . قذرذشع ظىحىن نازعل بولغان
  .مةآكعدعكع حعغعدعال بذ ؤةزعصعسعنع ظئنعق بعلةتتع

االم   ذلذلاله ظةلةيهعسس ثرةس اقعرعش    ظالالهنع المغا ح انالرنع ظعس ةن ظعنس ع بعل  ظورذنالشتذرش
  .خعزمعتعنع ظىح يعل مةخصع ظئلعص باردع ؤة ظاز ساندعكع آعشعلةر مذسذلمان بولدع

قا       دةظالالهظذندعن آئيعن  ةتعنع ظاضاهالندذرذش ةهلع ـ جةم ئقعن ظ ذيرذص  ؤعتعنع ظاشكارعالش ؤة ي ب
دذ  داق دةي ذيرذلغاننع  [ :مذن اثا ب ةمرعنع  (س ارعثنعث ظ ةنع صةرؤةردعض ويغعن،  ) ي ذرعغا ق كارا ظوتت ظاش

رعكالر  ة(مذش ث مةسخعرةلعرعض ن) نع ةرؤا قعلمعغع ىرة ( ].ص ر س ةت-94هعج ش [ )ظاي ئقعن خع  –ي
ىرة    ]اهالندذغعنظةقرعبالعرعثنع ظاض   ر قعسمع     - س ةتنعث بع ىرة   ( ].ظاي ذظةراء   س ةت -214ش ذلذلاله   )ظاي  رةس

اهالندذرعدذ     ةتعنع ظاض ةهلع ـ جةم دذ ؤة ظ ة ظأتع كارا دةؤةتك دذ، . ظاش خعرة قعلعنع ة مةس ذنعث بةدعلعض ب
دذ  ا حعقعرعلع دذ   ،يالغانحعغ ار بولع ة دذح لعدذ ؤة تةهدعتك ع توس الم  .  يول قعالرنع ظعس رعكالر باش غا مذش

دذ       أز حأحةك تارقعتع اؤداق س ان ـ ي اليدذ  ،آعرعشتعن توسذش ظىحىن يالغ ةت حاص ةنال   .  تأهم ذنعث بعل ب
دذ       ةن قارشع تذرع ىح بعل دذ   . قالماستعن آ دذ ؤة ظازابالي ةت بئرع االم    . ظةزعي ذلذلاله ظةلةيهعسس ئكعن رةس ل

  ظعزعدعن قعلحعمذ تةؤرةنمةيدذز
ةتتع      حى. مانا بذ ظذالرنعث تذتقان مةيدانع ظعدع      ةبعظعتعنع بعل ذ دةؤةتنعث ت ئلعص   . نكع ظذالر ب ذ ظ ظ

ةن   ذص يةتك ةتعرعنع تون نعث خ ان ظعش اقحع بولغ عنةتتع ؤة قعلم ةقعقعتعنع حىش المنعث ه ةن ظعس آةلض
عغا                 . ظعدع ن ظةتراص ذ دع ةهلعنع ب يةنع رةسذلذلاله قذرةيش ياآع ظةرةبلةرنعال ظةمةس بةلكع صىتىن زئمعن ظ

  .توصلعماقحع ظعدع
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ذلذ اق           رةس انالرغا ظورت ىتىن ظعنس ةرمانلعرعنعث ص ةمر ـ ص المنع ظ دعال ظعس دعكع حئغع لاله مةآكع
ان    ل بولغ ةت نازع عتعدعغان ظاي ةنلعكعنع آأرس ة        . ظعك ة ظعض ىح ـ قذدةرتك ة آ ذ هئحقانح ظةمةلعيةتتعم

  .ن ظعدعتارالغابولمعغان ؤاقتعدعال بذ ظةمر ـ صةرمانالر ظةرةب يئرعم ظارعلعنعث سعرتعدعكع زئمعنالرغا 
ةد   ([:  مذنداق دةيدذ  ظالاله ع مذهةمم ع،   !) ظ انالر   «ظئيتقعنك ع ظعنس علةرنعث      ! ظ ةن س ةن هةقعقةت م

  .ظايةتنعث بعر قعسمع - 158 سىرة ظةظراف ] تةرعصعدعن ظةؤةتعلضةن ظةلحعمةنظالالههةممعثالرغا 
أآىش    ةر ت ان ـ ت دا ق أز يولع ذنعث ظ رعش ؤة    ،ظ لعق بئ ة بةرداش ا ـ مذشةققةتلةرض عداآارلعق  جاص ص

ردع            ا آع الم دعنعغ الم        . آأرسعتعش نةتعجعسعدة مةآكعدة ظازال آعشع ظعس ةربعرع ظعس ذالرنعث ه ئكعن ظ ل
دة  ارلعق ظةقع ت ب ة ظاظع ةندة جاهعلعيةتك ا آعرض اآعزة        ،دعنعغ اك ـ ص دعن ص ادةت ؤة يئقعنلعرع أرص ـ ظ  ظ

  .ظاستعغا آئرةتتعصىتىنلةي رةسذلذلاله ظةلةيهعسساالمنعث يئتةآحعلعكع ص، سويذلذص حعقع
ةن          دعكع    . بذ آعشعلةردعن ظعسالم جةمظعيةت ؤة ظعسالم ظذممعتعنعث يادروسع تةشكعللةنض ةر يىزع ي

دع                 دذرغان ظع ة ظايالن ر تةنض . بارلعق رعشتعلةردعن ظئشعص حىشعدعغان ظعمان رعشتعسع ظذالرنع بار جان بع
  .سانعنعث ظازلعغع ظذالرنع قورقذتالمايتتع

ذنجع قئتعم  ذ ت ا ب ع   مان ةتحعلعك تىزىلمعس ةلقع ؤة رعياس ث خ الم دألعتعنع ق ظعس لعرعنع . لع ظعش
  .مذستةقعل ظعدار قعلعش ؤة هاآعمعيعتعنع تولذقالش ظىحىن صةقةت جايلعشعدعغان زئمعنعال آةمحعل

ةن  ذلمانالرغا ؤةت االم مذس ذلذلاله ظةلةيهعسس ا  ،رةس دعغان زئمعنغ ىك بولع ة بأش الم دةؤعتعض  ظعس
  .دعن آئلعدعغان بارلعق ظعشالرنع قعلعدعظئرعشعش ظىحىن قولع

ذ  .  رةسذلذلاله ظةلةيهعسساالم هةقعقةتةن ظئرعشمةآحع بولغان نةرسعسعضة ظئرشتع       ئكعن ظ ةقةت  ،ل  ص
ةهؤال  انالر ظ ذرتالر ؤة ظعنس عل ي ذمات هاس ةرلعك مةل دة يئت ة  ع هةققع دعن ظةمةلض يعن ظان دعن آئ  قعلغان

  .ظاشتع

  شقا مذؤاصعق آةلمةيتتعمةآكة ظعسالم دألعتعضة زئمعن بولذ
ذحعالر            ، ظعمان ظئيتقانالر  رةسذلذلاله ظةلةيهعسساالم  را قعلغ ذيرذق ظعج دعكع ب ذالرنعث ظعحع  بولذصمذ ظ

ةققةت       ا ـ مذش ذحرعغان جاص ة ظ ةن بعرض عدة    ،ؤة مةسظذلالر بعل ذم نةتعجعس ةؤر ـ زذل الم   ، ج ةآكعنعث ظعس  م
  .تعدذدألعتعضة تذنجع زئمعن بواللمايدعغانلعقعنع تونذص يئ

  رةسذلذلاله ظةلةيهعسساالم هةبةشعستاننعث ظةهؤالعنع ظعضةللةيدذ 
ص   ةهؤالعنع بعلع ةرنعث ظ ذ ي تانغا ظ االم هةبةشعس ذلذلاله ظةلةيهعسس ع رةس عنجع يعل ؤةهيعنعث بةش

دذ          ذلمانالر ظأمعضع ظةؤةتع ر مذس ةرعزعمحة   . باقماق ظىحىن بع ىحع     (ص ع بعلض الاله توغرعن ةآنعث    ) ظ ذ ظأم ب
انلعرعد  ةرنعث     نعش ذ ي رع ـ ظ ذمات         عن بع دة مةل دعغانلعقع هةققع ذص ـ بواللماي ةن بول ة ؤةت الم دةؤعتعض ظعس

  .هاسعل قعلعش ظعدع
تانغا هئ   ) ظالالهتوغرعسعنع بعلضىحع   (مئنعثحة   تعن      مذسذلمانالرنعث هةبةشعس عدا ظازاص رةت قعلعش ج

ش دانعنع حىش ،قعحع ذتقان مةي ذنعثغا ت نعث ظ عنع ؤة قذرةيش الم مةسعلعس ة  ظعس ر قانح تةك بع ةندىرىش
عنع              . مةقسةت بار ظعدع   أز قارعش ذمنعث آ ة ظوم ةقلعق ظعكةنلعكعض عتعث ه ظذالرنعث مذسذلمانالر مةسلعس

حانلعق   سعياسعي  بىضىنكع آىندعمذ ظوخاشال     ،قاناظةتلةندىرىش ظىحىن تذتقان بذ يولع     ةتتعن تعرعش  جةه
عنع قول           ذمنعث قوللعش اثلعتعش ؤة ظوم ع ظ ةر      آأرسعتعص داؤالعرعن ةن دألةتل ةآلع بعل ةلتىرىش ش ان آ غ

  .تةرعصعدعن قوللعنعلماقتا
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اراظعتع ؤة                  ةبعظع ش ةرنعث ت ذ ي ظذندعن باشقا ظذ يةر ظعسالم دةؤعتعضة ؤةتةن بوالاليدعغان تةقدعردة ظ
  .باشقا جةهةتلةردة ظةمةلع تةآشىرىش ظئلعص بئرعش مةقسةت قعلعنغان ظعدع

ةؤةبحع         كة س ذقتعغا آئلعش دعغان   بذ ن ة ه     بولع ذ يةرض اآع     ظاساس شذآع ظ ذل ي انالر ق رةت قعلغ ئج
ةقعل ؤة    ، تةسعر آىحكة ظعضة   ،يوقسذلالردةك بعحارعلةر بولماستعن، ظأز قةبعلسع ظعحعدعكع مةرتعؤعلعك        ظ

ذ            . تةجرعبة ساهعبع آعشعلةر ظعدع    ة، ظةب الع روفةيي ان ؤة ظاي ع ظافف مان ظعبن عدا ظوس يةنع ظذالرنعث ظارعس
ةؤؤام      ،ؤة ظايالع هذزةيفة ظعبنع ظذتبة     ع ظ ةير ظعب ةير      ، زذب ع ظأم ةؤ      ، مذسظةب ظعبن ع ظ دذراهمان ظعبن ص،  ظاب

ذالرنعث       . ظةبذ سةلةمة ؤة ظايالع ظذممةسةلةمة ؤة ظوسمان ظعبنع مةزظذنالر بار ظعدع           ذن ظ ع مةزظ ظوسمان ظعبن
دع لعقع ظع ذلمانال . باش ذنع مذس ذالر ظ يعن ظ دعن آئ تعص بارغان ب يئ ةبع تالع ع ظ ةر ظعبن دعن جةظف ر نامع

  .نةجاشع بعلةن سأزلعشعشكة تاللعدع
ع ؤة       الم دةؤعت تان ظعس ةيلعدعن هةبةشعس ةؤةبلةر تىص دةك س عدة تأؤةندعكع ىرىش نةتعجعس تةآش

  .مذسذلمانالرغا ؤةتةن بواللمايدعغان حعقتع
اه (نةجاشع  ص، ظذ يةردة هأآىم سىرؤاتقان تىزىم زةظعصلةشكةن صادعشاهلعق تىزىمع بولذ       ) 1( ) صادعش

ذ         . تعقاد قعلغان نةرسعسعنع ظاشكارعالش آىحعضة ظعضة ظةمةس ظعدع       ظئ ئتع ب ان ص ذلمان بولغ مةخصع مذس
اترعكلعرعدعن     . دذنيادعن آةتكةن ظعدع   تعظان ص ىرع     (خعرعس ر ت تعظانالرنعث بع المغا    ) خعرعس ذص ظعس قورق

  .آعرضةنلعكعنع ظئالن قعلعشقا جىرظةت قعاللمعغان ظعدع
عنع ظاش   أز ظةقعدعس اه ظ ةت    ،كارعلعيالمعغانصادعش قا جىرظ ةزهبعنع ظاشكارعالش أز م أآىمرانع ظ  ه

ة               ،قعاللمعغان زئمعن  ع آةلس ذص ؤاقت  هأآىمران ؤة خةلق دئمةستعن هةممة آعشعنعث صعداآار ظةسكةر بول
ة          الم دةؤعتعض دعغان ظعس ظذنعث ظىحىن ظالدع آةينعضة قارعماي قذربان بئرةلةيدعغان بولذشنع تةلةص قعلع

  .ايدذبأشىك بواللم
ان             ) 2( ةلتىرىص حعقارغ صادعشاه ظاظعلعسع ظةزالعرع ظارعسعدا هاآعمعيةت ؤة صادعشاهلعق تالعشعش آ

عي ذسعياس ىرعؤاتقان بول أآىم س ىرةش ه دعص،  آ ةن ظع ا آةلض عز هالغ ذرت تعنحس تعال. ي ةتتا ظعخ ص، ه
ة    خالعغان آعشع نةجاشعغا قارشع حعقا    ص،   ظعنقعالب دةرعجعسعضة يئتع   ،قذراللعق آىرةش  دعغان هالةتك الي

ان         . حىشىص قالغان  ان ظئقعتعلغ ذنلعغان ق ةؤةبعدعن نذرغ يان س ع ؤة         . ظعس الم دةؤعت ذنعث ظىحىن ظعس ش
  .مذسذلمانالر بذ يةرضة يةرلعشةلمةيتتع

ىدةك     سعياسعيخعرعستعظان صاترعكلعرعنعث هةيؤعسع حوثعيعص يذرت      ) 3( عر آأرسعتةلعض تعضة تةس
ةن  ة يةتك امةتح . دةرعجعض ذالر خوش دع  ظ ئقعن ظع اهقا ي ذص صادعش علةر بول ارا  . ع آعش ذالرنع ص ذرةيش ظ ق

دع   ةن ظع عرعنع آأرسعتةلعض أز تةس ةن ؤة ظ ا آةلتىرةلعض ارقلعق قولغ ذرذش . ظ انالرنع قايت رةت قعلغ هعج
االم        وغا ـ س ص س ةص قعلع عنع تةل اترعكالرنعث قوللعش ع ص ع ظةلحعس عنعث ظعكك ةن قذرةيش ىن آةلض ظىح

  : صادعشاهقا مذنداق دةيدذتةقدعم قعلغاندعن آئيعن
دع             وقذلذص آعرعؤال ذالر  . ـ صادعشاه ظالعلعرعنعث يذرتعغا ظارعمعزدعن بعر نةححة ظةقعلسعز تةنتةك س ظ

دع                 ن ظعجات قعل ر دع دعغان بع ز بعلمةي عز ؤة بع ذ   . قةؤمعنعث دعنعدعن حعقعص س عزنعث دعنعثعزغعم س
ذرذص        بعزنع ظذالرنعث ظاظعلة جةهةتتعكع مةرتعؤعلعك      . آعرمةيدذ ذالرنع قايت عزنعث ظ آعشعلةر قوشذلذص س

علعرع     . بئرعشعثعز ظىحىن ظةؤةتتع   ظذالر بذ ظةقعلسعزالردعن تئخعمذ يعراقنع آأرةرلعك ؤة ظةيعصلعضةن نةرس
  .....توغرعسعدا بعلعملعك آعشعلةردذر

. ةردذر ظذالرنعث قةؤمع ظذالردعن تئخعمذ دانا ؤة بعلعملعك آعشعل        ، راست ظئيتتع، ظع صادعشاهعمعز    ـ
  . يذرتعغا ظئلعص آةتسذن دةيدذ صاترعكالر،ظذالرنع تاصشذرذص بةرسعلة
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انع   .  يعلغا يئقعن ياشعدع    14مذسذلمانالر هةبةشعتساندا   ) 4( ةتتع    83س ة ي ذ    .  آعشعض ئكعن بعرم ل
دع ذل قعلمع عرعنع قوب ذالرنعث تةس ع ظ المغا  . آعش ذ ظعس ذالرنعث بعرعنعثم ابع ظ ارعخ آعت داق ت هئحقان

  .نع تعلغا ظالمايدذآعرضةنلعكع

  رةسذلذلاله ظةلةيهعسساالم تاظعفنع ظأزع تةآشىرىص آأرعدذ
ذالرنعث           دذ ؤة ظ المغا حاقعرع ةلقعنع ظعس ةرنعث خ ذ ي رعص ظ ا بئ االم تاظعفق ذلذلاله ظةلةيهعسس رةس

  .لئكعن هئحكعم ظذنعثغا قذالق سالمايدذ. هعمايعسعنع تةلةص قعلعدذ

   ؤة يةمةن ظةهلعضة آأز تعكعدذرةسذلذلاله ظةلةيهعسساالم هةزرعمةؤت
ةن      اجعالر بعل ةن ه دعن آةلض ةؤت ؤة يةمةن ذملعرعدا هةزرعم ةج مةؤس االم ه ذلذلاله ظةلةيهعسس رةس

  .لئكعن ظذالرمذ ظعسالمنع هعمايعسعضة ظئلعشنع رةت قعلعدذ. ظذحرعشعدذ

  ذرةسذلذلاله ظةلةيهعسساالم بذ ظعزدعنعشلعرعدعن آئيعن ظعسالم دألعتعضة زئمعن تاصعد
ث رعبلعك   ظالالهنع االم يةس ذلذلاله ظةلةيهعسس ةن رةس ع بعل ةدعنعلعك( ظعرادعس ةن  ) م ع بعل بعرس

تع    . ظذنع ظعسالمغا حاقعرعدذ  ص،  ظذحرعشع ان ظئي ئلعص            ص،  ظذمذ ظعم ةت ظ ةن هةرعك ن بعل ذ دع رعبتة ب يةس
  .بارعدذ

ذلذلاله ظةل       12آئيعنكع يعل يةسرعب ظةهلعدعن      االمغا   آعشع مةآكعضة آئلعص ظةقةبةدة رةس ةيهعسس
دة ارلعق ظةقع ة ظاظعت ب دذ   ،جاهعلعيةتك ةت قعلع كة بةيظ ول ظىزىش تعن ق ادةت ؤة يئقعنحعلعق أرص ـ ظ .  ظ

دذ ئالن قعلع ذنعدعغانلعقعنع ظ ذق بويس االمغا تول ذلذلاله ظةلةيهعسس الردا رةس ىتىن ظعش دعكع ص ذ . هاياتع ب
  .دةص ظاتالغان» بعرعنحع ظةقةبة بةيظعتع«بةيظةت 

ذالر مةدعنع ةرعكعتعنع   ظ ارعتعش ه الم ت دة ظعس ةيرنعث رةهبةرلعكع ع ظذم ظةب ظعبن ايتعص مذس ة ق ض
ردع         . باشلعدع دا    . بعر يعل ظأتمةستعنال مةدعنعدعكع هةممة ظاظعلة دئضىدةك ظعسالمغا آع ارعخ آعتابلعرع ت

  .»مةدعنعدة بعرمذ ظاظعلة قالماي ظعسالمغا آعرضةن ظعدع«: مذنداق قةيت قعلعنعدذ
دذ             ظ 73مةدعنعدعن   ذنع آىحلةندىرع . ةر، ظايال آعشعدعن تةرآعب تاصقان بعر ظأمةآنعث آئلعشع ب

ةن           االم بعل ذلذلاله ظةلةيهعسس ئغعلعص رةس عغا ي ة ظةتراص ةص ظةقةب ر ـ بعرل ظذالر هئحكعمضة تذيدذرماستعن بع
عدذ   ع ظذحرعش تعم   . مةخص ذ قئ ةيظعتع   «ب ة ب ع ظةقةب دذ » ظعككعنح تع   . قعلعنع ةن تئكعس ذنعث ظةين ظ

  :دعكعحةتأؤةن
  .ـ ظع رةسذلذلاله، ساثا نئمعلةرضة بةيظةت قعلعمعز؟ دةيدذ ظذالر

رعثعالردا  ) بعر ظعشنع قعلعشنع خااليدعغان ؤة خالعمايدعغان     (ـ هةرعكةتحانلعق ؤة هورذنلذق      ؤاقعتلع
ال     ال م دا ظوخشاش ق زامانلعرع ق، قواليلع ش، قعيعنحعلع ةت قعلع اثالش ؤة ظعتاظ ذيرذقنع ظ ال ب ظوخشاش

انلعقتعن توسذش      ،علعشسةرص ق  الاله  ، ياخشعلعققا بويرذص يام أزلةش ؤة         ظ ةتنع س دة هةقعق الاله  هةققع  ظ
ةندعن    ، مئنع هعماية قعلعش،هةققعدة هئحقانداق ماالمةتتعن قورقماستعلعق  ا آةلض علةرنعث يئنعثالرغ  س

ةت    ظاياللعرعثالرنع ؤة باال ـ حاقعلعرعثالرنع قوغدعغانغا ظوخش  ،آئيعن مئنع ظأزةثالرنع قا بةيظ اش قوغداش
  . ظذالرنعث بةدعلعضة جةننةت سعلةرنعث بولعدذ،قعلعسعلةر

ذلذلاله          ع زذرارة رةس ظةد ظعبن ع ظةس ةث آعحعك ذالرنعث ظ دذ ؤة ظ دعن تذرع ةن ظورذنلعرع هةممةيل
  :ظةلةيهعسساالمنعث قولعنع تذتذص تذرذص مذنداق دةيدذ
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االمنعث    ذلذلاله ظةلةيهعسس ز رةس ذرذثالر، بع اص ت ىن   ـ توخت انلعقع ظىح ع بولغ م ظعضعس ا ظعلع  آاتت
ؤاتعمعز              ،ظةمةس اقحع بولع ةت قعلم ىنال بةيظ ةنلعكعمعز ظىح .  صةقةت بةرهةق صةيغةمبةر ظعكةنلعكعنع بعلض

ان     ة قعلعنغ ىتىن ظةرةبلةرض ئلعش ـ ص تعغا ظ ايعمعز ظاس رعص هعم دعن حعقع ذنع مةآكع دة ظ ىنكع آىن  بىض
مةنلعك ث ظ،دىش أزع بولغانالرنع ذرتنعث آ دذ ي ع بولع ا      . ألتىرىلىش ش ـ تعرنعقعغ ث حع قئلعحالرنع
علةر ثالر   . ظذحرايس ةت قعلع اثالر بةيظ دعغان بولس لعق بئرةلةي ذالرغا بةرداش ةر ظ الاله ،ظةض ةجرعثالرنع ظ  ظ

ذن     ةردة قالس ذ ي ش مذش اثالر ظع لعكعثالردعن قورقس لعق بئرةلمةس ةر بةرداش دذ؛ ظةض أزىثالرنع . بئرع س
  .ظالدعدا تئخعمذ ظأزرعلكرةك بولعدذ ظالالهنعثبذ . ظئيتعثالر

قعالرغا           ظالاله!  ظع ظةسظةد  ،ـ بولدع قعل    بعلةن قةسةمكع بذ بةيظةتتعن هةرضعز ؤاز آةحمةيمعز ؤة باش
ايمعز ذرذص قويم دذ،تارتت ةت قعلع ةن ؤة بةيظ دذ هةممةيل ةرتلعرعنع .  دةي االم ش ذلذلاله ظةلةيهعسس رةس

  . جةننةتتعن خذش خةؤةر بئرعدذظوتتذرعغا قويذص ظذالرنعث ظةهدعنع ظئلعص
  :بذ تئكعستتعن تأؤةندعكعلةرنع آةلتىرىص حعقعرعمعز

ىح ـ      ) 1( ان آ ةهرذم قالغ ذرذن م ةنع ب قذح، ي ع باس ذلمانالر يئث االم ؤة مذس ذلذلاله ظةلةيهعسس رةس
دذ     ةدةم قويع قذحعغا ق ع باس ذؤؤةت ظعشلعتش دذ   . ق داق دةي ذلذلاله مذن ةنع رةس علةرنعث  «: ي ةن س م

دعغانغا        يئنعثال اقعلعرعثالرنع قوغ اال ـ ح اللعرعثالرنع ؤة ب أزةثالرنع، ظاي ع ظ يعن مئن ةندعن آئ ا آةلض رغ
  .دئمةآكع بذ صةقةت آىح ـ قذؤؤةت ظعشلعتعش بعلةنال بولعدذ» ظوخشاش قوغدايسعلةر

ر       ) 2( ك ظئغع ظذلعيةتنعث قانحعلع ةن مةس ة يىآلةنض ةهلعنعث ظىستعض ة ظ ةت مةدعن ذ بةيظ ب
مةنلةر           ظعكةنلعكعنع، ية يعن ظعحكع ـ تاشقع دىش دعن آئ عغا ظايالنغان الم دألعتعث يادروس ذرتع ظعس نع ي

  .تةرعصعدعن بعر قانحة قئتعم ؤةهشع هذجذمالرغا ظذحرايدعغانلعقعنع ظوتتذرعغا قويعدذ
دذ     ) 3( ع تولذقلعنع ع ظاساس نعث ظىحعنح ةت قذرذش ارةت دأل دعن ظعب ةن زئمعن ةت بعل ذ بةيظ . ب

  .ذلاله ظةلةيهعسساالم ظارقا ـ ظارقعدعن مةدعنعضة هعجرةت قعلعص يةرلعشعدذمذسذلمانالر ؤة رةسذل
  رةسذلذلاله ظةلةيهعسساالم مةدعنعدة دألةت ظعشلعرعنع تةرتعبكة سالعدذ

قا باشاليدذ ؤة ظعحكع ـ              ة سئلعش لعرعنع تةرتعبك ةت ظعش ال دأل ةدةم بئسعص ة ق ذلذلاله مةدعنعض رةس
  .تعنع بةلضعلةيدذسعياسعيتاشقع 

دع           رةس ذ ظع ةر  . ذلذلاله مةدعنعضة آةلضةندة ظعحكع جةهةتتة ظعجتعماظع هالةت ظعنتايعن حئحعالثغ ه
عالتتع                 ةردة تئص ةر ي ةر ه ةن قةبعلعل ارحعغا بألىنض ارحة ص عقالرنع        . خعل دعن ؤة ص ةزع مذناص قا ب دعن باش ظذن

دع   هئسابقا ظالمعغاندا ظاساسةن مذسذلمانالردعن ظذيذشقان ظةؤةس ؤة خةزرةج قةبعلعسع         ظاساسلعق  .  بار ظع
ذقا ان      ،بةنذقةين ة ظالغ أز ظعحعض رعكالرنع ظ ةزع مذش قان ؤة ب كعل تاص ذرةيزةدعن تةش ذ ق ةزعر ؤة بةن  بةنذن

  .يةهذدع قةبعلعلعرعمذ ظذ يةردة ياشعماقتا ظعدع
مذسذلمانالر ؤة باشقعالر   ص،  رةسذلذلاله ظةلةيهعسساالم مةدعنة خةلقعنع تىرلعرع بويعحة تةرتعصكة سئلع       

ىزى   ظا ا آعرض االقعنع ظعنتعزامغ عدعكع ظ علةص     ص، رعس ةتلعرعنع بةلعض ذق مةجبذرعي عنعث هوق ةر آعش ه
ذزدع    زعص تذرغ ة يئ ةت         . نعزامنام االم ـ دأل ذلذلاله ظةلةيهعسس ة ظعش رةس دذآع هةمم ان آأرىؤاالالي آعتابخ

اتتع      ةرةص قعلعن ر ت عدعن بع ع ـ تةرعص ىح      . رةظعس ارار بةرض الردا ق قع ظعش ع ـ تاش ذ ظعحك أآىم ظ ع ؤة ه
دع   تعال       . يىرضىزضىحع ظع ارلعق ظعخ ةن ب ىز بةرض دع   ص،  ي ىحع ظع تعال       . يىزضىزض ارلعق ظعخ ةن ب ىز بةرض ص، ي

  .تاالش ـ تارتعشالر ظذنعث هأآمع بويعحة بوالتتع
عص          ىتىنلةي آئس ع ص ايدعلعنعش يولعن عدعن ص رةر ظاهالعس اآع بع دعن ي نعث مةدعنع ذ قذرةيش ظ

  .رةيش مذشرعكلعرعغا تايانح بولذشتعن قةتظع حةآلعضةن ظعدعتاشلعغان، مةدعنة ظاهالعسعنع قذ
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ةت       ر ظذمم ذدعيالرنع بع االم يةه ذلذلاله ظةلةيهعسس دذآع، رةس قا ظةرزع ا ظئلعش ذنع تعلغ ش
ة    ة مذظامعل ذ بويعح ةن ؤة ظ ة آعرضىزض ايرعص تةرتعبك عدعن ظ ةبعلعنع باشقعس ر ق ةر بع تعن، ه هئسابلعماس

ان ةؤةس ؤة خة. قعلغ ذهاجعرالر، ظ ةرةص م ر ت ةت، بع ر ظذمم ذلمانالر بع قان مذس ةرآعب تاص دعن ت زرةج
ةر           . هئسابالنغان قا ه رةسذلذلاله ظةلةيهعسساالمنعث سأيضىسع ظةتراصعغا ظذيذشالماي قالماسلعقع ظىحىن باش

ابلعناتتع        ةرةص هئس ايرعم ت ايرعم ـ ظ ة ظ ر قةبعل ابعنع        . بع نعص ظأزعنعث هئس ة قعلع ايرعم مذظامعل ايرعم ـ ظ ظ
  . بئرةتتعظأزعال

  :ظذ نعزامنامعدا قعسقعحة مذنداق دةص يئزعلعغان
   ظعسمع بعلةن باشاليمةنظالالهنعثناهايعتع شةصقةتلعك ؤة مئهرعبان 

ةر،             ظالالهنعثبذ  « ان مأمعنل رعبتعن بولغ  ظةلحعسع مذهةممةد تةرعصعدعن تىزىلضةن، قذرةيش ؤة يةس
ة جعه          ةن بعرض قعالردعن      مذسذلمانالر، ظذالرغا ظةضعشعص ظذالر بعل اد قعلغانالرنعث نعزامنامعسع بولذصب باش

ابلعنعدذ      ةن            . صةرقلعق هالدا بعرال ظذممةت هئس عداآارلعق بعل دذآع ص ذهتاج قويماي دا م ةر ظارعلعرع مأمعنل
دعكع    ... مذهتاجلعقتعن قذتذلدذرعدذ ياآع قعيعنحعلعغعنع ظأز ظىستعضة ظالعدذ       تةقؤادار مأمعنلةر ظارعلعرع

قانال دعن ظاش ذزذقحعلعق     هةددع اآع ب مةنلعك ي اآع دىش ذناه ي اآع ض عزلعك ي ك هةقس اآع قعلحعلع ر ي
ول          ة ق ةزةر بعرلعكت ةتظع ن تعن ق ع بولذش عنعث بالعس ةتتا بعرةرس تعدة، ه ث ظىس اقحع بولغانالرنع قعلم

دذ؛       . ظذزارتعدذ اردةم بئرعلمةي ةر         ظالالهنعث مأمعننعث ظىستعدعن ي ا آىحلىآل  ظةهدعسع بعرآع ظاجعزالرغ
  .مأمعنلةر باشقعالر بعلةن ظأزظارا دوستتذر. عن ياردةم بئرعدذظىستعد

ة   . يةهذدعيالردعن بعزضة ظةضةشكةنلةرضة ياردةم بئرعلعدذ ؤة نةمذنعلعك آأرسعتعلعدذ        مأمعنلةر هةمم
ا  ان بولس ذالردعن ظام ةتتعن ظ اردةم   ،جةه ة ي تعدعن هئحكعمض ذالرنعث ظىس دذ ؤة ظ ذم قعلعنماي ذالرغا زذل  ظ

اراؤةر ؤة                        الالهظ. بئرعلمةيدذ ةر آعشع ب دذ ه اص قعلعنماي دعن ظاي ة بعرع أمعن يةن ر م قا بع دعكع ظذرذش  يولع
  .ظادالةت بعلةن ظذرذشقا آعرعدذ

ذالرنع                         دعن ظ ر مأمعن دذ ؤة بع اناهعغا ظااللماي أز ص ع ظ اآع مئلعن ادعمع ي رةر ظ نعث بع مذشرعك قذرةيش
ر          ظالاله ،نبذ نعزمنامعدعكعلةرنع قوبذل قعلغا   ... ساقالص قااللمايدذ  ان بع ان ظئيتق  ؤة قعيامةت آىنعضة ظعم

دذ                 اظعز بولماي اناهلعق بئرعشع ج اآع ص اردةم ي آعمكع  . مأمعننعث نعزامنامعغا خعالصلعق قعلغان آعشعضة ي
ذنعث       ظالالهنعثظذنعثغا ياردةم ياآع صاناهلعق بئرعدعكةن قعيامةت آىنع          لةنعتع ؤة غةزعؤعضة ظذحرايدذ؛ ظ

ذ       . ذل قعلعنمايدذهئحبعر ياخشعلعق قوب  اثالرمذ ظ تعدة قانحعلعك ظعختعالصالشس رةر ظعش ظىس الاله بع  ؤة ظ
  .مذهةممةد تةرعصعضة قاريتذرعلعدذ

ةن ظوخشاش                  ةر بعل دة مأمعنل ذددةت ظعحع قان م يةهذدعيالرغا مأمعنلةر بعلةن بعرضة ظذرذشقا قاتناش
ة؛      . ممةتبةنع ظةؤف يةهذدعيلعرع مأمعنلةر بعلةن بعر ظذ      . تةمعنات بئرعلعدذ  ع ظأزعض ذدعيالرنعث دعن يةه

ة      . مذسذلمانالرنعث دعنع ظأزعضة   تلعرع ؤة ظةضةشكىحعلعرعمذ ظأزلعرعض ذناه قعلغانالرنعث       . دوس ذم ؤة ض زذل
ةن             . ؤابالع صةقةت ؤة ظاظعلعسعضة بولعدذ     ذدعلعرع بعل ةؤف يةه ةنع ظ ذدعيلعرع ب ةججار يةه ةنع ن دة ب تىزىم

ةنع      اش؛        ظوخشاش؛ بةنع هارعس يةهذدعلعرع ب ةن ظوخش ذدعلعرع بعل ةؤف يةه ذدعلعرع        ظ ةظد يةه ةنع س  ب
ةنع                         اش؛ ب ةن ظوخش ذدعلعرع بعل ةؤف يةه ةنع ظ ذدعلعرع ب ةنع جةشم يةه اش؛ ب ةن ظوخش بةنع ظةؤف بعل

اش؛ ؤة ةن ظوخش ةؤف بعل ةنع ظ ذدعلعرع ب ةؤس يةه ذدعالر  ....ؤة.... ظ لعرع يةه ذدعيالرنعث سعرداش يةه
آعم ظةهدعسعنع  ....  مذهةممةد ظةلةيهعسساالم روخسعتعسعز حعقمايدذ    ظذالرنعث هئحبعرع . بعلةن ظوخشاش 

دذ      انالر     . بذزسا ظأزعضة ؤة ظاظعلعسعضة بذزع ذم قعلغ ةقةت زذل ذم       .. ص اردةم زذل ة ظاساسةن ي ذ نعزامنامعلعرعض ب
ةر          ... قعلعنغذحع ظىحىندذر  دة مأمعنل  يةهذدعالرغا مأمعنلةر بعلةن بعرضة ظذرذشقا قاتناشقان مذددةت ظعحع
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دذ ةمعنات بئرعلع اش ت ةن ظوخش ذنحعلعققا  ... بعل ةن بذزغ ىز بةرض عدا ي علعرعنعث ظارعس ة ظعض ذ نعزامنام ب
الر   اآع دةتاالش ة ي دعغان ؤةق ةؤةب بولع الالهس ة  ظ االم تةرعصعض ةد ظةلةيهعسس ع مذهةمم ذنعث ظةلحعس  ؤة ظ

ة       قذرةيش . بذ نعزامنامعدعكعلةرنع ظةث ياخشع بعلضىحعدذر     ظالاله. قايتذرعلعدذ  ؤة ظذالرغا ياردةم بةرضةنلةرض
ةن  . ظذالر يةسرعبكة آةلضةنلةرضة قارشع بعر ـ بعرعضة ياردةم بئرعشعدذ . صاناهلعق بئرعلمةيدذ ظةضةر ظذالر بعل

ظةضةر سىلهع  . ياخشعلعشعش ؤة ظعتتعصاقلعشعش ظىحىن سىلهع تىزىشكة حاقعرعسا سىلهع تىزىشكة بولعدذ         
دذ     تىزىلسة مأمعنلةردعن سىلهعدة بةلض    ادارلعقنع آأرع ةن ؤاص انالر        . علةنض مةنلعك قعلغ دا دىش ةقةت دعن ص

  .بذنعث سعرتعدا؛ هةرآعشع قعلغان ظعشعغا آأرة جازا هةسسعسعنع آأرعدذ
قا           . هئحبعر زالعم ؤة ضذناهكار بذ نعزامنامعنعث سعرتعدا قالمايدذ        انالردعن باش ذناه قعلغ ا ض ذم ؤة ي زذل

ةدة قال  اآع مةدعن ان ي ةدعن حعقق دةمةدعن انلعق ظعحع انالر ظام الاله. غ انالر، ظ علعق قعلغ الالهتعن ياخش  ظ
  . ظةلحعسع مذهةممةد ظةلةيهعسساالم بعلةن بعرضةظالالهنعثقورققانالر ؤة 

ئلعص      اب ظ ايرعم هئس دعن ظ ذزغان قةبعلع دعنع ب االم ظةه ذلذلاله ظةلةيهعسس ةن رةس ذل بعل ذ ظذس ب
الةتلعك قع ة آاص عدعكع ظادالةتك ذالرنعث ظارعس انظ ذقا،     . لغ ذ قةين تا بةن تا ـ ظاس ة ظاس تة مةدعن ذ يىرىش ب

  . ظذندعن آئيعن بةنذ قذرةيزة يةهذدعلعرعنعث آعرلعرعدعن صاآالنغانظذندعن آئيعن بةنذنةزعر،
  مةسجعت ؤة تعجارع بازار قعلعش

ىآع          ة بأش ذلمانالرنعث تةربعي ة مذس ة ظعض ذهعم ظةهمعيةتك ايعن م االم ظعنت ذلذلاله ظةلةيهعسس رةس
  .جعتتعن باشالنغان ظاممعؤع سورذنالرنع بعنا قعلعشقا ظاالهعدة ظةهمعيةت بةردعمةس

دعغان  نعص ظعحع دعن قئ م دئثعزع انالرنعث ظعلع جعد ظعنس االمنعث ،مةس ذلذلاله ظةلةيهعسس  رةس
ة دعغان مةآت ة يئتع عدة آامالةتك دعص، تةربعيعس تعت ظع ةص ؤة ظذنعؤئرس الع مةآت ذلذلاله . ظ رةس

االمنعث  دعغان    ظةلةيهعسس أآىم حعقعرع ةن ه ةت بعل ةت ؤة هةقعق عدا ظادال قانالر ظارعس ظعخعتعالصالش
ظذ ؤة ظذندعن آئيعنكع خةلعصعلةرنعث نةسعهةت ؤة يوليذرذق بئرعص غالعب          .  مةهكعمعسع ظعدع  شةرعظةت

  . هةربعي بازعسع ظعدع،قوشذنلعرعنع يولاليدعغان مةرآعزع
ارا       االمنعث ظاخب ذلذلاله ظةلةيهعسس ذلمانالرنعث          مةسجعد رةس ذنداقال مذس ةرآعزع، ش ؤعقا م ت ؤة تةش

عي اظعسعياس ادعي، ظعجتعم ع   ي ؤة ظعقتعس ش يول ةل قعلع عق ه زدعنعص مذؤاص دة ظع علعلعرع هةققع  مةس
  .تئصعش ظىستعدة صعكعرلعشعدعغان دألةت مةرآعزع ظعدع

ىزعؤالغا          ا آعرض ذدعالرنعث قولعغ دذ رةسذلذلاله ظةلةيهعسساالم مةدعنة ظعقتعسادعنع يةه . نلعقعنع بايقاي
ايدعلعناتتع   . يةنع تعجارع بازار ظذالرنعث قولعدا ظعدع   ة ص دعن خالعغانح . مةدعنعنعث ظةؤزةللعكع ؤة بايلعقع

از       ث ظ ونت مالنع لعكعنع آ اجعنع     ـ آأص علةرنعث ظئهتعي أتىرةتتع ؤة آعش عنع آ ازار باهاس ص ب رول قعلع
  .غةنعمةت بعلعص هةسعلةص صايدا ظاالتتع

ذلذلاله ظةل  ر             رةس ذلمانالرغا بع ذرذش ظىحىن مذس ة قارشع ت ة ـ معكرعض ذ هعيل ذالرنعث ب االم ظ ةيهعسس
ا   ةنع تام ازار ي ارع ب ازارلعق تعج ذ ب أزلىك ؤة قاراثغ ا   ، ظاحك ع بعن ارةت قذرذلمعس ر تعج دعغان بع نع بعلمةي
  .قعلعشنع قارار قعلعدذ

لعقعنع آ       دعكع دذرذس ئتعش، تعجارعتع ئلعص ـ س ذلمانالرنعث ظ علةر مذس يعن  آعش ةندعن آئ أرض
ة     . يةهذدعالرنعث بازعرعدعن يىز ظأرعدع  االم مةدعن ذلذلاله ظةلةيهعسس ةن رةس ادعنعث  بذ ظذسذل بعل ظعقتعس

المع    الع ظعس أزلىآتعن خ لعك ؤة ظاحك ارلعق صذرسةتصةرةس ادعنع ب دع ؤة ظعقتعس ا ظال عزعنع قولعغ نعض
  .يأنىلىشتة جانالندذردع

  ظعجتعماظعي آاصالةت
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ذهاجعرالرنعث          رةسذلذلاله ظةلةي ان م رةت قعلغ دعن هعج أز دعيارع ع تاشالص ظ ال ـ مىلكعن هعسساالم م
دع         ةل قعل ارقعلعق ه ش ظ داش قعلع ارا قئرعن ارالرنع ظأزظ ذهاجعرالر ؤة ظةنس ع م ذالر  . قعيعنحعلعقعن ظ

  . نئمعتع بعلةن بعر لوقما تاماقنع تةث يةيدعغان قئرعنداشالردعن بولذص ياشعدعظالالهنعث
  ع ؤة هةربعي آىح تةشكعللةشظعسالم قوشذن

ع              رةسذلذلاله ظةلةيهعسساالم مةدعنعضة قةدةم باشقان آىندعن باشالص يئثع قذرذلغان ظعسالم دألعتعن
دعغان               عنع ظأتةي قوغداش ؤة سعرتقا دةؤةت يةتكىزعدعغان ظعسالم دةؤةتحعلعرعنع هعماية قعلعش ؤةزعصعس

  .ذن تذرغذزذشقا آأثىل بألضةن ظعدعصعشعص يئتعلضةن، آىح ـ قذدةرتكة ظعضة ظعسالمع قوش
ذرذش              ةرنعث ظ دعكع ظةرةبل رةسذلذلاله ظةلةيهعسساالم بذ قوشذننعث زامانعؤع بولذشعغا هئرعسمةن ظع

ا               ةؤةتعص تانك ادةم ظ كة ظ ا اليعق      (قعلعش تئخنعكعلعرع بعلةن قاناظةتلعنعصال قالماستعن جةرعش أز زامانعغ ظ
ا ةتكةن ؤة   ) تانك عنع ظأض اش تئخنعكعس الردا     ياس ةلع ظذرذش لةتكةندةك ظةم عدة ظعش اظعف قةلظةس ت

  .ظعشلةتكةن
قع  ص     تاش المغا دةؤةت قعلع ذالرنع ظعس لعقالرغا ظ س ؤة باش اه، رةظع ع صادعش ة هةرقايس جةهةتت

دذ ةرنع ظةؤتع دعغانلعقعنع   . ظةلحعل ةتنع ظوقذماي عز خ ذالر تامغعس دة، ظ ذب ظةؤةتكةن اهعغا مةآت زذم صادعش
ةد    ظالالهنعث«ةسذلذلاله ظةلةيهعسساالم   شذنعث بعلةن ر  . ظئيتعدذ ىح      »  ظةلحعسع مذهةمم أزنع ظ ةن س دئض

  .قذرغا ظذرذنالشتذرذص تامغا ياسعتعدذ ؤة يازغان مةآتذبلعرعدا ظعشلعتعدذ
ع   ة ظعبن عغا، دةهي ةرعنع نةجاش ع ظذمةييةردةم ةمر ظعبن ة ظ ةن بعرض ولالش بعل ذب ي ة مةآت قةيسةرض

ع    خذلةيصة آةلبعنع رذمنعث صادعشاهع ه  راغا، هاتعب ظعبن ئرةقلعضة، ظابدذلال ظعبنع هذزاصة سةهةمعنع آعس
ارس                  اهع ه ةلقاننعث صادعش ةدعنع ب ع ؤةهةب ظةس بةلتةظعنع معسعرنعث هاآعمع مذقةؤقةسكة، شذجا ظعبن
ع              ةمر ظعبن ة، ظ ةلع هةنةصعض ع ظ ذزة ظعبن ةدعكع ه ةمعرنع يةمام ع ظ ذلةيت ظعبن ظعبنع شةمعر صةسسانعغا، س

ة                 ظاسنع ظذممانغا  ع ظذمةيي ةمر ظعبن اؤعغا، ظ ع س ، ظةال ظعبنع هةدةرةمنع بةهرةيننعث صادعشاهع مذنزعر ظعبن
  .دةمةرعنع مذسةيلةمة آةززابقا، ظةلحع قعلعص مةآتذبلعرع بعلةن ظةؤةتعدذ

دع              اللعق قعل ةزعلعرع قوص ا ب اؤاب قايتذرعس االم    . ظذالرنعث بةزعلعرع ياخشع ج ذلذلاله ظةلةيهعسس رةس
ذب               . ظذرذشتعبةزعلعرع بعلةن    عدعن مةغل ذلمانالر تةرعص دة مذس لةر دةؤرع دعكع خةلعص وغرا يول قالغانلعرع ت

  .يذرتلعرع ظعسالم هأآىمرانلعقع ظاستعغا ظئلعندعص، قعلعنع
تعن        ات بولذش االم ؤاص ذلذلاله ظةلةيهعسس ذآع رةس ذقتا ش ان ن ذهعم بولغ ئلعش م ا ظ ةردة تعلغ ذ ي ب

ىتىن ظاس  ث ص الم دألعتعنع عرعال ظعس ذت   ظعلض تةهكةم ص دا مذس رعم ظارعلع ةرةص يئ ذقلعنعص ظ لعرع تول اس
ةيما                   ةر ؤة ت ارعلعنع خةيب رعم ظ تعرةص تذرااليدعغان هالغا آةلضةن ظعدعكع، ظاز مذددةت ظعحعدعال ظةرةب يئ

دع              عنع تاماملعيالع ازعالش ظعش ذدعالردعن ت . يةهذدعلعرعدةك مةدعنعنعث ظعحع ؤة سعرتعدعكع صىتىن يةه
دع ؤة هعجرعينعث               ي -8هعجرعيعنعث   ازات قعل ةآكعنع ظ علع مذشرعكالرنعث ظةث مذستةهكةم قورغعنع م

ة              -9 ع تةؤةلعكعض الم دألعت ذنذص ظعس ذنعثغا بويس ارعلع ظ رعم ظ ةرةب يئ ىتىن ظ ةيال ص رعص ـ آعرم ع آع  يعل
  .آعردع

  دألةتنع ظعدارة قعلعش قذرذلمعسع تذرغذزذش
ذرذن  تعن ب ات بولذش االم ؤاص ذلذلاله ظةلةيهعسس ع، رةس ذدةك ؤال اجعنع قاندذرالعغ ةتنعث ظعهتعي  دأل

  .قازع ؤة مالعية خادعملعرعدعن تةرآعب تاصقان بعر يىرىش ظعدارة قعلعش قذرذلمعسع تذرغذزدع
  :تأؤةندعكعلةر هةر قايسع ظألكعضةرضة تةيعنلةنضةن بةزع مةسظذلالر
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ص )1( ع قعلع ة ؤال يعن يةمةنض دعن آئ رانعث ظألىمع ان، آعس ع ساس ازان ظعبن ةن ب ذ .  تةيعنلةنض ظ
  .ن تذنجع ظعسالم ؤالعسع، شذنداقال تذنجع مذسذلمان بولغان حةتظةللعك صادعشاهيةمةنضة تةيعنلةنضة

  .شةهةر ظعبنع بازان، دادعسع بازاننعث ظألىمعدعن آئيعن سانظاغا مةسظذل قعلعنغان) 2(
  .ةسظذل قعلعنغانخالعد ظعبع ظاس، شةهةر ظعبنع بازان ظألتىرىلضةندعن آئيعن سانظاغا م) 3(
ة  ،بع ظذمةيية مةخزذمع  مذهاجعر ظعبنع ظة  ) 4( ةن   آعندة ؤة سادةصةض ع قعلعص تةيعنلةنض ئكعن  .  ؤال ل
ذ يةرة ذ      ظ ات بول االم ؤاص ذلذلاله ظةلةيهعسس ذرذن رةس تعن ب ة بئرعش ةآر تةرعص ص، ض دعن ظةبذب عدعن دعن

  .ا تالالنغانقايتقانالرنعث ظذرذشعغ
  . هةزرعمةؤتكة ؤالع قعلعنغان،رعزعياد ظعبنع ظذمةيية ظةنسا) 5(
  .زةمرع ؤة ساهعلغا مةسظذل قعلعنغان ، ظةدل، زةبعد،ظةبذ مذسا ظةشظةرع) 6(
  . خةبةرضة مةسظذل قعلعنغان، جةبةرل،مذظاز ظعبنع جةبةل) 7(
  .ظةبذ سذفيان ساخعر ظعبنع هةربم نةجرانغا مةسظذل قعلعنغان) 8(
  .سظذل قعلعنغانيةزعد ظعبنع ظةبع سذفيان، تةيماغا مة) 9(
  .مةسظذل قعلعنغانظعتاب ظعبنع ظذسةيد، مةآكعضة ) 10(
  .ظةلع ظعبنع ظةبع تالعب، يةمةننعث ظةخماسقا ؤالع ؤة قازع قعلعص تةيعنلةنضةن) 11(
  .ظةمر ظعبنع ظاس، ظذممانغا ؤالع قعلعنغان) 12(
لعرع                ) 13( ة ظعش عنعث مالعي ةد قةبعلعس ذ ظةس اي ؤة بةن ةم، ت ات توصالش  (غا ظذدةي ظعبنع هات ) زاآ

  .مةسظذل قعلعنغان
  .مالعك ظعبنع نذؤةيرة يةربذظع، بةنذ هةنزةلة قةبعلعسنعث مالعية ظعشلعرعغا مةسظذل قعلعنغان) 14(

لعرع     . شذنداقال مذظاز ظعبنع جةبةل يةمةنضة قازع قعلعص تةيعنلةنضةن        ة ظعش ات توصالش   (مالعي ) زاآ
دع أص ظع ايعن آ ادعمالر ظعنت ظذل خ ا مةس دذظع. غ داق دةي ةييعم مذن ع ق ظذل «: بن قا مةس ات يئغعش زاآ

  .حىنكع هةربعر قةبعلعضة بعر آعشع مةسظذل قعلعنغان ظعدع. قعلعنغان آعشعلةر ظعنتايعن آأص ظعدع
ظذل               ا مةس ة زاآاتق ظعبنع ظعسهاق، رةسذلذلاله ظةلةيهعسساالم ظعسالمنعث قةدعمع يةتكةن هةممة يةرض

  .عرعنع تعلغا ظالعدذخادعمالرنع ظةؤةتكةن، دةص بةزعل
  خعزمةتحعلةرنعث ماظاشع

ان              مةلذمكع قذرظاندا زاآات بئرعشكة تئضعشلعك دةص سانالغان سةآكعز تىرلىك آعشعنعث بعرع بولغ
ةتتع   اش بئرعل عدعن ماظ ةت خةزعنعس ا دأل ات خادعملعرعغ االم  . زاآ ذلذلاله ظةلةيهعسس ذنداقال رةس ش

ةققع          مةسظذل، باشلعق ؤة قازعالرغا ظذالرنعث يوق      سذل ياآع باي بولذشعغا قارعماي مذناسعص هالدا ظعش ه
  .توختعتعص بةرضةن ظعدع

دذ  ةت قعلع داق دةص رعؤاي ةد مذن ةظدع : ظةهم ع س دذلاله ظعبن ةتتابنعث «ظاب ع خ ةر ظعبن ظأم
  .دةيدذ» ظذ ماثا مذنداق دئدع. خةلعصعلعكع دةؤرعدة ظذنعث يئنعغا آعرضةن ظعدعم

ذلمانالرنعث خعزم   ةنمذ مذس نع       ـ س ةم ظئلعش ةققع بةرس ش ه معدعث، ظع ظذل ظةمةس ة مةس عتعض
  .خالعمعدعث

  .ـ هةظة، شذنداق
  ـ نئمة ظىحىن؟

ةن               دة هئس قعلعم . ـ تئخعمذ صاراسةتلعك، تئخعمذ ظعخالسمةن قذل بولسام ظأزةمنع ياخشعلعق ظعحع
  .ظعش هةققعم مذسذلمانالرنعث مئلعغا قوشقان هةسسةم بولسذن
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ن   ـ ذل .  ظذنداق قعلمعغع ع        رةس ةققع بئرةتت ذ ظعش ه ذص        . ذلاله ماثعم اقحع بول ةندةك قعلم ذ س مةنم
ة            . دئضةن ظعدعم » مةندعنمذ يوقسذل آعشعضة بةرضعن   « ةندة يةن ةققع بةرض تعم ظعش ه ذ  «بعر قئ مةندعنم

ل        «دئسةم،  » يوقسذل آعشعضة بةرضعن   ةدعقة قع دع   » سةن ظئلعص مذهتاجالرغا ياردةم قعل، س ةن ظع . دئض
ان، ةص قعلمعغ ةن تةل ان   س ذق بولمعغ اثا تةظةلل ال، س ذلنع ظ ذ ص ةن ب ة آةلض ان هالةتت نع خالعمعغ  ظئلعش

  .نةرسعنعث ظارقعسعدعن قوغلعما
ذنعث        يعن ظ ةندعن آئ ص تةيعنلعض ظذل قعلع ة مةس ةيدنع مةآكعض ع ظذس اب ظعبن ذلذلاله ظعت رةس

دع   ةن ظع وختعتعص بةرض ةققع ت ش ه دعن ظع ع دعرهةم ة ظعكك ذ . آىنلعكعض ة ب ة ظةهلعض ذ مةآك ش ظ  ظع
داق    ص مذن ئالن قعلع دعغانلعقعنع ظ ة آىتمةي ر نةرس ذالردعن بع دعغانلعقعنع، ظ ذنعثغا يئتع ةققعنعث ظ ه

خعزمةتحعم آةيسان آئيدىرىص قويغان ظعككع تون بعلةن رةسذلذلاله تاصشذرغان ؤةزعصعنع جايعدا           «: دةيدذ
ذن،            . ظعجرا قعالاليمةن  دع دئمعس ة ظئلعؤال ر نةرس ةرآىنع ظعككع      هئحكعم ظعتاب بعزدعن بع ذلذلاله ه رةس

ةردع    علةص ب ةققع بةلض ش ه ةم ظع اقنع    . دعره ذزالمعغان قوس ةم تويغ ع دعره ة ظعكك الالهآىنعض اح ظ  ظ
  .»قويسذن

ةن                 ق بعل ةرلعك رعزع ازعالر يئت ظذل ؤة ق رةسذلذلالهدعن آئيعنكع خةلعصلةر دةؤرعدعن باشلعق، مةس
  .تةمعنلعنةتتع

دة     ذ شامظأمةر ظعبنع خةتتاب رةزعيةلالهذ ظةنه   ذ ظذبةي ةل ؤة ظةب ع جةب دا ؤةزعصة ظأتةؤاتقان مذظاز ظعبن
دذ   ذب يازع داق دةص مةآت ةرراهقا مذن ع ج امعر ظعبن ة   «: ظ ع آعشعلةرض ةن ياخش ذرذن ظأتك علةردعن ب س

ةيتتع               ةن تةمعنل ق بعل ةرلعك رعزع لةتكةنلةرنع يئت ازع قعلعص ظعش ذالرغا   . قاراثالر، ق ع   ظالالهنعث ظ  مئلعن
  .الرآةث قويذص بئرعث

ص     ظذل قعلع ةهكعمعض مةس ابعتنع م ع س د ظعبن ذ زةي ذ ظةنه ةتتاب رةزعيةلاله ع خ ةر ظعبن ظأم
ةم  500ظذنعثغا ؤة قازع شذرةيهكة هةر ظايدا يىز دعرهةم، ظةلع ظعبنع ظةبع تالعبقا     . تةيعنلعضةن ظعدع   دعره

ظذدالرنع                . ظعش هةققع بئرةتتع   ع مةس ةنعف ؤة ظعبن ع ه مان ظعبن ةممار، ظوس ة ظ ذ   آىفةض ةن بول ص، ظةؤةتك
دع          وي ظع ر ق االتتع         . ظذالرنعث آىندعلعك ظعش هةققع بع ظذد ظ ع مةس ع ظعبن ةممار، يئرعمعن ع ظ . يئرعمعن

  .ظعبنع مةسظذد ظذالرنعث قازعسع ؤة ظوقذتقذحعسع ظعدع
ةندعن  علةص بةرض ةققع بةلض ةرلعك ظعش ه ة يئت ظذل خعزمةتحعلعرعض االم مةس ذلذلاله ظةلةيهعسس رةس

ذالرنعث  يعن، ظ دع      آئ ان ظع ةنظع قعلغ نع م ذل قعلعش ة قوب تعدعكعلعرعدعن هةدعي ول ظاس ذل .  ق قوب
ابلعناتتع   ارام هئس ةت، ه ة خعيان ان هةدعي ةن . قعلعنغ داق دئض االم مذن ذلذلاله ظةلةيهعسس : رةس

  ».باشلعقالرنعث هةدعيةلعرع خعيانةتتذر«
دذ          داق دةي ةت قعلعص مذن ذلذلاله ظةلةيهعسس   «: ظةبذهذمةيد ساظدع رعؤاي ع     رةس ةزدعلعك ظعبن االم ظ

دذ      . لةتبعية دئضةن آعشعنع زاآات توصالشقا ظةؤةتعدذ      داق دةي علةرنعث،    «: ظذ قايتعص آةلضةندة مذن ذ س ب
دع ة قعلعن ا هةدعي ذ ماث ذرذص » ب دعن ت االم ظورنع ذلذلاله ظةلةيهعسس ارةس تعص    ظالالهق انا ظئي دذ ـ س  هةم

ةك قايتعص آةلضةندة بذ سعلةرنعث، ماثا هةدعية       بعز خعزمةتكة ظةؤةتس  «: بولغاندعن آئيعن مذنداق دةيدذ   
ا                   دة ظولتذرس عنعث ظأيع ةر ظانعس ذنكع، ظةض اراص باقس دذ؟ ق داق بولع قعلعندع دئضةن آعشعنعث ظعش قان
ر              قا ظةؤةتسةك بع ر ظعش ز بع ةمكع، بع هةدعية آئلةمدعكةن يوقمذ؟ جئنعم ظعلكعدة بولغان زات بعلةن قةس

اآع              نةرسة ظالغان آعشع شةآسعزآع قعيا     اال، ي ان آ اآع مأثعرةاتق مةت آىنع ظةضةر ظذ توؤالؤاتقان تىضة، ي
دذ          أتىرىص آئلع ئلعص آ ا ظ ع    » يىضىرةؤاتقان قوي بولسعمذ ظذنع ظأز صئتعحة بوينعغ يعن قولعن دعن آئ ظذن
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أتىرىص   عحة آ ذغع آأرىنض ع «: قولت الالهظ دذ  ظ تعم تةآرارالي ىح قئ ذ؟ دةص ظ ذخارع ؤة (»  يةتكىزدىمم ب
  )ةت قعلغانمذسلعم رعؤاي

ذل قعلعشع              ة قوب لعقالردعن هةدعي لعقالرنعث باش دذآع باش كة ظةرزعي ئلعص ظأتىش ا ظ ةردة تعلغ بذ ي
اآع         . ظذنعثغا ظعضة بولذشنعث قانذنلذق يولع هئسابالنمايدذ      ذرعلعدذ ي ة تاصش ةت خةزعنعسعض هةدعيةلةر دأل

دذ ة قايتذرعلع ذرغ. ظعضعسعض ةتتابنعث تاصش ع خ ةر ظعبن ذرةيرة ظأم ذ ه ع ظةب ادا قعلغعل عنع ظ ان ؤة ؤةزعصعس
  .هةدعية آأتىرىص آئلعدذص، حعقع

  .ـ بذنع قةيةردعن ظالدعث؟ دةص سورايدذ ظأمةر
  .ـ هةدعيةلةر ظاراقا ـ ظارقعدعن آئلعؤةردع

باق  ذرذص قاراص دة ظولت ةن،ـ ظأيىث ة آئلةمدعك ةت  ، هةدعي ةرنع دأل ذ هةدعيةل ذ؟ دةص ظ  يوقم
  .خةزعنعسعضة تاصشذرعدذ ظأمةر

  عق تالالشنعث صعرعنسعصلعرعباشل
لعنعدذ        الرغا ظاساس ةن صعرعنسعص تا مذظةيي ازعالرنع تالالش ظذل ؤة ق لعق، مةس الم باش الم . ظعس ظعس

ةتتعكع  ةلع جةه ع ؤة ظةم عدة ظعلم دعغان آعش ة تةيعنلعنع ر ؤةزعصعض ان بع ت خالعغ ذلمانالرغا ظاظع مذس
اش ا ظوخش ةرت قعلغعنعغ عنع ش االهعيةتنعث تئصعلعش ةرلعك س ةرلعك يئت عمذ يئت ذهعم مةنسةبلةرض ذ م ، ب

ذالرنعث   [: دةيدذ مذنداق   ظالاله. ظعلمع ؤة ظةمةلعي ساالهعيةتنع شةرت قعلعدذ      ةنع ظايالالرنعث   (ظ رع  ) ي بع
ع ىك،    «: ظئيتت عدذر، آىحل ةث ياخشعس لةتكةنلةرنعث ظ ةن ظعش ذ س لةتكعن، ب ةن ظعش ذنع س ا، ظ ع ظات ظ

  .ظايةت-26 سىرة قةسةس ]»ظعشةنحلعكتذر
دذ        ظعسال ةنظع قعلع نع م ةص          . م باشلعقلعقعنع تةلةص قعلعش ظذلعيةت تةل اآع مةس لعقلعق ي ةنع باش ي

  . قعلغان آعشعضة بئرعلمةيدذ
لعقلعققا         اآع باش ظذللذق ي عنع مةس ايدعلعنعص بعرةرس دعن ص كىحعلعرعنع هوقذقع الم ظةضةش ظعس

دذ  تعن حةآلةي ش   . تةيعنلةش داق قعلع ةلكع ظذن الالهب ع ؤة ظ ذنعث ظةلحعس ذلمانالرغا   ؤة ظ ىتىن مذس  ص
  .قعلعنغان خعيانةت هئسابلعنعدذ

دذ           ةت قعلع داق رعؤاي االم    «: تةبرانع ظعبنع ظابباس رةزعيةلالهذ ظةنهذدعن مذن ذلذلاله ظةلةيهعسس رةس
ذ    ظذل بول عغا مةس ذلمانالرنعث ظعش ع مذس ذ    ص، آعمك كة تئخعم ة تةيعنلعنعش دة ؤةزعصعض ذالرنعث ظعحع ظ

ع ثص، مذناس ابع ؤظالالهنع ة     آعت ة ظعض أص بعلعمض ذ آ دة تئخعم ىننعتع هةققع ذلذلالهنعث س ة رةس
ذرذ       ارلعقعنع بعلعص ت ةن،            ص،  آعشعلةرنعث ب ة تةيعنلةيدعك تعدعن ؤةزعصعض ذالرنعث ظىس عنع ظ قا بعرس باش

  .دئضةن»  ظةلحعسع ؤة مذسذلمانالر جاماظعتعضة خعيانةت قعلغان بولعدذظالالهنعث
لعقلعق     االم باش ر               ،رةسذلذلاله ظةلةيهعسس لعرعغا ظوخشاش قايسع بع ة ظعش اآع مةهكعم ظذللذق ي مةس

ةرتع   .  مذناسعؤةتلعك صعرعنسعصالر حعقعش نذقتعسع قعالتتع     ،ؤةزعصعضة ظادةم تةيعنلعمةآحع بولسا    ظةضةر ش
ةيتتع ا تةيعنل ع    ،توشس علعرعنعث صعشعؤاس أز آعش ةرحة ظ ذنعث ض ةيتتع ؤة ظ أزرة تئل ا ظ ةرتع توشمعس  ش

  . تةيعنلعنعش ساالهعيعتعث يوقلعغعنع ظوحذق ظئيتاتتعبولسعمذ مةزآذر ؤةزعصعضة
ذ                    ذ ظةنه ةففارع رةزعيةلاله ذزةر غ ان ظةب نع رةت قعلغ االم ظعشلعتعش ذلذلاله ظةلةيهعسس ذ رةس ذ  . مانا ب ظ

  : مذنداق دةيدذرةسذلذلالهقا
  مئنع بعر خعزمةتكة سالمامسةن؟! ـ ظع رةسذلذلاله

اجعز   ! ـ ظع ظةبذزةر   ظذلعيةت ظاما   ،سةن ظ ذر  مةس ذرمعغان،      . نةتت ذق تاصش ةققعنع تول عزآع ه ذ شةآس ظ
دذ                     دذ، دةي ةت بولع ايمان ؤة نادام اتتعق صذش ع ق تةلةصكة اليعق ظادا قعلمعغان آعشع ظىحىن قعيامةت آىن
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ذرذ  ة ظ ذنعث مىرعسعض ذلذلاله ظ دة  ص، رةس ذ زةر هةققع ذ ظةب تحعل   «ظ ذ راس ذ زةردعنم ن ظةب مان زئمع ظاس
  .دئضنعضة قارعماي ظذنعثغا ؤةزعصة تاصشذرمعغان ظعدع» ص باقمعدعسأزلىك ظعنسان بالعسعنع آأرى

ذزةر   «: مذسلعم باشقا بعر رعؤايعتعدة مذنداق دةيدذ      ع ظةب ة ياخشع          ! ظ اجعز، ظأزةمض ة سةن ظ مئنعثح
عز             . آأرضةن نةرسعنع ساثعمذ ياخشع آأرعمةن     ا ؤة هةرض ذحع بولم عز باشلعق بولغ ظعككع آعشعضعمذ هةرض

ا مة ث مئلعغ ايعتعمنع ظذل بولم دذ . »س داق دةي ةؤةؤع مذن ا ن عز،  «: ظعم مذ ظعقتعدارس ةدعس بولذص ذ ه ب
ةث        دة ظ ؤةزعصعنعث هأددعسعدعن حعقالمايدعغان آعشعلةر ظىحىن، باشلعقلعققا يئقعن آةلمةسلعك هةققع

  .»ياخشع ظاساس ؤة نةسعهةت
اقعردع         المغا ح انالرنع ظعس االم ظعنس اندعكع   دئمةك خذالسة شذآع رةسذلذلاله ظةلةيهعسس ذم س  ؤة مةل

ع    ةلقعنعث يادروس ع خ الم دألعت تعص ظعس ان ظئي علةر ظعم تع ،آعش ة ظئرعش ذش شةرعصعض عي بول .  ظاساس
ةرآعن              ظذندعن آئيعن رةسذلذلاله ظةلةيهعسساالم مذسذلمانالر جاماظعتعنعث مذقعم بعر يةرضة يةرلعشعشع ؤة ظ

دة        ي. هةرعكةت قعلعشع ظىحىن دألعتعضة زئمعن ظعزدةشكة باشلعدع       ةهؤالع هةققع انالرنعث ظ ذرت ؤة ظعنس
زدعنعش ةرلعك ظع عدة    ،يئت رعش نةتعجعس ئلعص بئ ةتقعقات ظ ة ت ىرىش ؤة ظعنحعك ك تةآش ةث داظعرلع  آ

  .يةسرعبكة هعجرةت قعلعش صذرستعضة مذيةسسةر بولدع
ةلق    ةن خ ع بعل ةدةم بئسعش ة ق االمنعث مةدعنعض ذلذلاله ظةلةيهعسس ةتتعن  ،رةس ن ؤة هاآعمعي  زئمع

  .ةت ظىح شةرت تولذقلعنعص ظعسالم دألعتع رةسمع قذرذلدعظعبار
ئلع   ة س لعرعنع تةرتعبك ةت ظعش االم دأل ذلذلاله ظةلةيهعسس قع     ص، رةس ع ـ تاش عيظعحك تعنع سعياس

  .بةلضعلعدع
ةر          ىزىص ه ا آعرض اراص ظعنتعزامغ لعقعغا ق ث ظوخشاشماس رع ؤة دعنلعرعنع ةلقعنع تىرلع ة خ مةدعن

ذق ؤة مةجبذرع  عنعث هوق علعدع قايسعس ةتلعرعنع بةلض كة   . ي ىح تةشكعللةش ةربعي آ يعن ه دعن آئ ظذن
أتى دعغان ص، ظ ة قعالالي دا مذظامعل ة اليعقع عنعث مةسعلعلعرعض أز زامانعس ذنعنع ظ الم قوش  مةشق ؤة ،ظعس

  .قذرال ـ ياراق جةهةتتة ظأز زامانعسعغا ماسلعشااليدعغان دةرعجعدة تةرةققع قعلدذردع
  .يدانلعرعنع بعنا قعلدعظاممعؤع سورذن ؤة تةربعية مة

ةرعظةت قذرذلمعسع تاظامذلالشتع                ذرذن ش بذنعث بعلةن رةسذلذلاله ظةلةيهعسساالم ؤاصات بولذشتعن ب
دعن        [ :ظالالهنعثؤة   ر آىن ذنداق بع دعن     (سعلةر ش ةت آىنع ةنع قعيام علةر      ) ي دة س ذثالرآع، ظذآىن قورق

عنع   )  يامان -ياخشع  (غان   دةرضاهعغا قايتذرذلعسعلةر، ظاندعن هةر آعشع قعل      ظالالهنعث ظةمةلعنعث نةتعجعس
  .دئضةن سأزع بعلةن تامامالندع) ظايةتنعث بعر قعسمع-281سىرة بةقةرة  (]تولذق آأرعدذ
ة مةنبةسع              ظالاله الم دألعتعنعث مالعي ذرذنال ظعس تعن ب  ، رةسذلذلالهنع ظأز دةرضاهعغا ظئلعص آةتمةس

وللعرع   دذرذش ي ادعنع جانالن اظعي ،ظعقتعس دعغان    ظعجتعم اجعنع قاندذرع ل ظئهتعي ةر خع ع ؤة ه  ،تىزىم
ئلع      تعغا ظ العتع ظاس ذق آاص ةردة تول دارة قذرذلمعسع جةهةتل ذنغا مذناسعب ظع تةهكةم ص، ظاساسع قان مذس

دع   ة قعل قا ظعض لعق. ظاساس ة     ،باش ق ظىستعض لعرعنع يئقعنلع ايالش صعرعنسعص ازعالرنع س ظذل ؤة ق  مةس
  .ستعضة قذرذلغان ظعدع ظعلمع ؤة آةسصع ساالهعيةت ظى،ظةمةس

  ظىحعنحع بألىم

  ظعسالم دألعتعضة رعياسةتحعلعك قعلعش
  ـ دألةت رةظعس تذرغذزذشنعث هأآمع1



 85

ىننعتع   اك س االمنعث ص ذلذلاله ظةلةيهعسس ةرعم رةس ذرظان آ ذرظان  ،ق ث ق عرلةر ؤة ظالعمالرنع  مذصةسس
انلعرع دة ظئيتق ةرعم هةققع الردعن،آ ةرهعلعرع ؤة فعقهشذناس ىننةتنعث ش راس  س ىك مع ان بىي  قالغ

دذآع ع بعل ذغان آعش ايلعغعمعزنع ظوق ة  ،ب أز ظعحعض عنع ظ ة تةرعص ث هةمم انعيةت هاياتعنع ن ظعنس ذ دع  ب
ع اننعث رةبب ةهكام ؤة ظعنس ان ظ أزع،ظالغ ا  ، ظ عنع ظعنتعزامغ ان ظاالقعس ةن بولغ قعالر بعل ع ؤة باش  ظاظعلعس
  .آعرضىزعدعغان تىزىملةر بعلةن تولغان

ةهكامالر   ذ ظ ذلذلالهقارةب ةتبعقالش  س ا ت ةلع هاياتت ئلعش  ، ظةم ة س لعرعنع تةرتعبك ةلبعنع ، ظعش  ق
ل              ةلتىرىش ظىحىن نازع ا آ اظادعتعنع قولغ ةخت ـ س ةمنعث ب تىرىش ؤة ظعككع ظال ةملعكك ظئرعش خاتعرج

  .بولغان
ذحع            را قعلغ  ظةمةلع هاياتتا حوقذم تةتبعقلعنعشع آئرةك بولغان بذ ظةهكامالر تةتبعق قعلغذحع، ظعج

ذهتاج ذحعغا م ازارةت قعلغ قا  . ؤة ن ةرةص قعلعنعش رة ت علعلةر بع ة ؤة مةس ان نةتعج عل بولغ دعن هاس ظذنعث
  .دئمةآكع تةتبعق قعلعش ظةمةلعيعتع هاآعمعيةتكة مذهتاج. مذهتاج

ئلعش  اب ظ ش، هئس را قعلع دعغان ؤة ظعج أآىم حعقعرع قاندا ه ةتنعث ظعختعالصالش هاآعمعي
ا               قذرذلمعسعغا رعياسةتحعلعك قع   ذتقا آئلعشع قئيعنغ ذرذص ؤذج اي ت لعدعغان ظومذمع يول باشحعسع بولم

  .توختايدذ
العملعرعمعز ـ     ةتلعك ظ الالههأرم ذن ـ    ظ ا قعلس علعق ظات ذالرغا ياخش ذلمانالردعن ظ ىتىن مذس ز ؤة ص  بع

ظاخعرعدا ظذنعث ؤاجعب ظعكةنلعكعضة بعرلعككة     ص،  دألةت رةظعسع تذرغذزذشنعث هأآمع هةققعدة ظعزدعنع     
رةك       . ةلدعآ را   . ظعسالم ظذممعتع ظةمةلع هاياتعدا بذ ؤاجعبنع ظادا قعلعشقا سةل قارعماسلعقع آئ ذنع ظعج ظ

دذ     ع                    . قعلماسلعق ضذناه قعلعش بولع اآع دألعت عز ي اتع باشلعقس عر هاي ر ظةس ان، قايسع بع ر زام قايسع بع
ذم      لعتعص ظوم ذدرعتعنع ظعش ىح ـ ق ذزذش ؤة   رةظعسعز قالعدعكةن، صىتىن ظذممةت بارلعق آ ع باشلعق تذرغ

  .بةيظةت قعلعش
ع،                      ذتقان يول علةرنعث ت دعكع خةلعص وغرا يول ىننعتع، ت ذلذلالهنعث س ةرعم، رةس ذرظان آ أآىم ق بذ ه

  .مذسذلمانالرنعث بعرلعككة آئلعشع ؤة ظةقلع جةهةتتعن مذقةررةرلةشتىرىلضةن
  قذرظان آةرعمدعن دةلعللةر: بعرعنحع

  :دةلعل قعلعدذنعث ؤاجعبلعقعغا بذ ظايةتلةرنع ظالعمالر دألةتكة رةظعس تذرغذزذش
ةر[ ع مأمعنل ا! ظ ةت ظالالهق ة ظعتاظ ش ظىستعدعكعلةرض ان ظع أزةثالردعن بولغ ة ؤة ظ ، صةيغةمبةرض
  . ظايةتنعث بعر قعسمع-59 سىرة نعسا ]قعلعثالر

ذآع،   ع ش ذش نذقتعس ل بول ةتنعث دةلع ذ ظاي الالهب ظذل ظ ان مةس دعن بولغ ذلمانالرغا ظأزلعرع  ، مذس
ة رةظعس             .باشلعقالرغا ظعتاظةت قعلعشنع ؤاجعب قعلعدذ     ةقةت دألةتك ةت قعلعش ص  دئمةآكع ظذالرغا ظعتاظ

ةرنع          . ياآع ظومذمع باشلعق تذرغذزذش بعلةنال رئظاللعقا ظايلعنعدذ       تعدعن ياردةمحعل ول ظاس ذ ق ةبعظعكع ظ ت
  .تالالص يذرت ؤة مذسذلمانالرنعث ظعشلعرعنع ظعدارةت قعلعدذ

تاز مذه ا  ظذس ىب مذس ةد يىس ع «ةمم ةت تىزىم المدعكع هاآعمعي داق  » ظعس دا مذن املعق آعتابع ن
ع ؤة              «: دةيدذ ذلمانالرنعث دعن ذرعدعغان، مذس قذرظان آةرعم ؤة هةدعس بعزضة ظامانةتلةرنع ظعضعسعضة تاصش

دع                 ةرز قعلع نع ص ةت قعلعش لعقلعرعمعزغا ظعتاظ أآىمران ؤة باش دعغان ه دا . دذنياؤع ظعشلعرعغا قاراي قتا ظذن
الةتلعك قعلعش   قا آاص دارة قعلعش ةتنع ظع ةن دأل ع بعل ذزذش ظويذشذش لعق تذرغ ع باش ة بعرعنح ظذممةتك

رع ث بع تعمعزدعكع ؤاجعبالرنع ارةت  . ظىس تعن ظعب ةت قعلعش لعققا ظعتاظ ان باش ذت بولمعغ ا مةؤج بولمعس
  .»ذن آةلمةيدذيةنع ظذ ظةقعل ياآع ساغالم مةنتعقعضة هةرضعز ظذيغ. سةصسةتعنع سأزلعضةن بولعمعز
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الاله) 2( داق  ظ ة مذن دذ يةن ةن    [ :دةي ةر بعل ةن مأجعزعل ةيغةمبةرلعرعمعزنع روش ةن ص ز هةقعقةت بع
ا قعلسذن دة      ةتنع بةرص انالر ظادال ىردذق   ص، ظةؤةتتذق ؤة ظذالر بعلةن بعللة، ظعنس ذننع حىش ابنع، قان . آعت

علعدعغانلعقع     (تأمىرنع ياراتتذق،   وراللعرع ياس ذرذش ق أمىردعن ظ ىح   ) ظىحىن ت أمىر آ أز   -ت ذؤؤةتنع ظ  ق
ار،        ةظةتلةر ب ذن مةنص ىن نذرغ انالر ظىح أمىردة ظعنس ان، ت ة ظالغ الالهظعحعض الالهنع ظ ذرذص  ظ ةي ت  آأرم

لعتعص  ( ا ) قورالالرنع ظعش ةنلةرنع بعلعش           ظالالهق اردةم بةرض ة ي ذم قعلعش   ( ؤة صةيغةمبةرلعرعض ظىحىن  ) مةل
  .ظايةت-25 سىرة هةدعد ].ىحلىآتذر، غالعبتذر هةقعقةتةن آظالاله، )تأمىرنع ياراتتع(

ةت    عدا ظادال علةر ظارعس عنع آعش كىحعلعرعنعث ؤةزعصعس ع ظةضةش دعن آئيعنك ذلذلاله ؤة ظذنعث رةس
  .صةقةت بعر ظومذمع باشلعقنعث رعياسةتحعلعكع ظاستعدعال ظةمةلعيةتكة ظاشعدذص، بةرصا قعلعش بولذ

ع        ةد ظعبن ذددعن ظةهم ةرهعلةص             ظعسالم صعشعؤاسع تةقعيي ةتنع ش ذ ظاي ة ب ع تةيمعي ةلعم ظعبن  ظابدذله
دذ داق دةي كة،  «: مذن علةرنع تةيعنلةش ظذل آعش لعرعغا مةس ذممعتعنع ظعش ذلذلاله ظ ىن رةس ذنعث ظىح ش

ة                   ظالالهنعث ةرنع ظعضعسعض ظذلالرنع ظامانةتل قا، مةس ةت قعلعش ذالرغا ظعتاظ دا ظ ان هال دعن حعقمعغ  ظعتاظعتع
  .» ظادعللعق بعلةن هأآىم يىرضىزىشكة بويرذيدذقايتذرذش، آعشعلةر ظارعسعدا

  رةسذلذلاله ظةلةيهعسساالمنعث سىننعتعدعن دةلعللةر: ظعككعنحع
نعث       لعق تذرغذزذش ذمع باش لعرعنع ظوم دعكع هةدعس االمنعث تأؤةن ذلذلاله ظةلةيهعسس العمالر رةس ظ

  :دةلعللعرع قعلعدذ
ة) 1( داق دةص رعؤاي ذ داؤذد مذن ام ظةب دذظعم ذ ظةب :ت قعلع ذ ظةنه ذدةرع رةزعيةلاله ةظعد خ ذس

دذ   ةن دةي داق دئض االم مذن ةيغةمبةر ظةلةيهعسس لعق    «: ص ع باش ا بعرعن ةردة بولس ع سةص ىح آعش ةر ظ ظةض
  .دةيدذ» سةن باشلعقعمعز«: نافعظع ظةبذسةلةمةضة» قعلسذن
ةنلعكعنع      )2( داق دئض ذلذلالهنعث مذن تعن رةس ع ظاس ةمر ظعبن ع ظ دذلاله ظعبن ةد ظاب ام ظةهم   ظعم

  .»حألدة بولغان ظىح آعشعنعث بعرعنع ظأزلعرعضة باشلعق قعلماسلعغع جاظعز بولمايدذ«: رعؤايةت قعلعدذ
ذن دةص     لعق قعلس ع باش تة بعرعن ان هةدعس ةت قعلغ ذ رعؤاي ذ ظةنه ذدةرع رةزعيةلاله ةظعد خ ظةبذس

  .دئمةك ظذ ؤاجعب جىملعسعدعن سانعلعدذ. بذيرذق شةآعلدة ظئيتعلعدذ
ةدعس س ع ه ذ ظعكك لعق ب دا باش عم ظارعلعرع از آعشعلةرض اش ظ ة ظوخش ىح آعشعض ةردعكع ظ ةص

دذ    ةنلعكعنع تةآعتلةي ب ظعك نعث ؤاجع ذقعم    . تذرغذزذش ب، م ذ ؤاجع ةآكع ب ذدعيعتعنع دئم مةؤج
ورذه    ىك ض تذرعؤاتقان بىي ىز معث   ،داؤامالش ة ي مذ نةحح قان    ، بولذص عدعن ظويذش ون آعش ىز معلي ة ي  نةحح
  . تئخعمذ آةسكعن ؤة تةآعتلعك بولعدذبىيىك ظعسالمع ضةؤدة هةققعدة

ةر     عز سةص عنعث باشلعقعس ىح آعش ةدعس ظ ان ه ةت قعلغ اس رعؤاي ع ظ ةمر ظعبن ع ظ دذلاله ظعبن ظاب
  .قعلعشعنع مةنظع قعلغان يةردة ظةلؤةتتة صىتىن بعر ظذممةتنعث باشلعقسعز ياشعشعنع مةنظع قعلعدذ

دذ         داق دةي ة مذن ع تةيمعي ذم بعلعش آرة    «: ظعمام ظعبن ظذل        حوق عغا مةس ذلمانالرنعث ظعش آكع مذس
دذ                    رةص تذرماي ذت تع عز ص ن ظذنعثس ةلكع دع رع، ب . بولذش ظعسالم دعنعنعث ظةث بىيىك ؤاجعبلعرعنعث بع

ةنال          ش بعل اجعتعنع راؤا قعلع ث ه ر ـ بعرعنع لعنعص بع ارا توص ةقةت ظأزظ ةظعتع ص عنعث مةنص ادةم بالعس ظ
دع  ذص آةل ة بول الةتكة ظعض ذم . آاص ةت حوق رةكجةمظعي لعقع آئ لعقتعن ظايرعلماس ىن . باش ذنعث ظىح ش

ةن آعحعك        » ظىح آعشع سةصةرضة حعقسا بعرعنع باشلعق قعلسذن        «رةسذلذلاله   ة دذح آةلض دةص سةصةرض
ضذرذصنع تعلغا ظئلعش ظارقعلعق، بارلعق جاماظةت، ضورذه، ظويذشمعالرنعث ظأزلعرعضة باشلعق تذرغذزعشعنع           

  .ؤاجعب قعلعدذ
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دة      «: لةيهعسساالم مذنداق دةيدذ  رةسذلذلاله ظة ) 3( ةت ظألىمع بةيظةت قعلماي ظألضةن ظادةم جاهعلعي
ةت              »ظألضةن بولعدذ  ر يولباشحعغا بةيظ  بذ هةدعس مةجبذرعيةت ظعضعسع بولغان بارلعق مذسذلمانالرنعث بع

ة .ظةآسع تةقدعردة مذسذلمانالر ضذناهكار بولعدذ. قعلعشنعث ؤاجعب ظعكةنلعكعنع بايان قعلعدذ  نلعرع  ظألض
دذ    ةن بولع دة ظألض ةت ظألىمع ذناهتعن       . جاهعلعي ع ؤة ض ادا بولذش ث ظ ش ؤاجعبنع ةت قعلع ةنع بةيظ ي

  .قذتذلذش باشلعق تذرغذزذشنع تةلةص قعلعدذ
دذ   )4( داق دةي االم مذن ذلذلاله ظةلةيهعسس ع  «: رةس ةت آىن عزآع قعيام اشىبهعس ةث ظالالهق  ظ

ل باش       ئقعن آعشع ـ ظادع ةث ي ا لعق؛ سأيىملىك، ماقامدا ظ ةث      ظالالهق دا ظ دعغان، ماقام أح آأرىلع ةث ظ  ظ
  .»يعراق آعشع ـ زالعم باشلعقتذر

دع                  ظالالهبعزضة مةلذمكع    ارام قعل ذمنع ه نع ؤاجعب ؤة زذل ا قعلعش ةت بةرص عدا ظادال .  آعشعلةر ظارعس
ذممعتع     ول          ظالالهنعث ظعسالم ظ عدعن ق ةن نةرسعس قا ؤة حةآلعض ادا قعلعش عنع ظ ان نةرسعس  ؤاجعب قعلغ

ذيرذلغان  كة ب دذ    . ظىزىش ةرت قعلع نع ش لعق تذرغذزذش ل باش ذ ظادع لعق   . ب ل باش دعن ظادع بذنعث
  . ظةآسعة زالعم باشلعق تذرغذزذشنعث هارام ظعكةنلعكع مةلذم بولعدذ،تذرغذزذشنعث ؤاجعب

  ظعسالم ظالعملعرعنعث بعرلعككة آئلعشع: ظىحعنحع
ذالرغا     اهابعالر ـ ظ ارلعق س ثب ذظالالهنع ع بولس ب     رعزاس نعث ؤاجع ةتحع تذرغذزذش اش رعياس ن ـ ب

عدعكع               . ظعكةنلعكعضة بعرلعككة آةلضةن   أآىم توغرعس اق ه ذ ظورت ان ب تأؤةندة بعر ضذرذص ظالعم نةقعل قعلغ
  :سأزلعرعنع دعققعتعثعزضة سذنعمعز

اؤةردع ) 1( ةبب م ع ه ةد ظعبن ع مذهةمم ةلع ظعبن ةن ظ ام ظةبذلهةس دعن، (ظعم عظع مةزهعبع شاص
  :مذنداق دةيدذ)  يعلع ؤاصات بولغان-450هعجرعينعث 

ث  دعغان ؤة دذنيانع ع قوغداي ةتحعلعك دعنن عيرعياس ةيغةمبةرلعك سعياس ىزعدعغان ص تعنع يىرض
دذ       ورذن تذتع دة ظ دعكع               .خةلعصعلعكعدة ظاالهع الم ظذممعتع قا ظعس ارالردعن باش ذزذش ظأزرعسع ب ذنع تذرغ  ظ

ة      ع بعل ة آئلعش ث بعرلعكك ىتىن ظالعمالرنع ة ص ابلعنعدذ  هةرآعشعض ب هئس ةقلع   . ن ؤاجع ذ ظ العمالر ظ ظ
عدذ            دا ظعختعالصلعش ةن نذقتع ةقلع    . جةهةتتعن ؤاجعب قعلعنغانمذ ياآع قانذنع جةهةتتعنمذ دئض ةر ظ بةزعل

را        . جةهةتتعن دئسة يةنة بةزعلةر قانذنع جةهةتتعن ؤاجعب قعلعنغان        الرنع ظعج ذنع ظعش حىنكع خةلعصة قان
دذ ةتتعن ؤ  . قعلع ةقلع جةه ةر ظ ةن      ظةض ذنعث بعل دع، ظ ا ظع ان بولس ب قعلعنغ ااجع ذلحعلعق ظالالهق  ق

ايتتع        ارةت مةقسةت هاسعل بولم ةس      . قعلعشتعن ظعب ذنعث ؤاجعب قعلغذحعسع ظةم ةقعل ظ ةآكع ظ . دئم
ةقلع                    عزلعقتعن ظذزاقلعشعش ؤة ظ ذم ؤة هةقس عنع زذل ةر آعش ظةقعل صةقةت ظأزعنع ظةقعللعق ساناؤاتقان ه

ص ظاد ةآكذر قعلع ةن تةص كة   بعل ش آأرىش ةن ظع ع بعل ةتحعلعك صعرعنسعص اص ؤة مةرهةم ةت، ظعنس ال
الاله . لئكعن شةرعظةت قانذنع دعندا ظعشالرنع مةسظذللعرعغا تاصشذرذشنع بذيرذيدذ       . يئتةآلةيدذ داق   ظ  مذن

دذ ةر [: دةي ع مأمعنل ا! ظ ةت    ظالالهق ة ظعتاظ ش ظىستعدعكعلةرض ان ظع أزةثالردعن بولغ ة ؤة ظ ، صةيغةمبةرض
ثالر ا ( ]قعلع ىرة نعس مع-59س ر قعس ةتنعث بع دذ) ظاي قا  . دةي ةتحعلعك قعلعش ارعمعزدعكع رعياس ذثا ظ ش

  .تةيعنلةنضةن ظعش مةسظذللعرعغا ظعتاظةت قعلعش ؤاجعب بولعدذ
اهعرع ظةندذلذسع               ) 2( ةزم ت ع ه ةظعد ظعبن ع   -456هعجرعينعث   (ظةبذ مذهةممةد ظةلع ظعبنع س  يعل

ةر  بارلعق س : مذنداق دةيدذ ) ؤاصات بولغان  ةر  ،ىننع مةزهعبعدعكعل اش        ، مذرجعظل اؤارعجالر ب عظعلةر ؤة خ  ش
ةن    اققا آةلض دة ظعتتص ب ظعكةنلعكع نعث ؤاجع ةتحع تذرغذزذش ة  . رعياس الم ظذممعتعض ثظعس  ظالالهنع

ةن   ة سعياسةت يىرضىزض ةهكاملعرع بويعح ةرعظةت ظ ان ش ل قعلغ ارقعلعق نازع االم ظ ذلذلاله ظةلةيهعسس رةس
داق       . ذنذش ؤاجعب ظادعل رعياسةتحعضة بويس   ةرال مذن ان نةجدات يولعدعكعل اؤارعجالردعن بولغ ةقةت خ ص
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صةقةت آعشعلةر ظأزظارا بعر ـ بعرعنعث هةققعنع ظادا  . باش رعياسةتحع تذرغذزذش ؤاجعب ظةمةس«: دةيدذ
ع    . بىضىنكع آىندة بذ يولدعكعلةردعن هئحكعم قالمعدع»سعال آذصاية قعلعش دة ظعبن يةمامةدة ياشعغان نةج

  .مةير هةنةصعضة مةنسذص آعشعلةر ظعدعظذ
ايع ذرظان ظ ان ق ان قعلغ دا باي أز  ،عتيذقعرع ل آ ذ خع أزلعرع ب ث س الم ظالعملعرعنع ىننةت ؤة ظعس  س

ةرلعك        قا يئت ةنلعكعنع ظعسصاتالش عدعن       . قاراشنعث خاتا ظعك ذالرنعث جىمعلعس ةت ظ دعكع ظاي الاله . تأؤةن  ظ
ثالر          ، صةيغةمبةرضة ؤة ظأ   ظالالهقا[: مذنداق دةيدذ  ةت قعلع ة ظعتاظ ان ظعش ظىستعدعكعلةرض  ]زةثالردعن بولغ

  .ظايةتنعث بعر قعسمع-59سىرة نعسا 
ةلع   ) 3( ةررا هةنب ع ص ةين ظعبن ع هىس ةد ظعبن ةظال مذهةمم ث (ظةبذي ات -458هعجرعينع ع ؤاص  يعل
ذفيان         . »باش رعياسةتحع تذرغذزذش ؤاجعب    «: مذنداق دةيدذ ) بولغان ع س ةؤف ظعبن ع ظ ةد ظعبن  مذهةمم

دذ             داق دةي ذ مذن ذ ظةنه ةد رةزعيةلاله دة ظةهم ةتحعلعك      «: هةمسنعث رعؤايعتع عغا رعياس علةرنعث ظعش آعش
  .»قعلعدعغان بعرعنعث بولماسلعقع ضذمراهلعقتذر

ظةنسارالر بعزدعن بعر باشلعق ؤة سعلةردعن بعر باشلعق         . ساهابعالر سةقعصةدة ظعختعالصلعشعص قالعدذ   
زع          .آر ؤة ظأمةر رةزعيةلالهذ ظةنهذ بئسعقتذرعدذ     ظذالرنع ظةبذبة . بولعدذ، دةيدذ  ةقةت ظع ةر ص ة ظةرةبل  بذ هةقت

ان  ةت قعلغ لةر رعؤاي دعن هةدعس ةن ؤة ظذنعث ا آعرض ىنال دعنغ ة ظةضعشعش ظىح ذ آعشعض دعغان ب ظأحمةي
دع دع . ظع ا ظع ان بولس ب بولمعغ ةش ؤاجع ةتحع تعكل اش رعياس ةر ب االش ـ    ،ظةض ذنازعرة ؤة ت دة م  هةققع

الر عتارتعش ان بوالتت دذ، بولمعغ دذ .  دئيعلع داق دةي ةن مذن اآع  «: بعرةيل ذرةيش ي ةتحعلعكنعث ق رعياس
  »باشقعسعدا بولذشع ؤاجعب ظةمةس

ةرز ؤة    . ظذنعث ؤاجعب بولذشع ظةقعلضة ظاساسةن ظةمةس بةلكع بذيرذققا ظاساسةن بولعدذ   ع ص ر ظعن بع
  .مايدذيا جاظعز قعلعش، ياآع هاالل ؤة يا هارام قعلعش ظةقعنع تونذ

ةس   ب ظةم ع ؤاجع عدا بولذش اآع باشقعس ذرةيش ي ةتحعلعكنعث ق ذنع  . رعياس ة ش ذ جىمل ةن ب دئض
ة               دة بعرلعكك ةتحع تذرغذزذشنعث ؤاجعب ظعكةنلعكع اش رعياس اهابعالر هةممعسع ب مةقسةت قعلعدذآع س

ةن الالش ظىس   . آةلض ةتحعنع ت دعغان رعياس ادا بولع ب ظ ةن ؤاجع ع بعل ةقةت تذرغذزذلذش ذنازعرة ص تعدة م
ان ئلعص بئرعلغ دة   ،ظ ع هةققع م بولذش ذنعث آع ةلكع ظ ةس ب تعدة ظةم أآمع ظىس نعث ه ةنع تذرغذزذش  ي
  .ظئلعص بئرعلغان

  :ظعبنع خةلدذن مذنداق دةيدذ) 4(
ابعظعنالر    اهابعالر ؤة ت ارلعق س ع ب نعث ؤاجعبلعغ ةتحع تذرغذزذش اش رعياس ةن (ب اهابعالر بعل س

ذلمانالر ان مذس أهبةت بولغ ع) هةمس أآمعتةرعص ةرعظةت ه ةن ش ة آةلض ذلذلاله . دعن بعرلعكك ع رةس حىنك
قا ؤة        ةت قعلعش ذغا بةيظ ظةلةيهعسساالمنعث ساهابعلعرع ظذنعث ؤاصاتعدعن آئيعنال ظةبذبةآر رةزعيةلالهذ ظةنه

دع دعرعغان ظع قا ظال ذنعثغا تاصشذرذش ةتحعلعكعنع ظ لعرعنعث رعياس ذ . ظعش ع دةؤرلةردعم ذالردعن آئيعنك ظ
ة          . ةشكعلحانلعغعنع ظةينع يىرىشتة داؤام قعلدذردع    مذسذلمانالر ت  ذزذش هةمم ةتحع تذرغ اش رعياس ةنع ب ي

  .بعرلعككة آةلضةن هأآىم بولذص مذقةررةرلةشتع
ذرع  ) 5( راهعم بةيج العم ظعب ىك ظ ث (بىي ان -1276هعجرعينع ات بولغ ع ؤاص دذ) يعل داق دةي : مذن

ب ظعكةنل      نعث ؤاجع ةتحع تعكلةش اش رعياس اهابعالر ب ىتىن س ةن  ص ة آةلض ة بعرلعكك ذلذلاله . عكعض رةس
ذلذلاله                     قان ظعشع رةس ذص تذتذش ذالرنعث بعرعنحع بول يعن ظ دعن آئ ادعن ظايرعلغان ظةلةيهعسساالم بذ دذني

دع                 ان ظع ذزذش بولغ ةتحع تذرغ ة رعياس تعن ظأزلعرعض نة قعلعنعشع بولماس ة  . ظةلةيهعسساالمنعث دةص دةرؤةق
ع  ةنبة آىن االم دىش ذلذلاله ظةلةيهعسس ذ رةس قان بول ات تاص دا ؤاص ةنبة  ص،  زاؤال ؤاقتع ع ؤة سةيش ذ آىن ظ
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دع      نة قعلعن اظعتعدة دةص اخعرعقع س عنعث ظ ةنبة آئحعس دع ؤة حارش ع قونذرذل ةآرع .آئحعس  ظةبذب
دع        داق دئ حعلعككة مذن ظذل بولذشع         «: رةزعيةلالهذ ظةنهذ آأص رع مةس ذم بع عغا حوق ذلمانالرنعث ظعش مذس

ذثالر        علسذن، ظويالص  سعلةرضة رةهعم ق   ظالاله. آئرةك ذرعغا قوي عثالرنع ظوتت مةسجعت  . »آأرىص آأز قارش
ث « ت ظئيتتع ث، راس ت ظئيتتع دع » راس اداالرغا تول ةن س ة  . دئض ث رعياسةتحعض ذ بعزنع هئحكعمم

  .ظئهتعياجعمعز يوق دئمعضةن ظعدع
  ظةقلع جةهةتتعن: تأتعنحع

ة بو  ة ظعض اش تةبعظعتعض عص ياش انالر توصلعش ذمكع ظعنس ة مةل ذبعزض ايرعلعص    ص، ل دعن ظ ر ـ بعرع بع
ةس ة ظةم دارعغا ظعض اش ظعقتع ة  . ياش الةتكة ظعض ةظعتعنعث آاص ع، مةنص ة حىشىش ث رةتك ان هاياتعنع ظعنس

دذ      عدة          . بولذشع ظعنسانالرنع بعرلعكتة ياشاشقا مةجبذرالي ارا ظارلعشعص ياشعشع نةتعجعس علةرنعث ظأزظ آعش
ئلعص حعقعشع      مةنصةظةت جةهةتتة قارعمذ ـ قارشعلعق يىز بئرعص  الر آ االش ـ تارتعش  ظعختعالصلعشعش ؤة ت

ذمكعن ر  . م دعغان بع ذل قعلع أآمعنع قوب دعغان ؤة ه ع ظاثلعتع ا دةردعن علةر هاياتت ىن آعش ذنعث ظىح ش
ذر   داش،     . رعياسةتحعنعث بولذشع مذتلةق ظئهتعياجت ذقعنع توغ علةرنعث هوق ةآكع آعش انعيةت  دئم ظعنس

عنع  ال داؤام قعلعش ث نورم ال  هاياتعنع ةرعظةتكة ظوخشاش ذ ش ىن ظةقلعم ش ظىح ة قعلع الةتكة ظعض آاص
  .رعياسةتحع تذرغذزذشنع زأرىر قعلعدذ

دذ  داق دةي ة مذن ع تةيمعي ام ظعبن ةقةت  : ظعم ةظعتع ص اخعرةتتعكع مةنص ا ؤة ظ عنعث دذني ادةم بالعس ظ
عدذ قا ظاش ةنال ظعش عش بعل ارا ياردةملعش لعنعش ؤة ظأزظ ا آ. توص ايدعنع قولغ دا ص ةلتىرىش ؤة ظارعلعرع

ىن  اقلعنعش ظىح دعن س دذ  ،زعيان ا قعلعنع عؤعتع بةرص ولالش مذناس عش ؤة ق ارا ياردةملعش ذنعث .  ظأزظ ش
ةظعتعنع     . ظىحىن ظعنسانالر توصلعشعص ياشاش تةبعظعتعضة ظعضة دئيعلعدذ       توصالنغاندعن آئيعن حوقذم مةنص

الرن          اقلعنعدعغان ظعش تعن س رةك    قولغا آةلتىرعدعغان ؤة زعياندعن، يوقعتعش ةن    . ع قعلعش آئ ذنعث بعل ب
ة ظذيغذنلعشعش        اننعث تةلعؤعض دعن         ،يةتمةآحع بولغان نعش ان زعياننعث حةآلعمعلعرع اقالنماقحع بولغ  س

  .ظذزاقلعشعش مةقسعتعضة يةتكعلع بولعدذ
تعغا      اظعتع ظاس عنعث ظعت ر آعش دعغان بع ذل قعلع عنع قوب ذيرذق ؤة حةآلعمعس ذم ب انالر حوق ظعنس

ا              هع  ظعال. ظذيذشذع آئرةك  ةقةتال دذني اهلعرعنعث ص انالر صادعش دعن بولمعغ ن ظةهلع رةر دع اآع بع اب ي آعت
  . بةزعدة خاتا قعلغان بذيرذقلعرعغا ظعتاظةت قعلعشعدذ،مةنصةظعتع ظىحىن بةزعدة توغرا

قا ظوخشاش             ظالالهظاخعرعدا دةيمعزآع     نذرغذنلعغان ظعشالرنع صةرز ؤة ؤاجعب قعلدع؛ قعساس ظئلعش
ذنعنع  ازا قان ذيرذج علعققا ب ذزدع؛ ياخش انلعقتعن توسذشص، تذرغ ا ،يام ةت بةرص عدا ظادال علةر ظارعس  آعش

ش ش   ،قعلع اد قعلع ع جعه ة قارش عي دىشمةنض داش ،تعسعياس ةتنع قوغ ة  ، مةؤجذدعي رعنع هعماي  حعض
رعش    ،قعلعش اردةم بئ ذحعغا ي ذم قعلعنغ را  ، زذل ازاالرنع ظعج لعنعش   ج ايرام    ، ظذيذشذش ،ؤة توص  هئيت ـ ب
  .قا ظوخشاش ظعشالرنع قعلعشقا بويرعدعقعلعش

دذ         ادا قعلعنع ةنال ظ ةتحعلعك بعل ىح ؤة رعياس ةقةت آ ع ص ث هةممعس ذ ؤاجعبالرنع ةرعظةت  . ب ش
ذر دعغان ظعش ظوخشاشال ؤاجعبت تة بولع قا ؤاس ادا قعلعش ع ظ ذمكع ؤاجعبن عدعن مةل ةآكع . قاظعدعس دئم

  .ؤاجعبالرنع ظادا قعلعش ظىحىن رعياسةتحع تذرغذزذش ؤاجعب
دذ داق دةي ة مذن ع تةيمعي را قعلعش ؤة «: ظعبن ذيرذقعنع ظعج ادعنعمعزنعث ب  يئقعنلعشعش ظالالهق

رةك  عمعز آئ ادا قعلعش ع ظ ذزذش ؤاجعبعن ةتحع تذرغ ىن رعياس ةد . ظىح ع مذهةمم ذنعثغا ؤة ظةلحعس ظ
  .»ظةلةيهعسساالمغا ظعتاظةت قعلعش ظذنعثغا يئقعنلعشعشنعث ظةي ياخشع يولع

  دة رةظعس بعردعن آأص بوالمدذ؟ـ ظعسالم دألعتع2
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ةدعس                 ذرظان، ه ة رةظعس تذرغذزذشنعث ق الم دةؤلعتعض  ،ظالدعنقع ماؤزذدا باش رعياسةتحع ياآع ظعس
ةنلعكع          أآىم ظعك كعن ه اتالنغان آةس عدعن ظعسص ةقعل تةرعص ع ؤة ظ ة آئلعش ث بعرلعكك ظالعمالرنع

  .ع شةرعظةتنعث تةلعؤعدذرظعسالم ظذممعتعنعث ظأزعضة رعياسةتحع تذرغذزذش. مذقةررةرلةشتع
ر       ة بع ظذندعن باشقا ظىستعدة ظعزدعنعش ظئلعص بئرعشقا تئضعشلعك ظعنتايعن مذهعم ظةهمعيةتكة ظعض

دذ                   ،مةسعلة شذآع ظعسالم   ةت قعلعش بذيرذم كة ظعتاظ رال رةظعس ذص بع ةت بول رال دأل  ظعسالم ظذممعتعضة بع
تةقعل د    ة مذس ر نةحح ىنكعدةك بع ا بىض ارعختعكع ؤة ي اآع ت ايرعم   ي ايرعم رةظعس ؤة ظ ألىنىص ظ ة ي ألةتلةرض

  سعياسةت بعلةن ياشاشقا رذخسةت قعالمدذ؟
ذ  ان بول ئلعص بارغ زدعنعش ظ دة ظع علة هةققع ذ مةس لعرعمعز ب العملعرعمعز ؤة فعقهعشذناس أص ص، ظ آ

ةم        ، ظةقلع مةنتعقعكة ظعضة   ،سانلعقع شةرعظةتكة ظذيغذن   أثىلنع خاتعرج  ظادةمنع قاناظةتلةندىرعدعغان ؤة آ
  .قعلعدعغان صعكعر بعرلعكع هاسعل قعلغان

اق   العدعغان بولس ةزةر س عغا ن أز قارعش ث آ دعكع ظالعمالرنع علة هةققع ذ مةس ة ،ب ذالرنعث ظعككعض  ظ
  :بألىنضةنلعكعنع آأرعمعز

  :بعرعنحع خعل آأز قاراشتعكعلةر
دذ؛       ص،  الر بولذ بذالر مذتلةق آأص سانلعق ظالعم     مذسذلمانالرغا بعرال ؤاقعتتا ظعككع رةظعس تذرغذزذلماي

  .دةص قارايدذ
  :تأؤةندعكع دعققعتعثعزضة بذ هةقتة ظئيتعلغان سأزلةرنعث بةزعلعرعنع سذنعمعز

دذ  )  يعلع ؤاصات بولغان   403هعجرعيعنعث  (قازع ظةبذبةآر باقالنع    ) 1( عمعغان  «: مذنداق دةي ظوخش
علةر؟   يذرتالردعكع آئثةش  ظعضعلعرع ظايرعم ـ ظايرعم بعر نةححة رعياسةتحعضة بةيظةت قعلسا قانداق قارايس

دعن                 آأص سورالسا، جاؤاب بئرعمعزآع بذ خعل هالةتتة ظةهدة ؤة بةيظةتلةر بعكار قعلعنعدذ ؤة مةسعلة يئثع
ذرعلعدذ       قا تاصش ةت   . ظعزدعنعص بعر تةرةص قعلعش ةقلعق دة        بةيظ قا ه دة ظئلعش نعش ؤة ظةه ان  قعلع ص قارالغ

نع   ة قعلع ة ظعض ةتحعلعكع آىحك عنعث رعياس لعنعدذ ص، آعش ئلعص تاش عدعن ظ قعلعرع ؤةزعصعس . باش
  ز» ظاسع بولغان هئسابلعنعدذ ؤة ظذالرغا قارشع ظذرذش ظئالن قعلعنعدذظالالهقاقارشعلعق آأرسةتكةنلةر 

دادع    )2( اهعر بةغ ع ت دذلقاهعرع ظعبن ذر ظاب ام ظةبذمةنس د (ظعم عظع مةزهعبع ث ،عنشاص  هعجرعيعنع
ان-429 ات بولغ ع ؤاص دذ)  يعل داق دةي ع «: مذن ان ظعكك ةت قعلعنعشع ؤاجعب بولغ ا ظعتاظ رال ؤاقعتت بع

ذ      . باشلعق بولمايدذ  رال باشلعق تذرغذزذل ىزعلعدذ         ص،  صةقةت بع تعغا آعرض اظعتع ظاس ذنعث ظعت انلعرع ظ . قالغ
ذناهكارالر ؤة        شةرعظةتتة ظئتعؤارغا ظئلعنمايدعغان سةؤةبلةر بعلةن قارشعلعق      يانكارالر، ض ةتكةنلةر ظعس  آأرس

  .»هةددعدعن ظاشقذحعالردعن بولعدذ
دذ  )  يعلع ؤاصات بولغان   -450هعجرعينعث  (ماؤةردع  ) 3( ذزذلغان      «: مذنداق دةي ذرتتا تذرغ ظعككع ي

حىنكع ظاز سانلعق آعشعلةر جاظعز بولعدذ      . ظعككع باشلعقنعث رعياسةتحعلعكلعرع آىحكة ظعضة قعلعنمايدذ     
ةنظع         ذزذش م لعق تذرغ ع باش ا ظعكك رال ؤاقعتت دا بع ةتتعن ظئيتقان ذمع جةه عمذ ظوم ان بولس دةص قارعغ

  .»قعلعنعدذ
  .فعقهشذناسالر آعمنعث هةقلعق رعياسةتحع بولعدعغانلعقع ظىستعدة ظعختعالص قعلعشعدذ

ةتحعلعكع           عنعث رعياس ةقلعق  بةزعلةر رعياسةتحع ؤاصات بولغان يذرت تةرعصعدعن تذرغذزذلغان آعش  ه
  .بولعدذ، دةيدذ
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ألىنىش ش، ي اقالص قعلع ع س ةهلع تعنحلعقن ذرت ظ ةربعر ي ةر ه دا ،بةزعل أز ظالدع ذمراهلعق ؤة آ  ض
ر      ان بع اآع خالعغ تعكع ي ع تةرةص ةتحعلعكعنع قارش ىن رعياس اقلعنعش ظىح دعن س ذرعؤاتقان زعيان ت

  .قئرعندعشعغا ظأتىنىص بئرعشع آئرةك، دةيدذ
ارتعش    ارقعلعق        باشقعالر تاالش ـ ت ئلعش ظىحىن جةث تاشالش ظ دعنع ظ عنعث ظال ؤة دىشمةنلعشعش

  .بةلضعلةش آئرةك، دةيدذ
ةث      ةتحعلعك ظ ا، رعياس ذقتا بولس ةن ن ة آةلض الر بعرلعكك دعغعنعمعز ؤة فعقهشذناس وغرا دةص قاراي ت

ةت  ذرذن بةيظ دذ ب ةقلعق بولع ة ه ةن آعشعض دة بعرعلض ان ؤة ظةه ةت  . قعلعنغ ذرذن بةيظ ةث ب ث ظ آعمنع
دذ         ق ة بولع ة ظعض ذنعثغا      . علعنغانلعقع مذظةييةنلةشسة ظذنعث رعياسةتحعلعكع آىحك يعن قالغانالرنعث ظ آئ

  .ظعشلعرعنع تاصشذرذشع ؤة بةيظةت قعلعشع ؤاجعب بولعدذ
ةزم  ) 4( ع ه ث (ظعبن ان -456هعجرعيعنع ات بولغ ع ؤاص دذ )  يعل داق دةي يعن  «: مذن دعن آئ ظذن

رال         ظعسمع تعلغا ظئلعنغان بعر تذتاش رعي      اسةتحعلعك قعلعشنع صةرز دةيدعغان ظالعمالر ظعسالم دذنياسعدا بع
ؤاقعتتا ظعككع باشلعقنعث مةؤجذت بولذص تذرذشع جاظعز ظةمةس، يةنع بىضىنكع آىنعمعزدة بعرال باشلعق      

  .»مذهةممةد ظعبنع آعرام ظةسسةجعستانعنعث رعياسةتحعلعكعال آىحكة ظعضة
دذ) 5( داق دةي ةظال مذن ة  ظعكك«: ظةبذي ع آعشعض ةتحعلعك ظعكك ة رعياس اش هالةتت ذرتتا ظوخش ع ي

ذرذلمايدذ ذ . تاصش ةتحعلعككة تذرغذزذل ع رعياس ع آعش ةر ظعكك ةرتلةر ص، ظةض عؤةتلعك ش عدة مذناس ظعككعس
عز              . تئصعلسا قاراص بئقعلعدذ   ةت ظعناؤةتس ذ بةيظ ا ظ ظةضةر ظعككعلعسع بعرال بةيظةت بعلةن تذرغذزذلغان بولس

ةت        ظةضةر ظعكك. بولعدذ ذرذن بةيظ دعردة، آعمنعث ب ذزذلغان تةق ةن تذرغ علعسع ظايرعم ـ ظايرعم بةيظةت بعل
ةت      . آئيعنكعنعث ظعناؤةتسعز . قعلعنغانلعقع ظئنعقالنسا، ظذنعث آىحكة ظعضة بولعدذ      ذرذن بةيظ آعمنعث ب

  :قعلعنغانلعقع ظئنعقالنمعسا تأؤةندعكع ظعككع خعل ظذسذل بويعحة بعر تةرةص قعلعنعدذ
  .رنعث بةيظعتع ظعناؤةتسعز بولعدذظذال: ظا
ايرعم           : ب ايرعم ـ ظ ذلنع ظ اآع ظوغ ز ي تعدعكع قع ظعككع توي ظعضعسع ظذقذشماستعن هعمايعسع ظاس

ع  ة ظعكك كةنلعكع بعلعنمعس ذرذن صىتىش ة، آعمنعث ب كةن هالةتت كة صىتىش ةن ظأيلةش ع آعشع بعل ظعكك
  .اشال حةك تاشلعنعدذخعل ظذسذل بويعحة هةل قعلعنغعنغا ظاساسةن بذ يةردة ظوخش

ذؤةينع        ) 6( امع ج ةرةمنعث ظعم دعن، هعجرعيعنعث       (ظعككع ه عظع مةزهعبع ات     -478شاص ع ؤاص  يعل
دذ   ) بولغان داق دةي عنعث تةيعنلعنعشع              «: مذن ةتحعلعككة ظعككع آعش عدة رعياس دذنيانعث ظعككع تةرعص

  .»مةنظع قعلعنعدذ
  :ظعككعنحع خعل آأز قاراشتعكعلةر

ةردع  ذالر آةرامعيةل ان      ظ عظعلةردعن بولغ تانع ؤة ش رام سةجعس ع آع ةد ظعبن ان مذهةمم ن بولغ
علةردذر  اندعكع آعش از س العهعيةدةك ظ أص    . س ردعن آ ة بع ذلمانالرنعث ظأزلعرعض ا مذس رال ؤاقعتت ذالر بع ظ

  .رعياسةتحع تذرغذزذشنع جاظعز، دةص قارايدذ
املعق  » الملل و النحل   «انع   شةهرعست ، ناملعق آعتابعدا  »الفصل«ظعمام ظةبذمذهةممةد ظعبنع هةزم      ن

  .ناملعق آعتابعدا بذ سأزنع ظذالرغا مةنسذب قعلعدذ» اصول الدين«آعتابعدا ؤة بةغدادع 
دذ داق دةي تانع مذن ال «: شةهعرعس ة ظوخشاش ىننع مةزهبعدعكعلةرض ةر س آةرامعيةل

ةت               ةس، ظذمم ةن ظةم ةيعنلعنعنعش بعل ايعتع ؤة ت ذرظان ظ ة   رعياسةتحعلعكعنعث تذرغذزذلعشع ق نعث بعرلعكك
ا          . آئلعشع بعلةن مذقةررةرلةشتىرىلضةن هأآىم، دةص قارايدذ      ةت قعلعنس ذرتتا باشلعق بةيظ ظةمما ظعككع ي

ع         عمايدعغان تةرعص عنعث ظوخش ة          . بولعدذ، دئضةنلعكع آأز قارعش ر نةحح عتع بع دعن مةقس ذالرنعث بذنعث ظ
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ة ؤ          ةنعث، مةدعن ةتحعلعكعنع       ساهابعنعث بعرلعككة آئلعشع بعلةن شامدا مذظاؤعي ةلعنعث رعياس ا ظ ة ظعراقت
  .آىحكة ظعضة قعلعش ظعدع

  :يذقعرعدا بايان قعلعنغانالردعن تأؤةندعكعلةر ظايدعثلعشعدذ
ةتحعنعث            اش رعياس ردعن آأص ب ا بع مذتلةق آأص ساندعكع ظالعمالر ظعسالم دذنياسعدا بعرال ؤاقعتت

ذ قار    . مةيدانغا آئلعشع مةنظع قعلعنعدذ، دةص قارايدذ      ز ب ة    بع تعكع آعشعلةرض ىحعلةر «اش دةص » حةآلعض
طانية  «ماؤةردع  . ظعسم بئرعمعز  ة             »االحكام الس ر نةحح ا بع رال ؤاقعتت دةك بع ان قعلغان دا باي املعق آعتابع  ن

ة            اندعكع آعشعلةرض ذحعالر  «رعياسةتحعنعث ظوتتذرعغا حعقعشع جاظعز دةص قارعغان ظاز س ول قويغ دةص » ي
  .ظعسعم بئرعمعز

  :ول قويغذحعالرنعث دةلعللعرعنع تأؤةندعكعحة بايان قعلعمعزحةآلعضىحعلةر ؤة ي
  حةآلعضىحعلةرنعث دةلعللعرع: ظا

  :قذرظاندعن
الاله داق ظ دذ مذن تعالص   [: دةي كةن ؤة ظعخ ايرعلعص آئتعش يعن ظ ةندعن آئ ةر آةلض ةن دةلعلل روش

ال ظعم      (]دةك بولماثالر ) يةنع يةهذدعيالر ؤة ناساراالر   (قعلعشقان آعشعلةر    ىرة ظ ر    -105ران  س ةتنعث بع ظاي
تعن   (ظعختعالص قعلعشماثالر، بولمعسا،    [) قعسمع ىح       ) دىشمةن بعلةن ظذحرعشعش علةر، آ ذص قالعس  -قورق

  .ظايةتنعث بعر قعسمع-46 سىرة ظةنفال ]قذؤؤعتعثالر آئتعص قالعدذ
دذ داق دةي عدا مذن ةت توغرعس ع ظاي ذ ظعكك ةزم ب ع ه الاله«: ظعبن نعظ ألىنىش ؤة ظعختعالصلعشعش   ب

دع ارام قعل دذ   . ه عل بولع ألىنىش هاس ان ب ارام قعلعنغ ا ه دانغا حعقس لعق مةي ع باش ةر ظعكك . ظةض
نع       .  ظاسعلعق قعلعش آئلعص حعقعدذ    ظالالهقاظعختعالصلعشعش يىز بئرعص     ان ظعش يةنع بعزضة هارام قعلعنغ

  .»قعلغان بولعمعز
ة                ة دأل ر نةحح الم دذنياسع بع اتاليدذآع ظعس ذنع ظعسص ةن   تارعخع صاآعت ش ة بألىنض ت ؤة ظألكعلةرض

دع                  ةن ظع تعن آةحىرض اغلعرعنع باش ان ح ةث يام عز، ظ ةث بةختعس ة    . دةؤرلعرعدة تارعختعكع ظ ارعخع بعزض ت
ان         ة بولغ ر ـ بعرعض عدعكع بع ع ظارعس عيالر دألعت ظةندذلذستعكع ظذمةؤعلةر دألعتع بعلةن شةرقتعكع ظابباس

اداؤةت ةتخورلذق،ظ مةنلعكتع ، هةس ةنلعك ؤة دىش عؤةتتعن    ظأحم الندذرارلعق مذناس ارةت ظةصسذس ن ظعب
  .خةؤةر بئرعدذ

  :رةسذلذلالهنعث سىننعتعدعن: ب
ألتىرىثالر      «ظذالر رةسذلذلالهنعث    ا ظعككعنحعسع ظ ةت قعلعنس ة بةيظ ةن  » ظةضةر ظعككع خةلعصعض دئض

  .سأزعنع دةلعل قعلعدذ
ةتح أص رعياس ردعن آ ة بع الم ظذممعتعض دا ظعس كعن هال ةدعس آةس ذ ه ارام نعث تعب نع ه ذرغذزذلذش

ألتىرىش    ،ظعككعنحع خةلعصعضة قارشع ظذرذش ظئالن قعلعش     ص،  قعلع ةتنعث     ، قارشع آةلسة ظ ىتىن ظذمم  ص
نع ؤاجعب             ىرةش قعلعش كة قارشع آ تعالص ؤة بألىنىش داش ظعخ تةهكةم قوغ اقعنع مذس بعرلعك ـ ظعتتعص

  .قعلعدذ
ذ هةد         ةن ب تة رةسذلذلاله ظذممعتعنع ضذمراهلعقتعن هةزةر ظةيلةتك ةتحعنعث       ،عس ردعن آأص رعياس  بع

ابال  ذمراهلعق هئس عنع ض ذت بولذش ة  ص، مةؤج ة ظعض ةتنعث آىحك ان بةيظ تعم قعلعنغ ع قئ ظعككعنح
  .قعلعنماسلعغعنع بذيرذيدذ
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ةت                    ةنلعكعنع رعؤاي داق دئض ذلذلالهنعث مذن ذدعن رةس ذ ظةنه ذرةيرة رةزعيةلاله ذ ه لعم ظةب ظعمام مذس
ةيغةمبة  «: قعلعدذ ع    بةنذظعسراظعلضة ص ةتحعلعك قعالتت ة          . رلةر رعياس يعن يةن دعن آئ ةيغةمبةر آةتكةن ر ص بع

  .مةندعن آئيعن صةيغةمبةر آةلمةيدذ؛ خةلعصعلةر بولعدذ ؤة آأصعيدذ. بعرع ظعزعنع باساتتع
  .ـ بعزنع نئمعضة بذيرذيسةن؟ دةص سورعشعدذ

ثالر      ة قعلع ة ظعض ادا   ـ ظةث ظاؤال تذنجع بةيظةت قعلعنغان آعشعنعث بةيظعتعنع آىحك ةققعنع ظ  ؤة ه
  .ظعسالم ظالعملعرعنعث بعرلعككة آئلعشع» قعلعثالر، دةيدذ رةسذلذلاله ظةلةيهعسساالم

اهابعالر   . ظذالر يةنة ظعسالم ظالعملعرعنعث ظورتاق آأز قارعشعنع ظعسصات قعلعدذ         ذالرغا  (س  ظالالهنعث ظ
ةتح             ) رعزاسع بولسذن  ردعن آأص رعياس ا بع رال ؤاقعتت عدا بع الم دذنياس اظعز     ظعس عنعث ج عنعث تذرغذزذلذش

  .بولمايدعغانلعقعغا بعرلعككة آةلضةن ظعدع
دذ    داق دةي دذلجاببار مذن ازع ظاب دعغانلعقع ؤة     «: ق رال بولع ةقةت بع لعقنعث ص ر دةؤردة باش بع

ة           . مذناسعؤةتلعك مةسعلعلةر تةصسعلع بايان قعلعندع     ة ظعض ةتحعلعكعال آىحك عنعث رعياس ر آعش صةقةت بع
ا                 رعياسةتحعص،  بولذ ةتحعلعكعنع ظئتعؤارغ عنعث رعياس داق آعش قا هئحقان ارظعتتا باش ان ش  مةؤجذت بولغ

ع      ةن ظعدعيعس ة آةلض ةهلعنعث بعرلعكك الم ظ ع ظعس ذالردعن آئيعنك اهابعالر ؤة ظ دعغانلعقع س . ظئلعنماي
ا ب                      دا ظورنعغ ات بولغان ر باشلعق ؤاص ذالر بع اتاليدذآع ظ ذقتعنع ظعسص ذ ن ذ ب قا  ساهابعالرنعث ظةمةلعيعتعم اش

اتتع  قا ظالدعرعش ع تذرغذزذش دعغا     . بعرعن أز ظال علعنع آ ذ مةس دا ب ع تذغذلغان ش خةؤعص عز قعلع باشلعقس
اتتع ةتتع. قويذش يعن خاتعرجةملعش دعن آئ لعق تذرغذزغان ر باش ةنحعلعك بع ذم . ظعش أآىم حوق ذ ه ب

  .»تةتبعقلعنعشع آئرةك
ة       ظةضةر ظعسالم دذنياسعدا ظعككع باشلع    : ظذالر ظةقلع جةهةتتعن   ا ظةلؤةتت ق بولذشقا رذخسةت قعلعنس

دذ    عز    . ظىح ـ تأت ياآع بعر نةححة باشلعقنعث بولذشعغا رذخسةت قعلعنع ىحع دةلعلس ة حةآلعض حةآلةنس
دعغان    . شىبهعسعزع بذ هئحكعم ظعنكار قعلمايدعغان خاتالعق     . هأآىم يىرضىزضةن بولعدذ   ظةضةر ظذنداق بولع

ة        ، شةهةر هةر بعر،بولسا ظعش هةر يعلع بعر باشلعق    اآع خةلعص ردعن باشلعق ي دة بع ةر ظاظعلع اآع ه  يعزا ي
دذ    رعص يئتع ة بئ ئلعش دةرعجعسعض دانغا آ ذمراهلعق  . مةي قعزعل ض ذ قعص االك   ،ب ث ه ن ؤة دذنيانع  دع

   دةيدذز،بذنع ساغالم مةنتعقعسع هةرضعزمذ قوبذل قعلمايدذ. بولذشعدذر
  .يول قويغذحعالرنعث دةلعللعرع: ب

  :رنع دةلعل قعلعدذظذالر تأؤةندعكعلة
دةنعث               )1( ذ ظذبةي  هةبباب ظعبنع مذنزعرنعث سةقعفعدعكع بةنع سةظعدةدة ظةبذبةآر ؤة ظأمةر ؤة ظةب

  .»بعزدعن بعر باشلعق، سعلةردعن بعر باشلعق، دئضةن سأزع«يئنعدا ظئيتقان 
ذ) 2( ذفيان رةزعيةلاله ةبع س ع ظ ة ظعبن ذ ؤة مذظاؤعي ذ ظةنه ب رةزعيةلاله ع تالع ةلع ظعبن ذنعث ظ  ظةنه

  .شامدا بعرال ؤاقعتتا مذسذلمانالرغا باشلعق بولذص تذرذشع
. يةنة بعرال ؤاقعتتا هةسةن ظعبنع ظةلع رةزعيةلالهذ ظةنهذ ؤة مذظاؤعيةنعث خةلعصة بولذص تذرذشع             ) 3(

دع     ان ظع ةت قعلغ ة بةيظ مع مذظاؤعيةض ر قعس ة ؤة بع ع ظةلعض ةن ظعبن مع هةس ر قعس ذلمانالرنعث بع . مذس
  .نع ظةلع رةزعيةلالهذ ظةنهذنعث خةلعصعلعكع بعر يعل ظةتراصعدا هأآىم سىرضةن ظعدعهةسةن ظعب

ان  ) 4( ذغا ظئيتق ذ ظةنه ةلع رةزعيةلاله ذفياننعث ظ ذ س اس ؤة ظةب ةت «ظابب اثا بةيظ ةر، س ذثنع ب قول
  .دئضةن سأزع» قعلعمعز

  :بذ سأزلةرنع رةت قعلعنعشع
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ةرن   ذ دةلعلل ان ب ذرعغا قويغ ذحعالر ظوتت ول قويغ عنعث  ي اق هئحقايسعس دعغان بولس ذالهعز قعلع ع م
ابع   ظالالهنعث ص،  ذالر تارعخع ؤةقةلةر ؤة سأزلةر بولذ     ظ. ظعسصات قعلعشقا ظةرزعمةيدعغانلعقعنع بايقايمعز     آعت

  .ؤة رةسذلذلالهنعث سىننعتع تةرعصعدعن هئحقانداق قانذنع ظاساسقا ظعضة ظةمةس
ذ     هةبباب ظعبنع مذنزعرنعث سةقعصعدة ظئيتقان سأ      ردةك رةت   ص،  زع صةقةت تةآلعصتعنال ظعبارة بول بع

ان         تعن    «: قعلعنغان ؤة ظةبذبةآر رةزعيةلالهذ ظةنهذنعث رةسذلذلالهدعن رعؤايةت قعلغ ةتحعلةر قذرةيش رعياس
  .دئضةن سأزعضة ظاساسةن ظذنعثغعال بةيظةت قعلعنغان» بولعدذ

ئلعص       ظةبذبةآر رةزعيةلالهذ ظةنهذ رعياسةتحعلعكنعث تةقسعم قعلعنعشن      كة ظ عث ظعختعالص ؤة بألىنىش
  .بارعدعغانلعقعنع آأرسةتكةن ظعدع

ةببابنعث  لعق    «ه ر باش علةرعن بع لعق، س ر باش زدعن بع دة    » بع ر مةنع قا بع أزعنع باش ةن س دئض
ةن  ةنح بعل ىك ظعش انلعقعنع آىحل ةتحظئيتق دذآع رعياس قا بولع اس قعلعش ذهاجعرالر ؤة عقعي لعكنع م

ارالردعن       ، بئرعش ظةنسارالر نأؤةت بعلةن ظئلعص    تعم ظةنس ر قئ ان         ، يةنع بع ذهاجعرالردعن بولغ تعم م ر قئ  بع
  .آعشع رعياسةتحعلعك ؤةزعصعسع ظأتةش

ذرذش  ذص ت ة بول ا خةلعص رال ؤاقعتت ذالرنعث بع ذ ظةنه ة رةزعيةلاله ةبع تالعب ؤة مذظاؤعي ع ظ ةلع ظعبن ظ
  . تأؤةندعكعدةك مذالهعزة قعلعمعزؤةقةسعنع

ع بولغ ) 1( ةت ظعضعس دع    هةقعق ذ ظع ذ ظةنه ب رةزعيةلاله ةبع تالع ع ظ ةلع ظعبن ة ظ ةنع . ان خةلعص ي
ةن ظع               ةؤةر بةرض دعن خ  .دعرةسذلذلاله ظةممار ظعبنع ياسعرنعث زالعم ضورذه تةرعصعدعن ظألتىرعلعدعغانلعقع

ذ كىحعلعرعدعن بول ذنعث ظةضةش ذ ظةنه ةلع رةزعيةلاله ذ ظ عدعن ص، ظ ذنعث تةرعص ذ ظةنه ة رةزعيةلاله مذظاؤعي
  .ىلدعظألتىر

ذنعثغا   ) 2( ذلمانالر ظ يعن مذس دعن آئ ئهعت قعلعنغان ذ ش ذ ظةنه ةففان رةزعيةلاله ع ظ مان ظعبن ظوس
ان ظع  ةت قعلغ دع   .دعبةيظ ة ظع ان خةلعص ةت قعلعنغ اؤال بةيظ ذ ظ ةآكع ظ ة  .  دئم نعث هأآعمعض هةدعس

ذلمانال . ظاساسةن ظذنعثدعن آئيعن ظوتتذرعغا حعققان خةلعصة ظئتعؤارغا ظئلعنمايتتع        اؤال     مذس ر هةممعسع ظ
  .تذرغذزذلغان خةلعصعضة بةيظةت قعلعش ؤة ظعتاظةت قعلعشقا بذيرذلغان ظعدع

ع        ةت ظعضعس ذ هةقعق ذ ظةنه ب رةزعيةلاله ةبع تالع ع ظ ةلع ظعبن ىن ظ ذنعث ظىح ا  . ش ة خات مذظاؤعي
زدعنعش نةت قانظع ةن قارشعالش ذنعث بعل عدة ظ ة . عجعس العق نةزةرض ةن خات ةن ظأتكىزىلض ةهؤةنلعك بعل س

  .ظئلعنمايدذ
ذنمعدع   ) 3( ة بويس ةقلعق     . ظةلع ظبعنع ظةبع تالعب ؤة مذظاؤعية بعر ـ بعرعض أزعنع ه ةر ظعككعسع ظ ه

  .دةص قارايتتع
ع رةت     ا حعقعش ا هأآىمرانلعقق رال ؤاقعتت ةنعث بع ةن ؤة مذظاؤعي ةن هةس ذل بعل اش ظذس ظوخش

دذ ارايتتع. قعلعنع ةقلعق دةص ق أزعنع ه ع ظ ةر ظعككعس ذ ه اخع. ظذالرم دعن ظ ةننعث ظوتتذرع رع هةس
ر           لعنعص بع عغا توص ة ظةتراص ر خةلعص ذممعتع بع الم ظ ىتىن ظعس ةربتعكع ص ةرق ؤة غ ةن ش ع بعل حئكعنعش

دع     ل    . صىتىنلعكع هاسعل قعلعن ذ يع ع  «ظ لعنعش يعل دع »توص ر    .  دةص ظاتال ةرعظةت هاآعمعيعتعنعث بع ش
ةن      رعياسةتحعنعث   ة       رةهبةرلعكع ظاستعدا قايتا مذستةهكةملعنعشع بعل ةيغةمبةرلعكع يةن ذلذلالهنعث ص  رةس

اتالندع  أرىص          . بعر قئتعم ظعسص ةلعنع آ ع ظ ةبع هةسةن ظعبن ةؤاتقان س تعم ظأمعل ر قئ ذ بع ذم ـ    «ظ ذ ظوغل ب
ةرداردذر الاله. س ع ظ عنع ياخشعلعش ذرذثنعث ظارعس ع ض ان ظعكك ذلمانالردعن بولغ ةن مذس ذنعث بعل  ظ
  )بذخارع رعؤايةت قعلغان. (دئضةن ظعدع» مذمكعن
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عيالر    ةرقتة ظابباس ع ؤة ش ةر دألعت تا ظذمةؤعل ع ظةندذلذس أتىش الزعمك تعص ظ ذنعمذ ظئي ةردة ش ذ ي ب
ذلغانلعقعغا          ول قوي عنعث ي أص بولذش ردعن آ ةتحعنعث بع ع رعياس ذص تذرذش ذت بول ث مةؤج دألعتعنع

دذ ات بواللماي ة . ظعسص ةن هالةتت ذن آةلمعض قا ظذيغ ذرظان، هةدعس ة ق ارعخع ؤةق رةر ت ان بع ذنع هئحقاح قان
  .ظاساس قعلعنمايدذ

ان          ة ظئيتق ذفياننعث ظةلعض ز         «ظابباس ؤة ظةبذس ةت قعلعمع اثا بةيظ ةر، س ذثنع ب أزع    » قول ةن س دئض
دذ   ات بواللماي ذ ظعسص ان تةقدعردعم ت بولغ ع    . راس ع تئخ ةتحعلعك ظعش بةتةن رعياس ذالرغا نس ع ظ حىنك

ا ظ       . مذقعمالشمعغان ظعدع  ةت قعلغعنعغ اؤال بةيظ ذلمانالرنعث ظ ةت     مذس ة بةيظ ذ، ظةبذبةآرض وخشاشال ظةلعم
  .قعلغان

ك          ةتتعكع بعرلع ة جةه ذص هةمم ع بول ك دعن الم بعرلع ةيمعزآع ظعس ذنع دئيةل ةردة ش ذ ي  ،ب
دذ           ةنظع قعلع عنع م اك     . ظعتتعصاقلعقعنع ظأز ظعحعضة ظالعدذ؛ بألىنىش حئحعلعش انعيةتنع ص ىتىن ظعنس ذ ص ظ

ذلحعلعق قعلع       ظالالهتعن ا ق اقعرع    ظعبارةت بعرال ظعالهق قا ح ذنذش   ص،  ش ذنعثغا بويس ةت قعلعش ؤة     . ظ ظعتاظ
ىزلعنعش،    . تةسلعم بولذشقا بذيرذيدذ ة ي مذسذلمانالرغا قةيةردة بولذشعدعن قةتظع نةزةر بعرال قعبلة ـ آةبعض

رال                     ةت، بع رال هأآىم ذنداقال بع ظعمان، ظةقدة ؤة دعن رشتعسع ظاستعدا بعر ظذممةت بولذص ظذيذشذش، ش
  .قانذن ظاساسعغا قذرذلغان دألةت قذرذشنع ؤاجعب قعلعدذرعياسةتحع، بعرال 

دذ     ةتظع حةآلعنع ع ق دانغا آئلعش قعالرنعث مةي ةت ؤة باش عمعغان هأآىم ألىنىش ؤة . ظوخش ب
ك     ث قانحعلع الم دألعتع أآمع ظعس ذمع ه الرنعث ظوم ةت ؤة هةدعس دعغان ظاي نع حةآلةي ظعختعالصلعشعش

رال ؤاق   ةزةر بع ةتظع ن عدعن ق ةن بولذش دذ آئثةيض ا قويماي ذق باشلعق تذرغذزذشنع يولغ ردعن ظارت ا بع . عتت
  .بةلكع بعرال ؤاقعتتا ظوتتذرعغا حعققان ظعككع باشلعقنعث آئيعنكعسع ظألتىرىشكة بذيرذيدذ

ان              ة تارالغ أت تةرعصعض ث ت داش، دذنيانع اقعنع قوغ ك ـ ظعتتعص ذممعتعنعث بعرلع الم ظ ظعس
ألىنىش          دىشمةنلعرعنعث ظالدعدا آىح قذدرعتعنع آاصال     زدة ب ةتكة ظعضة قعلعش، تارعخ ؤة بىضىنكع آىنعمع

انع        جعد ظةقس ةتتا مةس ذق، ه ذق، مةهكذمل ذق، قذلل ة، خورل ان تعراآعدعي ئلعص حعقق ةؤةبعدعن آ س
ىن، مةنسةب               اقالش ظىح قايتذرؤئلعشقا آىحع يةتمةيدعغان دةرعجعضة آئلعص قالغان بعحارة هالعتعدعن س

عزلعكع  ةتحعلعك قاناظةتس نعث    ؤة رعياس ةتخورلذق ؤة بألىنىش ةنلعك، هةس ان ظأحم ذرعغا حعقارغ  ظوتت
  .خةتعرعنع هةر زامان ظةسكةرتعدذ

  ـ ظعسالم دألعتعنعث رةظعسعنعث ظاتعلعشلعرع3
ل        ىح خع دةك ظ ظعسالم هاآعمعيعتع ؤة هأآىمرانلعرع تارعخعدا ظعسالم دألعتع رةظعسلعرع تأؤةندعكع

  :ظعسم بعلةن ظاتالغان
  خةلعصة) 1(

داش ؤة      . بعلدىرعدذدئضةن مةنعنع   » ظعزباسار« ظةرةبحة سأز بولذص     خةلعصة تذنجع قئتعم دعننع قوغ
ئلع                 ة ظ أز ظىستعض عنع ظ دارة قعلعش ؤةزعصعس انع ظع ةن دذني االمنعث    ص،  ظذنعث بعل ذلذلاله ظةلةيهعسس رةس
ةن امع بئرعلض ة ن ذغا خةلعص ذ ظةنه ةآر رةزعيةلاله ان ظةبذب ارع بولغ عمنع ق. ظعزباس ذ ظعس ذ ب ذل قعلعص ظ وب

ث« عظالالهنع دع  »  خةلعصعس ةن ظع عنع حةآلعض رةر    . دئيعش العمالر بع الر ؤة ظ انلعق فعقهشذناس أص س آ
انغا  ث«ظعنس عظالالهنع ىحعنعث    »  خةلعصعس ذنع دئض دعغانلعقعنع ؤة ب اظعز بولماي نعث ج ام بئرعش دةص ن

ضةندعن آئيعن ظاندعن مةيدانغا    حىنكع ظعزباسارلعق بعرع ظأل   . ضذناهكار بولعدعغانلعقعنع ظوتتذرعغا قويعدذ   
  . ظعزباسارع بواللمايدذظالالهنعثهئحكعم .  بولسا مةثضى هايات، يوقالمايدذظالاله. حعقعدذ
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دذ                 دا رةت قعلع ةن حاقعرعلغان م بعل ذ ظعس تعم ب ةم    . ظأمةر ظعبنع ظابدذلظةزعز بعر قئ ع ظابدذلهةآ ظعبن
دذ   ةت قعلع داق رعؤاي ع ظابدذلظ   :مذن ةر ظعبن ع ظأم ر آعش ع «ةزعزنع  بع ثظ عظالالهنع دةص »  خةلعصعس

دذ  ذ . حاقعرع دع          : ظ ان ظع عم قويغ ام ظعس ا ـ ظان دا ظات ةن تذغذلغان ل، م دع قع ةر  . بول ةر  «ظةض ع ظأم دةص » ظ
دذم               ةقعمعنع قوي ةفس ل ة ظةبذه ةر  . حاقعرغان بولساث جاؤاب بئرةتتعم، حوث بولغاندعن آئيعن ظأزةمض ظةض

رةتتعم  دةص حاقعرغان بولساث جا   » ظع ظةبذهةفس « يعن        . ؤاب بئ دعن آئ ظذل قعلعنغان علعرعثالرغا مةس ظعش
ةمعرذلمأمعنعن« ةر » ظ دعثالر، ظةض ةمعرذلمأمعنعن«دئ ةن     »ظ ةمما م رةتتعم، ظ اؤاب بئ اث ج ةن بولس دئض
  .ظةمةس، دةيدذ»  خةلعصعسعظالالهنعث«

  )مأمعنلةرنعث باشلعقع دئمةآتذر: (ظةمعرذلمأمعنعن) 2(
ةن ح عم بعل ذ ظعس تعم ب ذنجع قئ ذت ذ ظةنه ةتتاب رةزعيةلاله ع خ ةر ظعبن ع ظأم ان آعش . اقعرعلغ

ذلمانالردعن  منع        مذس ذ ظعس ذلمانالر ب دذ ؤة مذس ةن حاقعرع عم بعل ذ ظعس ذنع ب رع ظ أرىص  بع ع آ  ياخش
قا باشاليدذ  ةمر     . قوللعنعش اآع ظ ع جةهش ي دذلاله ظعبن لةتكةن آعشع ظاب تعم ظعش ذنجع قئ منع ت ذ ظعس ب

ئلعص       .  شذظبة دةص قارعلعدذ   ظعبنع ظاس ياآع مذغعيرة ظعبنع     ياآع ظازات قعلعنغان يةرلةردعن خةؤةرجع آ
كة باشاليدذ      » ظةمعرذلمأمعنعن قةيةردة «مةدعنعدة   ةرنع ظعزدةش أرىص        . دةص ظأم ذنع ياخشع آ اهابعالر ب س

ئلعص  الاله«ق لعقع   ظ ةرنعث باش ذ مأمعنل ذ هةقعقةتةنم ث، ظ وغرا حاقعردع منع ت ةمكع ظعس ةن قةس »  بعل
ة خاس                شذ. دئيعشعدذ ة خةلعصعلةرض ارعخ بويعح نعث بعلةن بذ ظعسعم آعشعلةر ظارعسعدا ظومذملعشعدذ ؤة ت

  .ظعس بولذص داؤاملعشعدذ
ذ   : ظعبنع خةلدذن مذنداق دةيدذ تذرذش  ـمذسذلمانالرنعث خةلعصعنعث ظاتعلعشلعرعنع خعلم  خعلالش

دعغان   ؤة ظذنعثغا ظورذنسعز نةرسعلةرنع يىآلعشع بعلةن ظارلعشعصص آئتعدعغان ؤة        دعلعكعنع يوقعتع  ظاالهع
  .هالةتلةر آئلعص حعقتع

ذص             . بذ هةقعقةتةن ظورذنلذق صعكعر ظعدع     ذقتعنع تون ذ ن ذ ب ذ ظةنهذم ظأمةر ظعبنع خةتتاب رةزعيةلاله
ارع      «بعرةيلةن ظذنع   ص،  يئتع ز باس ذلذلالهنع ظع ةك      » ظع رةس ذ ب دا، ب دعغان  دةص حاقعرغان ذزعراص آئتع . ظ

ارع            «كلةنضةندة  هةر قئتعم يئثع خةلعصة تع     ز باس ارعنعث ظع ز باس ارعنعث ظع » ...ظع رةسذلذلالهنعث ظعز باس
ةنع    «سعلةر مأمعنلةر، مةن باشلعقعثالر، شذنعث ظىحىن مئنع        . دئيعش آئرةآمذ  مأمعنلةرنعث باشلعقع ي
  .دةثالر دئضةن ظعدع» ظةمعرذلمأمعنعن

ةمعرذلمأمعنعين ظ         ذرعغا حعقعشع      بذ يةردة شذنعمذ ظئيتعص ظأتىشكة ظةرزعيدذآع ظ عنعث ظوتت اتالغذس
دع    ان ظع عز قعلنمعغ ع آئرةآس ة ظاتالغذس ةن خةلعص ةر   . بعل ةمعرذلمأمعنعين ظأم ع ظ ةلكع هةرظعككعلعس ب

دع           اق قوللعنعل ذ ظورت لعقع    . رةزعيةلالهذ ظةنهذنعث خةلعصعلعكع ؤة آئيعنكع دةؤرلةردعم ةرنعث باش مأمعنل
ةقعقع            عنعث، ه ايالش ظعش عم باشلعق س رةك         دئضةن بذ ظعس ذرذلغانلعقعدعن دئ ة تاصش  ظعضعسع مأمعنلةرض

  .بئرعدذ
  )رعياسةتحع، يولباشحع ؤة يا باشلعق دئضةنضة ظوخشاش مةنعلةرنع بعلدىرعدذ: (ظعمام) 3(

 ظعشلعرعنع ظعدارة قعلعش ؤة مةنصةظعتعنع      ،ظعسالم دألعتع رعياسةتحعسع مذسذلمانالرغا ناماز ظوقذش     
ةتحعلعك ق ةردة رعياس داش جةهةتل ا  قوغ ذحعالر ظعمامغ از ظوقذغ ذ نام دعغانلعقع، ظذالرنعثم علع

ثع   دعن مئ ذنعث ظعزع كةندةآال ظ ةن    ص، ظةضةش عم بعل ذ ظعس ىن ب دعغانلعقع ظىح ةت قعلع ذنعثغا ظعتاظ ظ
  .ظاتالغان

دذ   داق دةي دذن مذن ع خةل از   : ظعبن ةردة نام دا قعلعش جةهةتل ام ظاتالغذسع ظةضعشعش ؤة ظعقتع ظعم
ذلغا  از     . نظعمامغا ظوخشعتعص قوي ةتحعلعكع نام ةت رعياس ذنعث ظىحىن دأل ةج ،ش ايرامالر ؤة    ، ه  هئيت ـ ب



 97

ان     ةتحعلعك   «يئغعشالرغا قعلعنغ ةرقلةندىرىلىص     » آعحعك ظعمام ن ص ةتحعلعك   «تع ىك ظعمام ىك  (» بىي بىي
  .دةص ظاتعلعدذ) رعياسةتحعلعك

ظالعم ياآع بعرةر   ظعمامةتحلعك ظعزاهالنغان شةرت ظاستعدا فعقهشذناس،      : ظعبنع هةزم مذنداق دةيدذ   
امع        : مةسعلةن. مةسجعدنعث ظعمامعغا قارعتامذ ظئيتلعشع مذمكعن     ةبعلعنعث ظعم االنع ق امع، ص ... دعن ظعم

  .ؤة لئكعن ظعسالم ظةهلعنعث ظعشلعرعغا مةسظذل بولمعغان باشقا بعر آعشع بذ ظعسعم بعلةن ظاتالمايدذ
ةناغا    قعحة م ةتحعلعك باش دا ظعمام عظعلةرنعث ظذقذمع ةقةت ش ةص ة   .  ظعض ذ هةقت دذن ب ع خةل ظعبن

دذ داق دةي ان : مذن ع بولغ قعحة ظاتعلعش علعكنعث باش ذنع خةلعص ذ ظةنه ةلع رةزعيةلاله عظعلةر ظ ش
يعن                 االمدعن آئ ذلذلاله ظةلةيهعسس ة ظاساسةن رةس ذنداقال مةزهعبعض ةتلةش، ش ظعمامةتحعلعك بعلةن سىص

ئالن قعلعش ظىحىن        نامازغا ظعمامةتحعلعك قعلعشقا ظذنعث ظةبذبةآردعن تئخعمذ       ، هةقلعق ظعكةنلعكعنع ظ
دذ     اس قعلع ذنعثغال خ عنع ظ ام ظاتالغذس ام      . ظعم ذالرغا ظعم ةتلعرع ظ ةزهعبع ؤة بعدظ ذالرنعث م ةقةت ظ ص

ىنال خاس                      علعرع ظىح أز آعش ذرغان ظ ة ظولت علعك مةنسعؤعض دعن آئيعنكع خةلعص ظاتالغذسعنع ظذ ؤة ظذنعث
ل بع    . قعلعشنع بذيرذيتتع  ىرى ظذالر بعلةن تع انالرنع    ص،  رعكت ذالرنع رازع قعلغ ايتتع        ظ ةن ظات عم بعل ذ ظعس .  ب

معنع               عنعث ظعس ظةمما دألةت باشقعالرنعث قولعغا ظأتىشع هامان بةنع ظابباس شعظعلعرع قعلغاندةك خةلعص
ام «ظذالر بذ يىرىشتة رعياسةتحعلعرعنع ظعبراهعمغا آةلضعحة       . ظةمعيرذلمأمعنعنغا ظأزضةرتتع  ظاتالغذسع  » ظعم

ع          بعلة قا حعقت ذرذش قعلعش اه          . ن ظاتعدع ؤة ظذنعث ظىحىن ظ ة سةصص دعن آئيعنكع خةلعص دا ظذنعث ظاخعرع
  .دئضةن نام بعلةن ظاتالدع» ظةمعرذلمأمعنعن«

أزلعرع               شذنع   دعن ظ االمنعث ظةؤالدلعرع ذلذلاله ظةلةيهعسس عيظةلةر رةس أتىش آئرةآكع ش ظعزاهالص ظ
ةنع   قا ب ةت قعلعش ة بةيظ ان آعشعلةرض دعرازع بولغ ةن ظع ل بعرعكتىرض اس ؤة تع دانغانلعقع . ظابب ظال

ةردة  ع دةؤرل ذلمعدع ؤة آئيعنك ة قوش اهنعث بةيظعتعض دذلاله ساصص ذ ظاب يعن ظةب كارعالنغاندعن آئ ظاش
  .ظابباسعيالر دألعتعضة بعر نةححة قئتعم ظعسيان قوزغعدع

علعك  دعكع خةلعص ذرظان ظايةتلعرع ع ق عمعز آئرةآك ةتحعلعك،بعلعش ةرنعث  مأمع، ظعمام نل
ش       ةتحعلعك قعلع ةقةتال رعياس دا ص ئلعص ظئيتقان ةتتعن ظ ذمع جةه اهلعق ظوم ةتحعلعكع ؤة صادعش رعياس

ان عتعدة ظئيتعلغ ةت  . مةقس ع مةقس ةت تىزىم ةن هاآعمعي رةر مذظةيي ذالردعن بع عحة ظ دذظةآس . قعلعنماي
ان         الاله . داؤذد ظةلةيهعسساالم قذرظاندا خةلعصة ؤة صادعشاه دةص ظاتالغ د ظ دذ  مذن ع داؤذد [: اق دةي سئنع  ! ظ

دذق   ة قعل دة خةلعص ةر يىزع ةن ي ز هةقعقةت اد ( ]بع ىرة س مع -26س ر قعس ةتنعث بع ذتنع [) ظاي داؤذد جال
ألتىردع الاله. ظ ةلتةنةتنعظ ا س ةردع  داؤذدق ةرة (]ب ىرة بةق مع-251س ر قعس ةتنعث بع راهعم )ظاي  ظعب

ةت      ان ؤة هعداي ام دةص ظاتالغ ةردة ظعم ر ي االم بع امالردعن   ظةلةيهعسس ةؤالدلعرعنعث ظعم قان ظ تاص
ةن دعغانلعقعغا ؤةدة بئرعلض الاله. بولع داق ظ دذ مذن الاله[: دةي ذنعثغا (ظ ة «): ظ ذم آعشعلةرض ئنع حوق س

راهعم  » صئشؤا قعلعمةن ) دعندا( اث           «: دئدع، ظعب ؤا قعلس ذ صئش عم ظةؤالدعمنعم ر قعس دع » مئنعث بع . دئ
دع » ظئرعشةلمةيدذ) يةنع آاصعرالر(عمالر ظةهدةمضة زال ) صئشؤا قعلعش (مئنعث  «: ظالاله ةرة    (].دئ ىرة بةق س
ةلتةنةت       ) ظايةتنعث بعر قعسمع  -124 دذ       يةنة باشقا يةردة ظةؤالدلعرعنع س ر قعلع عتعدة زعك علعرع سىص . ظعض

ةنع  اهلعق         [ي ىك صادعش ذالرغا بىي ةردذق ؤة ظ ةت ب اب، هئكم ةؤالدعغا آعت راهعم ظ ةن ظعب ز هةقعقةت بع
ةردذق  ىرة نعس  (].ب مع -54ا س ر قعس ةتنعث بع عغا    ) ظاي ذل قعلعش ع ؤة ق عرظةؤننعث زذلم راظعل ص ةنع ظعس ب

امالردعن بولذشع ؤةدة          يعن ظعم دذ ظذحرعغاندعن آئ ز   [. قعلعنع عر (بع ا      ) معس وزةك قعلعنغانالرغ دا ب زئمعنع
ذنعث       عرظةؤن ؤة ظ ذالرنع ص نع، ظ حعالردعن قعلعش ذالرنع يولباش ز، ظ رادة قعلعمع نع ظع ةت قعلعش مةرهةم

ةؤمعنعث  ة(ق ز) مىلكعض رادة قعلعمع نع ظع ىرة قةسةس  (]ؤارعس قعلعش ةت– 5س عرظةؤننعث  )ظاي ذالر ص ظ
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ذلمان        دذ ؤة مذس ةت قذرع تةقعل دأل يعن مذس االم  زذلمعدعن قذتذلغاندعن آئ ذالرغا  ظالالهنعث ظةلةيهعسس  ظ
اد      سعلةرضة بة  ظالالهنعث! ظع قةؤمعم «[: بولغان مةرهةمعتعنع ظةسلعتعص مذنداق دةيدذ     ع ي ةن نئمعتعن رض

ثالردا      ظالالهقعلعثالر،   دا ظعحع دعغان    ( ظأز ؤاقتع ا يئتةآلةي وغرا دعنغ علةرنع ت ةيغةمبةرلةرنع   ) س ذن ص نذرغ
دة    ]).يةنع ظأزةثالرنع ظأزةثالرغا خوجا قعلدع    (سعلةردعن صادعشاهالر قعلدع    . بارلعققا آةلتىردع   سىرة ماظع

  .ظايةتنعث بعر قعسمع-20
ع ىن خةلعص ذنعث ظىح ذ ش ة بول ة ظعض اش مةنعلةرض ةر ظوخش اهلعق ؤة ظعمامةتحعلعكل ص، لعك، صادعش

دذ   ىن ظئيتعلع ةتحعلعكع ظىح الع رعياس ةتنعث ظ ةقةتال دأل دة   . ص داق مةنع ةر قان قا ه ذنعث باش الم ظ ظعس
  .ظئيتعلعشعغا يول قويمايدذ

  ـ ظعسالم دألعتع رةظعسعدة بولذشقا تئضعشلعك شةرتلةر4
ةتحع  ة رعياس الم دألعتعض ة     ظعس الم ظذممعتعض ىتىن ظعس عكع ص ازذك ؤةزعص ايعن ن ش، ظعنت لعك قعلع

ةلتىرىش    ا آ ةرنع قولغ ىك نةتعجعل عؤةتلعك بىي دذ   مذناس ة ظالع أز ظعحعض ذرعيعتعنع ظ نعث . مةجب رةظعس
ةتتعكع        ذ جةه اآع ظ عزلعقع ي ةتتعكع حعدامس رادة جةه اجعزلعقع ؤة ظع ةتتعكع ظ ش جةه ةآكذر قعلع تةص

ارعتع ؤة  ع، جاس عدذ ظأتكىزلعض عنع تاص أز ظةآس تة ظ ة بعؤاس داملعقلعغع ظذممةتت ذ . حع ةتنعث ب ظذمم
ةن    ذبعيعتع بعل اآع مةغل العبعيعتع ي ذنعث غ الالردا ظ أص ه ذبعيعتع آ اآع مةغل العبعيعتع ي ادعكع غ دذني

  .مذناسعؤةتلعك بولعدذ
علةرال  بذ نازذك ؤةزعصعنع ظادةتتعكع بعر آعشع ظةمةس، مذظةييةن شةرت ؤة سىصةتلةرضة ظذيغذن آع            ش

  .ظأز ظىستعضة ظاالاليدذ
ةرتلةرنع                 دةك ش عدة تأؤةندعكع دعغان آعش لعككة تةيعنلعنع ع رةظعس الم دألعت ظعسالم ظالعملعرع ظعس

  :بولذشنع تةلةص قعلعدذ
  مذسذلمان بولذش) 1(

رةك          ذلمان بولذشع آئ ئقعن            . ظعسالم دألعتع رةظعسع حوقذم مذس ةتظع ي ة ق ازذك ؤةزعصعض ذ ن عر ب آاص
دذ   قذرظان مذسذلمانالرنع مذسذلمان باشلعقعغا ظعتاظةت قعلعشقا بذيرذص        . دذآةلتىرىلمةي داق دةي ع  [: مذن ظ
ثالر              ظالالهقا! مأمعنلةر ةت قعلع ة ظعتاظ ان ظعش ظىستعدعكعلةرض أزةثالردعن بولغ ىرة  س  ]، صةيغةمبةرضة ؤة ظ

  .ظايةتنعث بعر قعسمع-59نعسا 
ةت قع    : ظالعمالر مذنداق دةيدذ   ذمع        ظعش ظىستعدعكع ظعتاظ علةرنعث بعرعنحعسع ظوم دعغان آعش لعن

نعث،                 . باشلعق دعن تذرغذزذلذش الم ظذممعتع نعث ظعس ةتنع رةظعس ذ ظاي عمالردا ظالعمالرنعث ب ظالدعنقع قعس
ذنداقال  اش ذيرذمعغان    ظالالهق الرغا ب ذناه ظعش ان ؤة ض را قعلغ ةرعظعتعنع ظعج الم ش ان، ظعس ةت قعلغ  ظعتاظ

انلعقعنع            شةرت ظاستعدا مذسذلمانالر تةرعصعد    ل قعلغ ة دةلع نعث ؤاجعب ظعكةنلعكعض عن ظعتاظةت قعلعنعش
  .آأرىص ظأتكةن ظعدذق

 ظالاله[: دةيدذ مذسذلمانالرغا آاصعرالرنعث هأآىمرانلعق قعلعشعنع قةتظع هارام قعلعص مذنداق          ظالاله
  .ظايةتنعث بعر قعسمع-141 سىرة نعسا ].آاصعرالرغا هةرضعز مأمعنلةرضة قارشع يول بةرمةيدذ

ذلمانالرغا قارشع               عرالرغا مذس ة آاص شةآسعزآع دألةت رعياسةتحعلعكعدعن ظعبارةت ظةث بىيىك ؤةزعص
دذ  ص بئرعلمةي ول قعلع الاله. ي ذلمان    ظ عنع مذس ر ظعش ذلمانالرنعث هئحبع أزعدة مذس دعكع س  تأؤةن

ذيرذص  لعقعنع ب ظذللعقعغا تاصشذرماس ث مةس دذبولمعغانالرنع داق دةي ةر[: مذن ةر مأمعنل ذص مأمعنل نع قوي
ذ            ةن، ظ ذنداق قعلعدعك ذن، آعمكع ش ةلمةيدذ  ظالالهنعث آاصعرالرنع دوست تذتمعس تلذقعغا ظئرعش  ] دوس

ران   ( ال ظعم ىرة ظ مع  -28س ر قعس ةتنعث بع نع    ) ظاي ت تذتذش عرالرنع دوس ذلمانالرنعث آاص الم مذس ظعس
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دذ       عنع حةآلةي أآىمران قعلعؤئلعش ة ه ة ظأزلعرعض ةردة ظةلؤةتت ةن ي ع ه . حةآلعض أآىمرانلعق ـ     حىنك
دذ       . يئقعنلعقتذرظعضعدارحعلعق قعلعش ؤة     ذلمانالرغا دوست بواللماي عرالر مذس الاله . آاص دذ    ظ داق دةي :  مذن

دة      -بعر) ياردةمدة ؤة معراستا (آاصعرالر  [ ةر يىزع اثالر، ي ةل قعلمعس ة ظةم  بعرعضة ظعضعدذر، ظةضةر بذ هأآىمض
  .ظايةت-73نفال  سىرة ظة].صعتنة ؤة حوث قااليمعقانحعلعق تذغذلعدذ

دذ           ام بولع ذلمانالرغا ظعم ازدا مذس از           . ظعسالم دألعتع رةظعسع نام ام بولذشع ؤة نام عرنعث ظعم ةمما آاص ظ
  .ظوقذشعدعن سأز ظئحعلمايدذ

ذيتتع   الص ظوق امعزعنع باش ذلمانالرنعث ن ةدة مذس ة مةدعن ات بولغعح االم ؤاص ذلذلاله ظةلةيهعسس . رةس
ةر ظ        ةآر، ظأم يعن ظةبذب ةن         ظذنعثدعن آئ أؤةت بعل ذالر ن ذ ظةنه ةلع رةزعيةلاله مان ؤة ظ ةتتاب، ظوس ع خ عبن

ذ     . ظأمةر رةزعيةلالهذ ظةنهذ بامدات نامعزعدا شئهعت قعلعندع      . ظذنعث ظعزعنع باستع   ذ ظةنه ظةلع رةزعيةلاله
ان               عدعن شئهعت قعلعنغ بامدات نامعزعغا آئتعؤاتقاندا ظابدذراهمان ظعبنع مذلجةم دئضةن بةدبةخت تةرعص

  .ظعدع
ة                 ول ظاستعدعكعلةرض أزع ؤة ق عنعث ظ حىنكع خةلعصة ؤة مذسذلمانالر ظارعسعدا تىزىلضةن ظةهدة خةلعص
لع  المنعث ظةس ش، ظعس ة قعلع الةتكة ظعض ةظعتعنع آاص ةتنعث مةنص ةتبعقالش، ظذمم ةرعظعتعنع ت الم ش ظعس

علة             ةتلعرعنع بةلض تةك مةجبذرعي الم تارقعتعش داص ظعس عرالرنعث  . يدذماهعيعتع ؤة مةؤجذدعيعتعنع قوغ آاص
  .بذالرنع رعظاللعققا ظايالندذرذش ظعقتعدارع ؤة بذنعثغا تىرتكة بولعدعغان ؤعجدانع آىحع بولمايدذ

ةد  ةد ظةس تاز مذهةمم ودع«ظذس ةت معت المدعكع هاآعمعي دذ» ظعس داق دةي دا مذن املعق آعتابع : ن
ةرعظةت ؤة    ذ ش ةقةتال ب ةتحعلعكعنع ص ةت رعياس الالهدأل عدعن آةلضظ ة  تةرعص ع مةنبةسعض ةن ظعاله

علعرعنع      . ظعشعنعدعغان آعشعضة، يةنع مذسذلمانغا تاصشذرذش مذمكعن      ةللعك ؤةزعص ظعسالم دألعتعنعث ظةج
عدعغان ظعخالسمةن             اش ظعض ذرذص      مذبارةك ظعسالم تةلعماتلعرعغا حعن دعلعدعن ب ذرماي ت ة تاصش آعشعلةرض

  . هةقعقي مةنعسعضة ظعضة قعلعش مذمكعن بولمايدذظذنع
ع          ضذنا هكار مذسذلماننعث ظعمامةتحعلعك قعلعش جاظعز بولمعغان يةردة ظةلؤةتتة آاصعرنع ظعسالم دألعت

  .رعياسةتحعلعكعضة تةيعنلةشكة بولمايدذ
  باالغةتكة يةتكةن بولذش) 2(

ةرتع          ةن    . بعزضة مةلذم بولغعنعدةك باالغةتكة يئتعش مةجبذرعيةتكة بذيرذلذشنعث ش ة يةتمعض باالغةتك
ةرعظةت مىر ش ةس ظأس ع ظةم ةت ظعضعس دا مةجبذرعي أآمع ظالدع ةربعر .  ه ةتتعكع ه ذنعثدةك دأل ش
عدعن  ثيئتةرسعزلعض ذنعثغا  ظالالهنع عنع ظ ةتحعلعك ؤةزعصعس دعغان رعياس ظذلعيةتكة تارتعلع دا مةس  ظالدع
عتعص             . تاصشذرذشقا بولمايدذ  ازذآلعغعنع آأرس ظذلعيةتنعث ن ذ مةس ظأمةر ظعبنع خةتتاب رةزعيةلالهذ ظةنهذ ب

دذ  مذ ة               «: نداق دةي ئقعلعص حىشس ر ي ر خئحع دا بع راق زئمعنع ةر ظع ة ظىحىن       ظالالهنعث ظةض دا نئم  ظالدع
ةن    ظذلعيةتكة تارتعلعم ةنلعكعمدعن مةس ةص بةرمعض ع تىزل ذنعثغا يولن ظذل   » ظ أزع مةس ة ظ مىر ظأزعض ظأس

ظذللعغعن             علعرعنعث مةس ةقعل ظعض وثالر، ظ ع ؤة ح ة   بواللمعغان يةردة هةرضعزمذ ظعسالم دألعت أز ظىستعض ع ظ
  .ظااللمايدذ

  ظةقعللعق بولذش) 3(
ةرتع نعث ش ة بذيرذلذش ذ مةجبذرعيةتك ذل  : ظةقعلم ةتحعلعكع قوب اراثنعث رعياس ىن ش ذنعث ظىح ش

دعن            ظالاله. قعلعنمايدذ ذرعيعتعنع ظةمةل دعكع مةجب ذنعث ظالدع دا ظ اس هال ة م ان نةرسعسعض  مةهرذم قويغ
ة    ظاتا ـ ظانعسعدعن قالغان مال . قالدذرعدذ ان آعشعض  ـ مىلكعنع نورمال ظعشلعتعش ظعقتعدارعغا ظعضة بولمعغ
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ام               ذرذش قعلعش ؤة توخت اتع، ظ ةت ـ نذمذسع، هاي ع، ظعصص ال ـ مىلك ذلمانالرنعث م ىتىن مذس عزمذ ص هةرض
  .تىزىش هوقذقلعرع تاصشذرذلمايدذ
اتلعرع         «: ظعبنع هةزم مذنداق دةيدذ    ذش، زاآ امعزعنع باشالص ظوق الص   رةظعس آعشعلةرنعث ن نع توص

ش       اد قعلع ع جعه ة قارش ش ؤة دىشمةنلعرعض را قعلع ةهكاملعرعنع ظعج ةرعظةت ظ لعتعش، ش ا ظعش ظورنعغ
دذ  ىن تذرغذزعلع ةش ظىح علةرنع ظأت ارلعق ؤةزعص ذ. قات دة بول ع ظةه ذالر هةممعس ةن ص، ب ة يةتمعض باالغةتك

  .»ظةقلع جايعدا بولمعغان آعشعضة بذ خذسذستعن خعتاب قعلعنمايدذ
ذآع د ة      هالب ةت جةهةتت ةقعل ـ صاراس ةلكع ظ ةس ب عال ظةم دا بولذش ةقلع جايع عنعث ظ ةت رةظعس أل

ع  ش يول ةل قعلع عب ه دعغان ؤة مذناس ئلعص باراالي زدعنعش ظ تعدة ظع علعلعرع ظىس ةتنعث مةس ظذمم
  .تاصااليدعغان دةرعجعدة ظأتكىرلىآكة ظعضة بولذشع تةلةص قعلعنعدذ

  هأر بولذش) 4(
. تاملعق خعزمةتكارالر دألةت رةظعسع بولذش ساالهعيعتعضة ظعضة ظةمةس       قذل، ؤاقعتلعق قذل ؤة توخ    

عؤةتلعك           ة مذناس أزع ؤة ظذممةتك ذص ظ ةؤاتقان بول ةت ظأت دا مةجبذرعي حىنكع ظذالر خذجايعنلعرعنعث ظالدع
  .ظعشالردا خالعغانحة صاظالعيةت ظئلعص بئرعش ظةرآعنلعككة ظعضة ظةمةس

  ظةر آعشع بولذش) 5(
ا   ةت ظ ىتىن ظذمم ذلذلالهنعثص ةت      «: لعملعرع رةس ان معلل ظذل قعلغ عنع مةس ال آعش عغا ظاي ظعش
ىرة    (]ظةرلةر ظايالالرنعث هامعيلعرعدذر  [ ظالالهنعث دئضةن هةدعسع ؤة     .»مذؤةصصعقعيةت قازعنالمايدذ  -34س

مع  ر قعس ةتنعث بع ةتحعلعكع   ) ظاي ع رعياس الم دألعت ة ظعس ال آعشعض ةن ظاي ة ظاساس ةن ظايعتعض دئض
عنع دذ ؤةزعصعس ة آئلع ذرذلمايدعغانلعقعغا بعرلعكك ةر   . ث تاصش اش ظةرل ا ظوخش ا ظعلعنغعنعغ ة تعلغ ذ ظايةتت ب

أص     ذ آ االهعيةتلعك ؤة تئخعم ذ س تا تئخعم ة ظئلش أز ظىستعض علةرنع ظ ىك ؤةزعص الالردعن بىي ظاي
دذ               ةآحع بولع ا يئت ةر ظايالالرغ انلعقع ظىحىن ظةرل ة بولغ ةت ر    . ظعمكانعيةتلةرضة ظعض الالر دأل ة  ظاي ةظعسلعكعض

  .تةيعنلةنمةيدذ
ان              ل بولغ دة نازع ة قعلعنعشع هةققع عيلعقع       ،بذ ظايةت ظاظعلعنعث هعماي ةؤةبنعث خذسذس ئكعن س  ل

دذ  ذمعلعقتعن حةآلعمةي أآمعنع ظوم ةت ه ة . ظاي ة ظعض ال آىحك أآىم ظوخشاش ذمع ه ةتتعكع ظوم . ظاي
اظ   ر ظ قان بع ةرآعب تاص عدعن ت ةححعال آعش ر ن دارع بع ث ظعقتع ةرلعك ظايالالرنع قا يئت دارة قعلعش علعنع ظع

  . بعر صىتىن مذسذلمانالرنعث ظعشلعرعنع ظعدارة قعلعشقا تئخعمذ ظاجعز آئلعشع تةبعظع،بولمعغان يةردة
دذ                   ام بولع ازدا ظعم ذلمانالرغا نام ة مذس ةن بعرض قذرذش بعل لعرعنع باش ةت ظعش ةرعظةت  . رةظعس دأل ش

ا ة ظعم الالر ظةرلةرض النغاندا ظاي ة ظاساس دذهأآعمعض ذنعث . م قعلعنماي ةتحعلعكع ؤة ظ عنعث ظعمام ال آعش ظاي
  .بعلةن ظوقذلغان ناماز خاتا هئسابلعنعدذ ؤة قوبذل قعلعنمايدذ
ةقعللعق    أتكىر ظ ذ ظ دا تئخعم ا قارعغان ةر ظايالالرغ عكعرلعك ،ظةرل وغرا ص ك ، ت تةهكةم ظعرادعلع  ، مذس

ع      . آةسكعن قارارلعق بولعدذ   ةبعظعتع هئس ذ      ظةآعسحة ظايالالرنعث ت ان بول ةن تولغ ذ ص،  ياتحانلعق بعل  ،قايغ
  .خوشاللعق ؤة غةزةص ظذالردا دةرهال ظةآس تةسعرعنع آأرسعتةلةيدذ

  دذرذستلذق) 6(
دعغان                    امزات بولع ة ن ع رةظعسلعكعض الم دألعت تلذقتعن ظعس ةردعكع دذرذس ذ ي بعلعشعمعز آئرةآكع ب

ان ؤة خا            ةيب ـ نذقس اظالعيعتعنعث ظ ةرعكعتع ؤة ص أز ـ ه عنعث س ةت   آعش ذص آامال الع بول العقتعن خ ت
 مةرهعمعتعضة مذيةسسةر   ظالالهنعثبذ سىصةتلةر صةقةت    . دةرعجعسعضة يةتكةن بولذشع مةقسةت قعلعنمايدذ    

  .تئصعلعدذ)  ساالمع بولسذنظالالهنعثظذالرغا (بولذص ضذناه ـ مةسعيةتتعن قوغدالغان صةيغةمبةرلةردعال 
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ة         ظعمام شعظةلعرع ظ   12جةظفةرع مةزهعبعدعكع    ة صةيغةمبةرض اآلعق جةهةتت م ؤة ص ةت، ظعلع عمام سىص
ذ اش بول دذ ص، ظوخش اك، دةص قاراي العقتعن ص ذناه ؤة خات ارلعق ض ةرع . ب زا مذزةفف ةد رع راق، (مذهةمم ظع

ذدعرع تذتعنعث م ع ظعنعس ةرنعث ظةقعدعسع«) نةجةف فعقه دذ»ظعمامعل داق دةي دا مذن املعق آعتابع :  ن
ئلعص              بعز، ظعمام، صةيغةمبةرضة ظوخشا   « ةهؤةنلعكتعن آ اآع س تةن ي ةدةر قةس ة ق شال تذغذلغاندعن ظألضةنض

رةك              حعقعدعغان بارلعق رةزعللعكتعن ؤة بذزذقحعلعقتعن، شذنداقال خاتالعق ؤة ظونذتذشتعن صاك بولذش آئ
ةهؤالع         . دةص ظئتعقاد قعلعمعز   حىنكع ظعمانالر شةرعظةتنعث قوغدعغذحعلعرع ؤة هعمايعحعلعرع، ظذالرنعث ظ

ايدذ صةيغة عال ظوخش ة         . مبةرنعثكعض ذم ظعكةنلعكعض عيةتتعن مةس ذناه ـ مةس ةيغةمبةرلةرنعث ض زدعن ص بع
عنع      ة ظعشعنعش ة ظعكةنلعكعض ةينع هالةتت ذ ظ ال ظعمامالرنعثم ل ظوخشاش ان دةلع ةص قعلغ عنع تةل ظعشعنعش

دذ ةص قعلع اد قعلعمعزآ . تةل ةن ظئتعق ة ظاساس ت دةلعللةرض االمغا ظاظع ذلذلاله ظةلةيهعسس ام رةس ع ظعم
ةت ؤة      ةت، هئمك ةقعل، صاراس تلذق، ظ اآلعق، دذرذس ئخعلعق، ص عجاظةت، س ال ش ة ظوخشاش صةيغةمبةرض
ع   ع بولذش ةث ياخشعس علةرنعث ظ ذص آعش قان بول ةتلةردة تاآامذلالش علعك سىص ارةت آعش ةخالقتعن ظعب ظ

  .آئرةك
م ياآع ظالدعنقع ظعمامنعث  ظعالهع ظةهكامالر بارلعق مةرعصةت ؤة مةلذماتالرنع رةسذلذلاله ظةلةيهعسساال 

ذل قعلع ةن قوب ع بعل دذص، ؤاستعس عل قعلع ع هاس عزآع . ظعلعمن علعنع شىبهعس يعن مةس ع قع تةسادذص
ث  ةدةر      ظالالهنع ة ق ةقعقعي ماهعيعتعض ةن ه امع بعل ذدرةتنعث ظعله ةددةس ق لعغان مذق ذالرغا بئغعش  ظ

عمذ       ضةرحة ظذالرنعث ظعلمع آأصعيعش     . خاتاالشمعغان هالدا بعلةلةيدذ   ة بولس حانلعقعغا ظعض ؤة تاآامذللعشعش
االممذ  . هئحقانداق ظةقلع دةلعل ياآع ظىضعتعلعشكة مذهتاج بولمايدذ      ذلذلاله ظةلةيهعسس بعم  «: رةس ع رةب ! ظ

  .دئضةن ظعدع» ظعلمعمنع زعيادة قعلغعن
ة              »مذقةددةس قذؤؤةت «ظعمامنعث   ةت دةرعجعسعض ذق آامال املعنعش آىحع تول ارةت ظعله  تعن ظعب

قا            . ن بولعدذ يةتكة ظعمام هةر ؤاقعت هةر شاراظعتتا مذقةددةس روهع ساصلعقع بعلةن مةلذمات قوبذل قعلعش
دذ   ةييار تذرع وص ـ            . ت انلعرع ظ ةآحع بولغ دا بعلم أثىل ظعكرانع ال آ ان دةره ذحرعغان هام ة ظ رةر نةرسعض بع

  .»ظوحذق روشةنلعشعدذ
ذرظان            ذص ق ةتة بول ذرذق سةصس لةردة          بعز دةيمعزآع بذالر صةقةتال ق ةدعس شةرعص ذبارةك ه ةرعم ؤة م  آ

وق    عيعتع       . هئحقانداق ظاساسع ي ةيغةمبةرلةرنعثال خذسذس ةقةت ص ذملذق ص العغعنعنع      . مةس ةر آعشع خ ه
اتلعيالمايدذ      عنع ظعسص عنعث هةممعس ان نةرس ةمما داؤا قعلغ دذ، ظ ان  . داؤا قعالالي انالرغا داؤا قعلغ ظعنس

ع  نةرسعسع بئرعلعدعغان بولسا شىبهعسعزآع بة . زعلةرنعث جئنع ؤة مال ـ مىلكع خةتةرضة ظذحرعغان بوالتت
  .شذنعث ظىحىن شةرعظةت داؤا قعلغذحعنعث ظعسصات آأرسعتعشعنع تةلةص قعلعدذ

عظة ظعماملعرعنعث               ةلكع ش ظعراننعث سابعق رةهبعرع خذمةينع سأزلعرعدة ظعمامنعث مةسذملعغعنع ب
دعغانل   صةرعشتة ؤة    ذالر          صةيغةمبةرلةردعنمذ ظىستىن تذرع دذ؛ ظ ذرعغا قويع ا عقعنع ظوحذق ظوتت ئقعن   ظالالهق  ي

ة    ة ظعض دعغان مةرتعؤعض ةيغةمبةرمذ يئتةلمةي اآع ص تة ي دذ،صةرعش ذ .  دةص قاراي ةت «ظ المع هأآىم » ظعس
  :ناملعق آعتابعدا مذنداق دةيدذ

ةلتةنةتكة       ،ظعمام مةدهعيلعنعدعغان مةرتعؤة  « ة ؤة س الع دةرعج ا        ، ظ رع ب ات زةرعحعلع ىتىن آاظعن ش  ص
ة  علعككة ظعض عدعغان خةلعص االم . ظعض ذلذلاله ظةلةيهعسس ةزهعبعمعز ؤة رةس ةدعس ؤة  ،م ث ه  ظعمامالرنع

ا رعؤايةتلعرع ظعماملعرعمعزنعث    ة               ظالالهق ة ظعض دعغان مةرتعؤعض ةيغةمبةرمذ يئتةلمةي اآع ص تة ي ئقعن صةرعش  ي
ذر    ثظالالهنعظذالر بذ دذنيادعن بذرذن     . ظعكةنلعكعضة ظعشعنعشعمعزضة بذيرذيدذ   ذرغان ن  ظةرعشعنع قورشاص ت

دع الاله. ظع دع  ظ ان ظع ا قعلغ ةرنع ظات دعغان مةرتعؤعل ئحكعم بعلمةي قا ه دعن باش ذالرغا ظأزع ذالردعن .  ظ ظ



 102

دذ     ظالالهقا بعلةن ظارعمعزدا    ظالاله« عؤةتلةر بولع دعغان مذناس ةيغةمبةرمذ بعلمةي اآع ص »  يئقعن صةرعشتعلةر ي
  .»دئضةندةك رعؤايةتلةر قالغان

ع               تأؤة ان رةتلعرعن ة قعلغ اآلعغع ظئتعقادعدعكعلةرض العقتعن ص ذناه، خات ندة بةغدادعنعث ظعمامنعث ض
  :قعسقعحة بايان قعلعمعز

ع                ) 1( ة ظعبن ا مذظاؤعي امالردعن بولس ظةضةر هةسةن ظعبنع ظةلع رةزعيةلالهذ ظةنهذ خاتالعقتعن صاك ظعم
وغرا           ظةبع سذفيان رةزعيةلالهذ ظةنهذغا قعلغان بةيظعتعضة نئمة د        ةيظعتع ت ان ب ذنعثغا قعلغ ةر ظ ةيسعلةر؟ ظةض
دذ  ان بولع ذل قعلعنغ ع قوب ةنعث خةلعصعلعض ا مذظاؤعي ذ  . بولس ذ ظةنه ةن رةزعيةلاله ا هةس ا بولس ةر خات ظةض

  .خاتاالشقان بولعدذ
 ظذنعث خةؤص ظاستعدا ظأزعنعث      ، ظعمام مةزهعبعدعكعلةر ظعمامنع مةسذم دئضةندعن آئيعن      12 )2(

دذ     ، يةنع مةن ظعمام ظةمةس    ،كار قعلعشع ظعماملعغعنع ظعن  اظعز بولع دذ   ، دئيعشع ج ذ    .  دةص قاراي ذآع ب هالب
انحعلعغع         ان يالغ ذالر رذخسةت قعلغ ةر   . ظذنعث ظ ةس     «ظةض ام ظةم ةن ظعم أزعنع راست دةص       » م ةن س دئض

  .دئضةن سأزعنعث يالغان ظعكةنلعكعنع ظعنكار قعلمايدذ» مةن ظعمام«قارعسا، ظذنعث 
نعث صىتىن ضذناه ؤة خاتالعقتعن مةسذم بولذشع شةرت قعلعنسا ظذنعثدعن آئيعنكع        ظةضةر ظعمام ) 3(

وغرا        . ظعز باسار ؤة ياردةمحعلعرعنعثمذ مةسذم بولذشع شةرت قعلعنعدذ        ذص ت ظةضةر هةربعر آعشع مةسذم بول
  .يولدا ماثالسا ظعمامغا ظئهتعياجع قالمايدذ

ذناهالرنع قعلع   ك ض ذلمان آعحع ادةتتعكع مذس ةمما ظ ذمكعن ظ ع م تلعقعنع ؤة  . ش ذنعث دذرذس ذ ظ ب
دذ ا حعقارماي ذلماندارحعلعقعنع يوقق ىن . مذس العغع ظىح ةن خات ةقةت ظأتكىزض دعن ص الالهتعنظذنعث  ظ

ىن    لعق ظىح ةدةم باسماس ع ق ا ظعككعنح ذ يولغ ىزىش ؤة ظ ول ظ العقتعن ق ش، خات ةص قعلع عرةت تةل مةغص
ان زات       «: لاله مذنداق دةيدذ  رةسذلذ. مذستةهكةم ظعرادة تعكلةش تةلةص قعلعنعدذ     دة بولغ ارلعغعم ظعلكع ب

اثالر          بعلةن قةسةمكع،  دعغان بولس ذناه قعلماي ةر ض الاله  ظةض تع      ظ ئلعص آئ علةرنع ظ ذناه      ص،   س ر ض قا بع باش
ةلتىرةتتع  ةلقنع آ دعغان خ ذالر . قعلع الالهتعنظ ع ظ ةص قعالتت عرةت تةل الاله.  مةغص ذالرنع ظ ذلمان ظ  مذس

  .»مةغصعرةت قعالتتع
ةرز ؤة ظاساسالرنع                 دذر نعث ظعسالمدعكع ص دعغان آعش ة تةيعنلعنع ةرلعك ؤةزعصعض ذستلذقتعن بذ خةت

اقالنغان ذناهالردعن س ىك ض ان، بىي ادا قعلغ ذناه،ظ ك ض ان  آعحع ادةت قعلعؤالمعغ نع ظ ادعق،قعلعش  ، س
ا ظعشلعرعدا   دعن ؤة دذني   ، هعسسعياتقا بئرعلمةيدعغان  ، شةآعلؤازلعقتعن يعراق  ، ظامانةتدار ،راست سأزلىك 

دعغان      دعغان         ،دانالعق بعلةن ظعش آأرع عزلعك قعلماي ان ؤة ظادالةتس ة حئقعلعقمعغ ةن آأزض  مةسيةت بعل
دذ   ةت قعلعنع ع مةقس دذ    . بولذش لعككة تةيعنلةنمةي عق رةظعس ىن صاس ذنعث ظىح دعكع  . ش ذنعث دعن ظ

ا     عل هةقسعزلعقتعن ؤعجدانع ظازابالنماسلعقع مةزآذر ؤةزعصعضة تةيعن      ،صةرؤاسعزلعغع االهعيعتعنع يوقق نش س
  .حعقعرعدذ

ذيرذلغان               كة ب خةلعصة يامانلعققا ؤة قانذننع بذزغانالرغا قارشع آىرةش قعلعش ؤة صاسعقالرنع ظةدةصلةش
ة ظالسذن             ،يةردة قعالرغا    .  ظذ ظعش ظةهلعدعن بولغان آعشع قانداقمذ بذ ؤةزعصعنع ظأز ظىستعض ذ باش قانداقم

  دعننع ظىضعتةلعسذن؟
ع          «: مذنداق دةيدذ ظعبنع خةلدذن    ة تةرعص دذرذستلذق دعنع ؤةزعصة بولغانلعقع ظىحىن ظذنعث هةمم

ا                 . نةزةرضة ظئلعنعدذ  ة بولس ة ظعض دة ظةهمعيةتك ذل قعلعش ظاالهع ةرتعنع قوب بعر آعشعنعث دذرذستلذقع ش
تعالص  دا ظعخ عقلعقعغا قارالمايدعغانلعقع ارةت صاس عدعن ظعب الرنع قعلعش ةن آعحعك ظعش ذنعث حةآلةنض ظ

  »وقي
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ذؤاهحعلعقعنع             «: بةغدادع مذنداق دةيدذ   دا ض از بولغان ةث ظ عدة ظ بذ ؤةزعصعضة تةيعنلعنعدعغان آعش
لةتلعرع     تلذق خعس دعغان دذرذس ذل قعلدذراالي ذق قوب دا تول ذن هال ة ظذيغ عؤةتلعك شةرتلةرض مذناس

  .»تئصعلعشع آئرةك
  ساالهعيةت) 7(

عداآارلعق    ىن ص ةظةتع ظىح ةتنعث مةنص االهعيةت، ظذمم ذش،  س عجاظةتلعك بول ذر ؤة ش ش، بات قعلع
دارة               لعرعنع ظع ةت ظعش قوشذن تةشكعللةص دألةتنع مذداصعظة قعلعش، خةلققة رعياسةتحعلعك قعلعص دأل
ة       دة نةتعج ةردة ظاالهع اقلعنعش جةهةتل دعن س ص زعيان الةتلعك قعلع ةظعتعكة آاص ش، مةنص قعلع

عكعر،    أتكىر ص عتةلةيدعغان ظ عيآأرس ى سعياس ةت، سةزض عدعكع    صاراس ذش ؤة ظةتراص ع بول رلىك ظعضعس
ذمات                  ةرلعك مةل ة يئت ابعلعيعتع جةهةتت ةخالقع ؤة ق ذالرنعث ظ آعشعلةردعن ظوبدان صايدعلعنعش ظىحىن ظ

  .هاسعل قعلعش قاتارلعق تةرةصلةرنع ظأز ظعحعضة ظالعدذ
ةتبعقال         «: ظعبنع خةلدذن مذنداق دةيدذ    ذنعنع ت ازا قان دعغان آعشع ج لعككة تةيعنلعنع ش ؤة رةظعس

ش         ةن ظع ةت بعل ذص صاراس وغرا تون ذهعتعنع ت دعغان، م ةت قعالالي ارعتعنع ناماي تة جاس قا آعرش ظذرذش
ة قارشع      ش، دىشمةنض آأرةلةيدعغان، قول ظاستعدعكعلةرنع هةرعكةتلةندىرةلةيدعغان، دعننع هعماية قعلع

قا ظ    ةظعتعنع ظعش الم مةنص ش ؤة ظعس را قعلع أآىملعرعنع ظعج ذن ه ش، قان اد قعلع ارلعق جعه ذرذش قات اش
اهعر بولذشع                  عكة م عق، مذناسعؤةتلعشعش ةتكة صعشعش ورذنالش ظىحىن سعياس ؤةزعصعلةرنع تةلةصكة اليعق ظ

  .»آئرةك
دذ       » ظاسانالشتذرذش«باقعالنع   داق دةي دا مذن املعق آعتابع ةمكعنلعك،      «: ن ع ت كعنلعك، روه آةس

لعك     تة تةمتعرمةس ازا يىرضىزىش دار، ج ةنعؤع ظعقتع ق ؤة م لعق ؤة  دادعللع ك قعلماس ا يئنعكلع ؤة ي
ادعلعنعدذ       ةردة ظعص ةن          . هئسسعياتعنع آونتعرول قعلعش جةهةتل لةتلةر بعل ذ خعس ة ظعضعسع ب ةر ؤةزعص ظةض

دعغان   قا بذيرذي ةن قعلعش ةتنع ناماي ىزىش ؤة هةقعق ازاالرنع يىرض عؤةتلعك ج ة مذناس سىصةتلةنمعس
دذ؛ خعزمع       انغا       ع تمةسظذلعيعتع ظالدعدا يئتةرسعزلعك سادعر قعلع عزلعكع ظةسلع نعش دعكع مذؤةصصعقعيةتس

  .بعؤاستة تةسعر آأرسعتعدذ
ذرذش قعلعش ذنعث ظ تذرذش،ظ ذن يئتعش ع، قوش را مذداصعظةس تةهكةملعكعنع ، حعض ةت مذس  دأل

دذ              ةص قعلعنع ع  . هعماية قعلعش ؤة ظذالرغا مذناسعؤةتلعك ظعشالر هةققعدة بعلعم ظعضعسع بولذشع تةل حىنك
ةتتعكع بعلعمع ذ جةه ةتنعث ب ىرعدذ، ظذمم عنع حىش دعكع هةيؤعس قعالر ظالدع ةتنعث باش عزلعك دأل س

دذ         ةؤةب بولع تة س عغا بعؤاس ةت            . خورلذققا قعلعش كة جذرظ أز تعكعش ذلمانالرغا آ مةنلعرع مذس الم دىش ظعس
دذ قا ظذرذنع ذم قعلعش ص هذج اهعبع  . قعلع لةتلةرنعث س ان خعس ا ظئلعنغ ةقةت تعلغ عنع ص ذ ؤةزعص ذثا ب ش

  .ةردعلةرال ظأز ظىستعضة ظاالاليدذباهادعر سةرآ
  ظعلعم) 8(

ةرت ق     نع ش ع بولذش م ظعضعس نعث ظعلع ةت رةظعس العمالر دأل دذعظ ث   . ل دعن نئمعنع ةمما ظعلعم ظ
  .مةقسةت قعلعنعدعغانلعقع يةنعال ظعختعالص نذقتعسع

ئلعش    أآمع ظ ةرعظةت ه زدعنعص ش دعن ظع ةر ظعلعم ش(بةزعل اد قعلع أزدة ) ظعجتعه دارع آ ظظعقتع
دذتذتعل تةقعل. ع دة مذس ةنع ظعلعم ة  ي ع خةلعص ةن آعش ة يةتمعض ئلعش سةؤعيعسعض أآىم ظ زدعنعص ه  ظع

دذ  دذ، دةص قاراي ةلماؤةردع  . بواللماي ةن ظ دعن (ظةبذلهةس عظع مةزهعبع ةظال ،)شاص ةلع ( ظةبذي هةنب
ل           ، ظعبنع خةلدذن  ،)مةزهعبعدعن ذ خع تانعيالر ب أز    ظةبذمةنسذر ظابدذلقاهعر بةغدادع، ظعيجع ؤة آذردعس  آ

  .قاراشتعكع آعشعلةردذر
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أآىم      تعدعن ه علعلةر ظىس ةن مةس دعغا آةلض س ظال ذآع رةظع ع ش دعكع ظاساس ذ نذقتع ذالرنعث ب ظ
دذ ذنعث        . حعقعرع ةقةت ظ دا ص عص قالغان ةن ظعختعالصلعش ع بعل اآع قازعس لعغع ي ع باش مذ بعرةرس بولذص

  .ة ظئلعص بارااليدذ ظذنع مذظةييةن هأآىمضظعزدعنعش دةرعجعسعضة يةتكةن ظالعم بولذشعال
ة  الالص ؤةزعصعسعض ازعالرنع ت ةن ق ةرتع بعل ذش ش ة بول دارعغا ظعض زدعنعش ظعقتع ةت رةظعسع ظع دأل

ذالرنعث يئتةآحعسع                    . تةيعنلةيدذ ذ شةرت ظ ارةت ب ة بولذشتعن ظعب دارعغا ظعض زدعنعش ظعقتع ة ظع ظةلؤةتت
ذالرنعث           عنعث ظ ان آعش تعالص     بولغان آعشعدة تئصعلعشع آئرةك يئتةآحع بولغ ةن ظعخ ىز بةرض عدا ي ظارعس

تىنلىآكة   ،ظىستعدعن هأآىم حعقعرالعشع  توغرا ـ خاتانع ظايرعيالعشع ظىحىن ظعلعم جةهةتتة ظذالردعن ظىس
  . ظةث ظاز بولغاندا ظذالر بعلةن ظوخشاش بولذشع شةرت قعلعنعدذ،ظعضة بولذشع

ذ    ظعزدةنضىحع ظالعم شةرعظةت ظةهكاملعرع هةققعدة يئتةرلعك بعلعمضة         عتع  ص،  ظعضة آعشع بول مةرعص
  :تأؤةندعكعدةك تأت ظاساس بويعحة ظألحعنعدذ

  . آعتابع ؤة ظذنعث تةصسعرع هةققعدة تولذق مةرعصةتكة ظعضة بولذشظالالهنعث: ظا
ع  : ب ىننةت ظعلم ىننعتع ؤة س اش س ة ظوخش أزع ؤة ظعش هةرعكعتعض االم س ذلذلاله ظةلةيهعسس رةس

  .شهةققعدة تولذق مةرعصةتكة ظعضة بولذ
أآىملعرع ؤة      : ص ةن ه ة آةلض أزلعرع، بعرلعكك ث س دعكع ظالعمالرنع لعنعش دةؤرع المنعث باش ظعس

  .ظعختعالص قعلعشقان مةسعلعلعرع هةققعدة يئتةرلعك مةلذماتقا ظعضة بولذش
أآىم : ت ة ه قا ظعض ةن ظاساس تعدعن مذظةيي علعلةر ظىس اق مةس ان تارم ان قعلعنمعغ أآمع باي ه

ةتكة               حعقعرعش ؤة ظذنعثغا بعرل    ةرلعك مةرعص دة يئت اس هةققع ان قعي عككة آئلعش ظىحىن آئرةآلعك بولغ
  .ظعضة بولذش

زدعنعش       ث ظع ع قابعلعيعتعنع نعث ظعلم ةؤةبعدعن رةظعس اراظعت س ل ش ةر خع ةر ه ة بةزعل يةن
دذ   دذ، دةص قاراي ةرت قعلعنماي ع ش عدة بولذش ة    . دةرعجعس ر نةحح ئلعص بع دانغا آ الم مةي مذ ظعس بولذص

نذرغذنلعغان . ن آعشعلةرنعث دعنغا بولغان مةسظذلعيةت تذيغذسع زةظعبلعشعشقا باشلعدع       ظةسعردعن آئيع 
ذ    غذل بول ةن مةش ش بعل دارة قعلع لعرعنع ظع ذمع ظعش ةتنعث ظوم ةت ؤة ظذمم علةر سعياس م ص، آعش ظعلع

ةآعللةندع     ةت ش لعكتةك هال أثىل بألمةس كة آ ة يئتعش زدعنعش دةرعجعسعض دا ظع عنعش ؤة ظعلعم . ظأض
ايرعلعص          بذنعث نة  دعن ظ ةن ظالعملعرع ة يةتك زدعنعش دةرعجعسعض ع ظع عرلةر بوي تعجعسعدة مذسذلمانالر ظةس

  .ظعلضعرعكعلةرنع تةقلعدع قعلعشقا مةجبذر بولدعص، قئلع
ش،    عزةت قعلع ذقعنع مذهاص ذلمانالرنعث هوق العمالر مذس ةردعكع ظ ع دةؤرل ىن آئيعنك ذنعث ظىح ش

اتتعكع        شةرعظةت ظةهكاملعرعنعث هاآعمعيةت سةهنعس    دعغان هاي ئلعص حعقع ةن آ عدعن يوقعتعلعشع بعل
ة      زدعنعش دةرعجعسعض دة ظع ىن ظعلعم اقلعنعش ظىح ةتتعن س ىك هاالآ ذمراهلعقتةك بىي ذش ؤة ض داؤالغ

دذ عنع بئرع دعغانلعق صةتعؤاس س بوالالي علةرنعثمذ رةظ ةن آعش دعن . يةتمعض دا ظأزع رةظعس مذناسعص هال
  .نع داؤامالشتذرااليدذظعلعملعك آعشعلةرضة تاينعص خعزمعتع

ل               «: شةهرعستانع مذنداق دةيدذ   قا مايع أز قاراش ل آ ذ خع سىننع مةزهعبعدعن بعر تىرآىم ظالعمالر ب
ذماتقا      ص،  بولذ ذقعرع مةل دة ي ظعلعمدة ظعزدعنعش دةرعجعسعضة يةتمعضةن ياآع ظعزدعنعش ظورذنلعرع هةققع

ارام     االل ـ ه عدا ه علةرنعثمذ، ظةتراص ان آعش ة بولمعغ ةرعظةت  ظظعض دعغان، ش ةتعؤا بئرةلةي تعدة ص ىس
تعدا    ظةهكاملعرع مذتةخةسسعسلعرعدعن بولغان ظعزدعنعش سةؤعيسعدعكع ظالعمالرنعث بولذشع شةرتع ظاس

  .دألةت رةظعسع بوالاليدعغانلعقعنع ظوتتذرعغا قويعدذ
   رعياسةتحعلعكنع ظأزلعكعدعن تةلةص قعلمعغان بولذش)9(
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اآالش         . لعك تةلةص قعلعشتعن توسايدذ   ظعسالم مذخلعسلعرعنع رعياسةتحع   أزع ص أزعنع ظ ذ ظ حىنكع ظ
الاله . جىملعسعدعن بولذص مةزآذر ظورذندا تةرغعب قعلعنمايدذ      داق    ظ دذ  مذن اك      [: دةي ع ص علةر ظوزةثالرن س

ابلعماثالر ةجم  (]هئس ىرة ن مع -32س ر قعس ةتنعث بع دذ ) ظاي داق دةي ذلذلاله مذن الاله«: ؤة رةس ةن ظ  بعل
ذ  ز ب ةمكع بع ذرمايمعزقةس عنع تاصش دذ  » ؤةزعص داق دةي ة مذن ع سةمرةض دذراهمان ظعبن ة ظاب ذ يةن ع «: ظ ظ

عدعن        ! ظابدذراهمان رعياسةتحعلعكنع تةلةص قعلمعغعن، رعياسةتحعلعك ظةضةر ساثا تةلةص قعلعنعش يىزعس
  .»سةنظةضةر تةلةص قعلعنماستعن بئرعلسة ظذنعثغا آىح حعقارغان بولع. بئرعلسة ظعش ساثا قالغان بولعدذ

دذ       ش حةآلعنع ةص قعلع ةتحعلعكنع تةل دا رعياس الم دعنع ةن ظعس ةت ؤة  . ظومذم ذنلعغان ظاي نذرغ
دذ    دعغانلعقعنع تةآعتلةي ةرغعب قعلعنماي دا ت ئح بولمعغان انلعقعنع، ه ةنظع قعلعنغ ذنعث م لةر ظ  .هةدعس

  ظعسالم دألعتع تةؤةلعكعدة ياشاش) 10(
د          ع تةؤةلعكع الم دألعت ذم ظعس ان          دألةت رةظعسع حوق ر ج ةن بع ةهلع بعل ذرت ظ ذص       ،ة ي ةن بول ر ت  بع

رةك  ع آئ اؤاتقا بولذش اؤاتقان   . ياش دا ياش عرالرنعث يذرتع اآع آاص مةنلعرع ي الم دىش ىن ظعس ذنعث ظىح ش
ةزةر        ةتظع ن لةت ظعضعسع بولذشتعن ق مذسذلمان، قانحعلعك ضىزةل ظةخالق ياآع مةدعهيعلعنعدعغان خعس

  .بذ مةنسةبكة تةيعنلةنمةيدذ
ذلمانالرنعث بعرلعكع       . ذسذلماننعث ظعسالم دعيارعغا آأحعشع صةرز    هةربعر م  حىنكع ظذنعث بعلةن مذس

  .صىتىنلعنعدذ ؤة غالعبعيعتع آاصالةتكة ظعضة بولعدذ
عدعن     ظالالهنعث ؤة   ظالالهنع(ظعمان ظئيتقانالر،   [: دةيدذ مذنداق   ظالاله  صةيغةمبعرعنع سأيىش يىزعس

الاله  ـ ماللعرع ؤة جانلعرع بعلةن  هعجرةت قعلغان، صذل) يذرتعنع تاشالص انالر    ظ اد قعلغ دا جعه ةنع  ( يولع ي
ذالر   -) يةنع ظةنسارالر(جاي بةرضةنلةر ؤة ياردةم آأرسةتكةنلةر    ) يذرتعدا مذهاجعرالرغا (،  )مذهاجعرالر ة ش  ظةن

مان ظئيتقان  ظع).  بعرعضة معراسخوردذر  - بعرعضة ياردةمحعدذر، بعر   -يةنع بعر ( بعرعضة ظعضعدذر    -ظةلؤةتتة بعر   
ةدةر  ) مةدعنعضة(ظةمما   هعجرةت قعلمعغانالر بعلةن سعلةرنعث ظوتتذراثالردا تاآع ظذالر هعجرةت قعلغانغا ق

ذش      (ظأز ظارا ظعضة بولذش      دذ ) يةنع ياردةملعشعش، معراسخور بول ةنفال      ]بولماي ىرة ظ ر    -72 س ةتنعث بع ظاي
  .قعسمع

ذهاجعر           اؤاتقان م ةؤؤةردة ياش ذلمانالرنعث         بذ ظايةت مةدعنة مذن ان مذس ارةت بولغ ارالردعن ظعب ؤة ظةنس
ع،      ا قعلعش عؤعتعنع بةرص ماددع ؤة مةنعؤع جةهةتتعن بعر ضةؤدة بولذص ظأزظارا ظعضدارحعلعق قعلعش مذناس
عدارحعلعق              ذلمانالرغا ظعض شذنداقال ظعسالم دعيارعغا هعجرةت قعلماي آاصعرالر بعلةن بعرضة ياشاؤاتقان مذس

ةت            قعلعنماسلعغع، دوست  اؤاتقان دأل دة ياش ةلكع تةؤةلعكع ع، ب لعغعنعث الزعملعغعن ار قعلعنماس لذق ظعزه
ذ          ك ياردةمنعثم تعدا آئرةآلع اراظعت ظاس ةن ش عم تىزىلض عدا آئلعش ذلمانالر ظارعس ةن مذس بعل

  .بئرعلمةيدعغانلعقعنع ظئنعق ظوتتذرعغا قويعدذ
ذلمان   اؤاتقان مذس ةن ياش عرالر بعل الص آاص ارعنع تاش الم دعي ىك  ظعس ةث بىي ان ظ ار قعلعنغ الرغا ظعزه

ذنعثغا      ةش، ظ ة تةيعنل ةت رةظعسعلعكعض ع دأل عدعن بعرعن ذالرنعث ظارعس دارحعلعق ـ ظ تلذق ؤة ظعض دوس
قع         ع ـ تاش لعرع ؤة ظعحك ةت ظعش عيدأل ةبعظعكع ؤة    سعياس ذرذش، ت ذقعنع تاصش ذق هوق تعنعث يادرذل

ةت ذلمانالرنعث ظعمكانعي دا مذس ذزاق هال دعن ظ ةش ظةهلع لعنعص آئث اراظعتغا ظاساس ةهلع ش لعرع ؤة ظ
  .ظأزعنعث نأؤةتتعكع رولعنع جارع قعلدذرالمايدذ

ة ظاساسةن آئثةش مةجلعسع  ان ظايةتك ا ظئلعنغ دا تعلغ ةؤدذدع يذقعرع ةال م تاز ظةبذلظ ذم ظذس مةره
  :ظةزالعقعغا بذ شةرتنع قويذص مذنداق دئضةن ظعدع
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رةت          ظةضةر مةزآذر آعشع آاصعرالرنعث دألةت تةؤةلعك     « ا هعج الم دعيارعغ ةنع ظعس عدعن ظايرعلمعسا، ي
أزع   ..... قعلعص يةرلةشمعسة، ضةرحة ظعمان ظئيتقان بولسعمذ ظعسالم دعيارع ظةهلع هئسابالنمايدذ          ظعسالم ظ

س ق       ايالش، رةظع س س ة رةظ ذلمانالرغا دألةتك اؤاتقان مذس دا ياش ةت    دعيارع دعكع دأل ذن رةهبةرلعكع ان
  .»ةرآعزع ظورضانالردا ؤةزعصة ظعجرا قعلعش هوقذقلعرعنع تاصشذرعدذتعنع يىرضعزعدعغان مسعياسعي

اؤاتقان         دا ياش الم دعيارع ةقةت ظعس علةرنعث ص اش ؤةزعص معدعن ب اخعرقع قعس أزنعث ظ ذ س ب
عنةلةيمعز  انلعقعنع حىش اس قعلعنغ ذلمانالرغعال خ ةت        . مذس ذهعمع ـ دأل ةث م ذالرنعث ظ ة ظ ظةلؤةتت

  .رعياسةتحعلعكع
عدة ب  ةت رةظعس ةش       دأل ةرتع آئث ذش ش داش بول ةن ؤةتةن ذلمانالر بعل علعك مذس قا تئضعش ولذش

ر       . ظةهلعدعكعضة قارعغاندا تئخعمذ حوث ظةهمعيةتكة ظعضة      حىنكع دألةت رةظعسعنعث ؤةزعصعسع خالعغان بع
  .آئثةش ظةزاسعنعثكعدعن تئخعمذ خةتةرلعك ؤة ظئغعر

  جعسمانع جةهةتتعكع ساغالملعق) 11(
والق أز، ق دعن آ ز ،بذنعث عتعدعغان   ،ظئغع عر آأرس تة تةس ة بعؤاس اش خعزمةتك ا ظوخش ذت قولغ  ص

دذ     أزدة تذتذلع ع آ االمةت بولذش ةزاالرنعث س علةن. ظ اننع         : مةس ع ظعنس وق بولذش ث ي ذت ـ قولنع ص
  . باشقعالر ظالدعدعكع هةيؤعسعنع ظاجعزالشتذرعدذ،هةرعكةتتعن حةآلةصال قالماستعن

دذ   داق دةي دذن مذن ع خةل ة ظ«: ظعبن ذق  ؤةزعص اراثلعق، آورل عمنعث س ع جعس لعق،عضعس  ، ضاس
اغالم بولذشع          انالردعن س عغا ظوخشاش نذقس عز بولذش اآع قوالقس عز ي ذالرنعث  ،ضاحعلعق ؤة صذت ـ قولس  ظ

عنع                      اننعث تاشقع آأرىنىش اآع ظعنس تعدعغان ي عر آأرعس تة تةس قا بعؤاس ئلعص بئرعش اظالعيةت ظ نورمال ص
ةرت ق   ىن ش تىرعدعغانلعقع ظىح دذقةبعهلةش عنع    . علعنع لعغع ظعضعس ةل بولماس ةزاالرنعث مذآةمم ظ

دعن        . بذ ظعككع خعل بولعدذ   . رعياسةتحعلعك قعلعشتعن حةآلةيدذ   ارلعق ظعمكانعيةتلعرع اننع ب رع ظعنس بع
ذ     ذش بول ةهرذم قوي ىتىنلةي م تعن ص ئلعص بئرش اظالعيةت ظ ايرعص ص دعغان  ص، ظ ةؤةبجع بولع ذنعثغا س ب

ة ظأ  عز ؤةزعص ةمحع ظةزاالرس دذ بعرل ذمكعن بولماي ةش م ان    . ت نعث ج عدعكعلةرنعث ظعش رع ظةتراص ة بع يةن
  .»ظذنعث ظالدعنع توسذص قويذشعص، تومذرعنع قولغا آعرضىزعؤئلع

مانع          عنعث جعس ةت رةظعس ذص دأل تا بول أز قاراش ع آ ذنعثغا قارش ةزم ب ع ه ةد ظعبن ذ مذهةمم ظةب
 ، آورلذق ،ةقلع جايعدا بولسعال ضاسلعق   ظذ رةظعس بولعدعغان آعشعنعث ظ    . ساالمةتلعكعنع شةرت قعلمايدذ  

  .قئرعلعق ياآع صذت ـ قولنعث بولماسلعغع تةسعر آأرسةتمةيدذ، دةص قارايدذ
  .شذنعسع هةقعقةتكع ظعبنع هةزم بذ نذقتعدا حئكعدعن ظاشذرؤةتكةن

ذتعغا                 ول، ص دذ؛ ق ياالرنع بعلةلةي ايعنعص ظةش ظعنسانالر ظاثالش ؤة آأرىشكة ظوخشاش سةزضىلعرعضة ت
ا دذت ئلعص باراالي اظالعيةت ظ دذ، ص ةت قعالالي ة     . يعنعص هةرعك ع آئسعلس ذت ـ قول عنعث ص ر آعش بع

دذ   ع قالماي عرع آىح ع ؤة تةس داق هةيؤعس دا هئحقان عدعكعلةرنعث ظالدع ذق،  . ظةتراص ة آورل ذنعثغا يةن ظ
  .ضاسلعق ؤة قئرعلعق قوشذلسا قانداق بولماقحع

  قذرةيش نةسةبلعك بولذش) 12(
عنعث نةس قان  خةلعص ة ظذالش ع آةنانةض ةزةر ظعبن اآع ن ك ي ع مالع ةهر ظعبن ةنع ف لعك، ي ةبع قذرةيش

دع           . بولذشعدعن ظعبارةت  ذص آةل تعالص تئمعسع بول دا      . بذ شةرت تارعختعن بذيان ظعخع ذ نذقتع العمالر ب ظ
  :ظعككعضة بألىنعدذ

  ظا ـ خةلعصة قذرةيشلعك بولذشع آئرةك دةيدعغانالر
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ذ        ،عبعدعكعلةربذالر آأص سانلعق سىننع مةزه     ةر بول ةزع مذظتةزعلةل ذلذلالهنعث  ص،   شعظعلةر ؤة ب رةس
  .دئضةنضة ظوخشاش هةدعسلعرعنع دةلعل قعلعدذ» خةلعصة قذرةيشتعن بولعدذ«

  . ساهابعنعث رعؤايعتع بعلةن توصلعغان40ظعبنع هةجةر بذ هةدعسعنع 
ةؤةؤع  اؤدةردع، ن ة م ذالر يةن ع،ظ تةزانعدةك  ، ظعيج دذن ؤة تةص ع خةل ان   ظعبن ةقعل قعلغ العمالر ن ظ

  .ساهابعالرنعث بذ نذقتعدعكع بعرلعكعنع دةلعل قعلعدذ
  خةلعصعنعث قذرةيشلعك بولذشع شةرت ظةمةس دةيدعغانالر: ب

اؤارعجالر  ذالر خ ةر ،ب ةزع مذظتةزعلةل ذص   ، ب ظةرعيلةر بول اش ظةش ا ظوخش ةآر باقعالنعغ  ظةبذب
  :تأؤةندعكعلةرنع دةلعل قعلعدذ

ذيرذقعغا           بئشع قذرذق ظىزى  «) 1( عمذ ب ظذل قعلعنس مضة ظوخشايدعغان هةبةشعستانلعق قارا قذل مةس
لعك            » قوالق سئلعثالر ؤة ظعتاظةت قعلعثالر     اآع ؤة قذرةيش لعك ي ذلذلالهنعث هةدعسع قذرةيش دئضةن رةس

  .بولمعغان بارلعق باشلعقالرغا ظعتاظةت قعلعشنع ؤاجعب قعلعدذ
ات      «: سأزعظأمةر رةزعيةلالهذ ظةنهذنعث تأؤةندعكع     ) 2( ظةضةر ظةبذهذزيفةنعث خعزمةتكارع سالعم هاي

والتتعم         ةن ب ة    ».بولغان بولسا، شةآسعزآع ظذنع رعياسةتحعلعككة تةيعنلعض ةندة      «؛ يةن تعم آةلض ةر ؤاق ظةض
ةدنعث      ظالاله. ظةبذظذبةيدة هايات بولسا، حوقذم ظذنع خةلعصعلعككة تةيعنلةيتتعم       ذنع مذهةمم  نئمة ظىحىن ظ

هةر بعر صةيغةمبةرنعث بعردعن ظعشةنحعلعك     «: ة قعلدعث؟ دةص سورعسا، رةسذلذلالهنعث    ظذممعتعضة خةلعص 
دذ ع بولع ةرراه  . آعشعس ع ج امعر ظعبن دة ظ ع ظةبذظذبةي ةن  » مئنثك دعم، دئض ان ظع ةنلعكعنع ظاثلعغ دئض

ئ    «: ظذ يةنة سأزعنع داؤامالشتذرذص   .... ظةتراصعدعكعلةر دئيعشعدذ » .بوالتتعم ص، لعظةضةر ظةجةل ؤاقتعم آ
  »....ظةبذظذبةيدة ؤاصات بولذص آةتكةن بولسا مذظاز ظعبنع جةبةلنع خةلعصعلعككة تةيعنلعضةن بوالتتعم

ان                    ةبعدعن بولمعغ ذرةيش نةس ذنعث ق ذ ظةنه ةر رةزعيةلاله بذ سأزلةرنعث دةلعل بولذش نذقتعسع ظأم
  .بولغانلعقعدا ظةبذظذبةيدة ؤة مذظاز ظعبنع جةبةل ظةنسارعالرنع خةلعصة تعكلعمةآحع ،سالعم

  :ظعكعنحع آأز قاراش هةققعدة بعر نةححة مذالهعزة
ذل        «ظا ـ رةسذلذلاله ظةلةيهعسساالمنعث   ارا ق تانلعق ق ايدعغان هةبةشعس ة ظوخش ذرذق ظىزىمض بئشع ق

ثالر         ةقةت خذسذسع     » مةسظذل قعلعنعسمذ بذيرذقعغا قوالق سئلعثالر ؤة ظعتاظةت قعلع ةن هةدعسع ص دئض
ةتتا  . ظذنعثدعن ظومذمع رعياسةتحعلعك مةقسةت قعلعنمايدذ ص،  ة ظئيتعلغان بولذ  رعياسةتحعلعك هةققعد  ه

ةهمعيعتعنع     ،ظومذمع رعياسةتحعلعك مةقسةت قعلعنغان تةقدعردعمذ     نعث ظ ةت قعلعش ذلمانالرغا ظعتاظ  مذس
ان    ةن ظئيتعلغ ة بعل ىن مذبالعغ ذش ظىح ىك     . قونذت ذلنعث بىي أتكعنعمعزدةك ق ص ظ ان قعلع ع باي حىنك

  .حعلعك ؤةزعصعسعنع ظأز ظىستعضة ظئلعش ساالهعيعتع بولمايدذرعياسةت
دذ        داق دةي ةتحعلعككة        «: قةستةالنع بذ هةدعسنعث شةرهعدة مذن اش رعياس ذل ب تانلعق ق هةبةشعس

دذ         ة تةيعنلعنةلةي دذ       . ظةمةس، ظذنعث قول ظاستعدعكع مةلذم ؤةزعصعض تعن بولع علةر قذرةيش ع خةلعص . حىنك
ذيرذق ؤة               قذلنعث باش رعياسةتحعلعكع ب    ان ب قا بولغ ةت قعلعش اآع ظعتاظ ولسا ظوخشعتعش، صةرةز قعلعش ي

  .»قارشعلعشعشقا بولغان حةآلعمةنع مذبالعغة قعلعش يىزعسعدعن ظئيتعلغان
ذنعث : ب ذ ظةنه ةر رةزعيةلاله ا  «ظأم ان بولس ات بولغ العم هاي ةتكارع س ةنعث خعزم ةر ظةبذهذزةيف ظةض

ةتحعلعككة تةيعنلع   ذنع رعياس عزآع ظ والتتعم شةآس ةن ب دذ   » ض ل بواللماي أزع دةلع ةن س ع . دئض حىنك
ذنعث      . ساهابعالرنعث تذتقان يولع دةلعل قعلعنمايدذ   قاندا ظ ةن توقذنذش أزع بعل ذلذلالهنعث س بولذصمذ رةس

  .دةلعل بواللمايدعغانلعقع تئخعمذ مذقةررةرلعشعدذ
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أزع             : ص ذلذلالهنعث س أزعمذ رةس ذنعث ظعككعنحع س قانلعغع    ظأمةر رةزعيةلالهذ ظةنه ةن توقذنذش بعل
دذ ل قعلعنماي ىن دةلع انلعقع  . ظىح ىص قالغ ع ظىزىل ئلعش يول تعص آ ةتنعث يئ ذ رعؤاي ة ب ذنعث ظىستعض ظ

  .ظىحىن تولذق ظعشةنحعلعك دةص قارالمايدذ
  قذرةيش نةسةبعدعن بولذش شةرتعضة نسعبةتةن ظعبنع خةلدذننعث آأز قارشع

ةبعدعن        بذ يةردة شذنع ظعلضعرع سىرعمعزآع بةزعلةر ضذ       ذرةيش نةس مان قعلغاندةك ظعبنع خةلدذن ق
ا                . بولذش شةرتعنع رةت قعلمعغان ظعدع     ذالرنعث خات ةن مذنازعرلعشعص ظ تعكعلةر بعل أز قاراش ذ آ ةلكع ظ ب

ةن                      لةر بعل ةنلعكعنع هةدعس ة ظعك ة ظعض ةرتنعث آىحك ذر ش اتلعغان، مةزآ ةنلعكعنع ظعسص تا ظعك آأز قاراش
ة حعقعشع            ظذ صةقةت خةلعص  . دةلعللضةن ظعدع  علعك ظةؤجعض دع، مذتةظةسسعص تة ظع لعدة قذرةيش علعك ظةس

  .بعلةن باشقعالرغا يأتكةلضةن دةص قارعغان ظعدع
  بذ هةقتعكع بعز توغرا دةص قارعغان آأز قاراش

ة       ث بعرلعكك ةدعس ؤة ظالعمالرنع ةرتع ه ذش ش ةبعدعن بول ذرةيش نةس أتكعنعمعزدةك ق تا دة ظ باش
ل  ع خع ارةت ظعكك عدعن ظعب أآمعآئلعش ةرعظةت ه اتالنغان ش ةن ظعسص ول بعل ة . ي ذ هةقت علةر «ظ خةلعص

ان     » قذرةيشتعن بولعدذ  اتعدعن      . دئضةندةك توغرا هةدعسلةر رعؤايةت قعلعنغ ذلذلالهنعث ؤاص ذنداقال رةس ش
  .آئيعن ساهابعالر بةنع ساظعدةدة بعردةك ظعتتعصاققا آةلضةن

  .قعلعش آئرةكمةل هةدعسنعث توغرعلعقع ظعسصاتالنغاندعن آئيعن حوقذم ظة
الم  ةرتنع ظعس ذ ش ارةت ب تعن ظعب لعك بولذش ىن قذرةيش ذنعث ظىح أرلىك،ش ةرلعك، ه ةت، ظ  ، باالغ

 دذرذستلذق ؤة ساالمةتلعكتعن ظعبارةت شةرتلةر بعلةن ظوخشاش تئصعلغان ظعككع نامزاتنع           ، ظعلعم ،ظةقعل
دذ  قا بولع ع قعلعش ةرقلةندىرىش ظاساس علغان ب . ص ذق تئص ةرتلةر تول ذ ش دة ب عنعث ظعحع وروه آعش ر ض  ،ع

ايلعنعدذ  لعككة س ع رةظعس لعك بولغعن ةن   . قذرةيش ة آأرسعتعلض ةت رةظعسلعكعض ذهعمكع دأل ع م شذنعس
رةك          ذنعث      . قذرةيشلعك نامزات حوقذم مذناسعؤةتلعك شةرتلةرنع تولذق هازعرلعشع آئ دعردة ظ ظةآسع تةق

دذ       االهعيعتع بولماي لعك ؤةزعص  . بذ ؤةزعصعضة ظولتذرذش س لعك          رةظعس قان قذرةيش ذق توش ةرتع تول ة ش عسعض
  . ظةث توغرعنع بعلضىحعدذرظالالهصةقةت صاك . بولمعغان بعرع تةيعنلعنعدذ

ةرتلةر        ذ ش لعك ب قا تئضعش ع هازعرالش ةت رةظعس دذآع دأل كة ظةرزعي كةرتعص ظأتىش دا ظةس ظاخعرع
ال             عغا توس ذرعغا حعقعش ةرتلةرنعث ظوتت ع ش ان يئث ةززا قعلغ دذ ظومذمع مةنصةظةت تةق علةن . غذ بولماي : مةس

اش     ةن ي ةن مذظةيي عغا ظاساس اراظعتنعث تةقةززاس ات ش ذنعؤانغا    ،هاي اآع ظ ة ي ع دةرعج ةن ظعلم  مذظةيي
  .ظوخشاش باشقا شةرتلةرنع ماقذلالشقا بولعدذ

  ـ دألةت رةظعسنعث مةجبذرعيةت ؤة هةقلعرع5
ل دألةت رةظعسعنعث ظادا    ظعسالمنعث مةجبذرعيةتنع هةقنعث ظالدعدا قويذش قاظعدعسع بويعحة ظاؤا       

ز             ان قعلعمع ةقلعرعنع باي دعغان ه ةن بولع يعن بةهرعم دعن آئ . قعلعشقا تئضعشلعك مةجبذرعيةتلعرعنع ظذن
ة  ة ظعض يعن، هةقلعرعض دعن آئ ادا قعلغان ةتلعرعنع ظ عنع مةجبذرعي ةت رةظعس ةررةرآع دأل ذنع مذق ش

  .بوالاليدذ
ال  قعحة ظعس ةتلعرعنع قعس عنعث مةجبذرعي ةت رةظعس ةتبعقالشدأل ة ت ةرظعتعنع ظةمةلعيةتك  ،م ش

قذرذش     لعرعنع باش قع ظعش ع ـ تاش ذلمانالرنعث ظعحك ا قعلعش ؤة  ،مذس ةت بةرص عدا ظادال علةر ظارعس  آعش
ذقتعغا      ة ن ر قانح تةك بع ة تةيعنلةش عص ؤةزعصعض الالص مذناس علةرنع ت دارلعق آعش ذلمانالردعن ظعقتع مذس

  .يئغعنحالقالشقا بولعدذ



 109

ان فعقهع    الر   ظاز بولمعغ ةتلعرعنع           سعياسعي شذنالس عنعث مةجبذرعي ةت رةظعس دا دأل ذن آعتابلعرع  قان
ذزغان آعشع قازعالرنعث صعشؤاسع       . ظةتراصلعق بايان قعلعشقا آأثىل بألدع  ةر ظاقق بذ ساهةدة ظةث آأص ت

ذ            اؤةردع بول ةبعب م ع ه ةتلعرعنع      ص،  ظةبذلهةسةن ظةلع ظعبنع مذهةممةد ظعبن نعث مةجبذرعي ةت رةظعس دأل
  :ندعكعدةك ظون نذقتعغا يئغعنحاقاليدذتأؤة

ث       ) 1( دعكع ظالعملعرعنع اش دةؤرع المنعث ب ع ؤة ظعس لع ظاساس كةن ظةس المنع مذقةررةرلةش ظعس
اقالش     بعرلعككة آةلضةن    ة س ىزىش،           ،حىشةنحعسع بويعح ازا يىرض ش، ج عهةت قعلع ةندىرىش، نةس  حىش

ق        الزعم بولغاندا آىح ظعشلعتعشكة ظوخشاش هوقذق ؤاستعلعرعدعن         ع يئثعلع ايدعلعنعص دعنن عق ص مذؤاص
  .ؤة خاتالعقتعن، ظذممةتنع ظازغذنلذقتعن قوغداش

ةتنعث) 2( ىن      ظادال ع ظىح ذمنعث آىحلعنعش ع ؤة مةزل ذمنعث يوقعلعش ع، زذل ظومذملعشعش
  .ظعختعالصالشقانالر ظارعسعدا شةرعظةت هأآمعنع ظعجرا قعلعش

ةح    ) 3( ذش آ اراؤان تذرم عز، ص ذلمانالرنعث خةؤعصس داش،   مذس ةتنع قوغ ىن هاآعمعي ىرىش ظىح
  .تعنحلعققا آاصالةتلعك قعلعش

ث) 4( ة   ظالالهنع الةتكة ظعض ذقلعرع آاص ان هوق لعق ؤة ظعنس ةندة قعلعنماس ةآلعمعلعرع دةصس  ح
  قعلعنعش ظىحىن جازا قانذنعنع يىرضىزىشز

ذدرةت    ) 5( ىن ق لعغع ظىح ة بولعؤالماس ة ظعض أآىش صذرسعتعض ان ت مةنلعرعنعث ق الم دىش لعك ظعس
  .قوشذن بعلةن حعضرعنع مذداصعظة قعلعش

المغا            ظالالهنعث) 6( عة ظعس  دعنعنع بارلعق دعنالردعن ظىستىن قعلعش ظىحىن ظعسالم دىشمةنلعرعض
ئالن                   اج ظ ا جعه ذل قعلمعس رعش، قوب اقعرعغع بئ رعش ح تعغا آع أآىمرانلعغع ظاس الم ه آعرعش ياآع ظعس

  .قعلعش
  . ؤة غةنعمةتلةرنع توصالششةرعظةت بةلضعلعضةن بويعحة زاآات) 7(
  .دألةت خةزعنعسع بايلعغعنع بةلضعلعضةن يةرلةرضة ؤاقتعدا مذؤاصعق ظعشلعتعش) 8(
لعغع ظىحىن          ) 9( ةت قعلعنماس ال ـ مىلىآنعث خعيان كة اليعق ظورذنلعشعشع ؤة م ؤةزعصعنعث تةلةص

  .سادعق، ظةقعل ـ صاراسةتلعك آعشعلةرنع ؤةزعصعضة تةيعنلةش
ذمم )10( الم ظ ذش        ظعس عقعيةتلعك بول ذ مذؤةصص تا تئخعم ش ؤة باشقذرذش عزةت قعلع عتعنع مذهاص
ادعتع        ، ظعشالرغا بعؤاستة ظأزع رعياسةتحعلعك قعلعش     ،ظىحىن  ظةهؤال ظعضةللةش، شةخسع ظشع ياآع ظعب

ذ   ةن بول لعق   ص، بعل قعال تايعنعؤالماس ة تاصشذرذش ةقعل ـ      . ؤةزعص اآع ظ ادعق ي اآع س عمذ   ي ةتلعك آعش صاراس
دة       ! ظع داؤذد [:  مذنداق دةيدذ  ظالاله. تسعزلعك قعلعشع مذمكعن  مةسظذلعية ةر يىزع سئنع بعز هةقعقةتةن ي

قا  ع خاهعش ارغعن، نةصس أآىم حعق ةن ه ادعللعق بعل عدا ظ علةرنعث ظارعس دذق، آعش ة قعل خةلعص
  .ظايةتنعث بعر قعسمع-26 سىرة ساد ] يولعدعن ظازدذرعدذظالالهنعثظةضةشمعضعنكع، ظذ سئنع 

الاله ةس رظ قعال ظةم ة تاصشذرذش ةقةت ؤةزعص ةتحعلةرنع ص قعمذ ،عياس ول تعقعش تة ق قا بعؤاس  ظعش
دذ  اش بذيرذي ةتلعنعدذ     . ظوخش ةن سىص ذق بعل ةتكةنلةر ظازغذنل ةؤةب آأرس ذنعثغا س ارلعق  . ظ ذ ب ب

ع ؤة  ظذلالرنعث دعن عيمةس ذقعسعياس دذ.  هوق داق دةي ذلذلاله مذن ظذلعيةت «: رةس ةممعثالر مةس ه
  »الر قول ظاستعثالردعكعلةرضة مةسظذلظعضعسع، هةممعث

عيد « ك الس د للمل د الفري ر    » العق ة بع عنعث يةن ةت رةظعس ع دأل ث مذظةللعص املعق آعتابنع ن
ةلع          . مةجبذرعيتعنع ظوتتذرعغا قويعدذ   يةنع شةرعظةت ؤة ظذنعثغا ظةضعشعشكة مةهكةم يصعشعش، ظذنعث ظةم
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ذ             نعث ظاساسع بول لعكع ظعش ىرىص سىرمةس أآىم س ىزعؤاتقانالرغا       هاياتتا ه ةهكاملعرعنع يىرض ذنعث ظ ش، ظ
  . قعيعنحعلعقلعرعنع هةل قعلعش،يئقعندعن غةمخذرلذق قعلعش

ةس           ،ظعبنع خةلدذن دألةت رةظعسعنعث ؤةزعصعلعرعضة صةقةت شةرعظةت ظةهكاملعرع ظاساسعدعن ظةم
  .رنع قوشعدذ يىآسعلعش ؤة ظعنسانعيةت مةؤجذدعيعتعنعث تةقةززاسع بةلضعلعضةن ؤةزعصعلة،ضىللعنعش

ا ةد يىسىف مذس تاز مذهةمم ة ظذس م ،يةن قا ظعلع ةردعن باش ان مةجبذرعيةتل ذرعغا قويغ اؤةردع ظوتت  م
ارةت               ظومذمالشتذرذش ؤة هةر بعر      تعن ظعب ىرةش قعلعش ة قعلعش ظىحىن آ آعشعنع صاراؤان تذرمذشقا ظعض

  .ظعككع ؤةزعصةنع ظوتتذرعغا قويعدذ
ع « ةت تىزىم المدعكع هاآعمعي املع» ظعس دذ ن داق دئيعلع ا مذن ةرنعث  :ق آعتابت ذ مةجبذرعيةتل  ب

ذن ؤة ظعسالمنعث                ا ظذيغ ظىستعضة قوشذش ظئهتعياجع تذغذلغان هةربعر مةجبذرعيةت حوقذم ظعسالم روهعغ
  .باش دةؤرعدعكع خةلعصعلةر يولغا قويغان ظعش بولذشع آئرةك

غان بارلعق ظعلعم صةن ؤة دعن ظعلعم ظومذمالشتذرذش ؤة ظذممةتنع تةرةققع قعلدذرذشقا ؤاستة بولعدع       
دذ           ،بعلعملعرعنع ظعضةللةش  ة آعرع .  صاراؤان تذرمذش بةرصا قعلعش بذ خعلدعكع مةجبذرعيةتلةر جىملعسعض

اظع         ،تذرمذش صاراؤانلعغع ظعسالم تةرغعب قعلعدعغان     ذؤاتقان ظعجتعم  شذنداقال بىضىنكع آىندة يولغا قويذل
عدذ ة ظاش ةن ظةمةلض الةت بعل ذم بولغ. آاص ذنعثغا ظاظعت مةل دا ب علةر تارعخع دعكع خةلعص وغرا يول دةك ت عنع

  .معسالالر آأص تئصعلعدذ
ذ     مذناسب ظعش بئرعش بعلةن صاراؤان تذرمذش بةرصا قعلعش ظذسذلع ظةنةس ظعبنع مالعك رةزعيةلاله

ر آع   : ظةنهذ رعؤايةت قعلغان تأؤةندعكع هةدعستعن ظئلعنغان      دعغا بع االمنعث ظال شع  رةسذلذلاله ظةلةيهعسس
دذ   ص آئلع عكايةت قعلع ذللذقتعن ش ةن؟   «. يوقس ة تاصاالمس رةرة نةرس اق، بع ةص ب تعص ظعزل دذ » آئ دةي

دذ          . ظذنعثغا رةسذلذلاله ظةلةيهعسساالم   أتىرىص آئلع عيالة آ االم    . ظذ بعر توقام ؤة بعر ص ذلذلاله ظةلةيهعسس رةس
ةن ظعككع   «دةيدذ تةآرار  » الهمةن، ظع رةسذلذل  «. دةيدذ» بذالرنع مةندعن آعم بعر دعرهةمضة ظالعدذ؟     « م

االي ة ظ ةن » دعرهةمض ة بعرةيل دذ يةن ذ    . دةي اتعدذ ؤة ظ ة س ذ آعشعض ذالرنع ظ االم ظ ذلذلاله ظةلةيهعسس رةس
ةندة،       . دةيدذ» بعر دعرهةمضة صالتا، بعر دعرهةمضة يئمةآلعك ظال      «آعشعضة   ةندةك قعلعص آةلض ظذ دئيعلض

عل « ر نةرس دذ بع ذن بوالم رعص ظوت ا آع ذ ؤادعغ لب اجعتعثنع راؤا قع ةن ه دعمغا 15. ةر بعل عحة ظال  آىنض
ة دذ» آةلم دذ،        . دةي اح تذتقذزع التا ؤة ياغ ر ص ذنعثغا بع االم ظ ذلذلاله ظةلةيهعسس ة رةس ر رعؤايةتت قا بع باش
  ـ دألةت رةظعسعنعث هةقلعرع1. دئيلعدذ

ا تأؤةن         ادا قعلس ةرنع ظ ةن مةجبذرعيةتل تعص ظأتك دا ظئي ع يذقعرع ةت رةظعس ةر دأل دةك ظةض دعكع
  :هةقلةرضة ظئرعشعدذ

ةققع         ) 1( نعش ه ةت قعلع ذلمانالر   : بذيرذق حىشىرىش ؤة ظعتاظ ةن      مذس ة آعرمعض ذناه داظعرعسعض ض
رةك          ة بويسذنذشع آئ ذن ـ تىزىمض ةت قعلعشع ؤة قان ذيرذقعغا ظعتاظ عنعث ب . شةرت ظاستعدا دألةت رةظعس

دذ   داق دةي ذلذلاله مذن ان ؤة خالعم  «: رةس ع خالعغ ذلمان آعش اثالش ؤة   مذس ذيرذقنع ظ ارظعتتا ب ان ش عغ
  .»صةقةت ضذناه ـ مةسيةتكة بذيرذلسا قوالق سئلعنمايدذ ؤة ظعتاظةت قعلعنمايدذ. ظعتاظةت قعلعشع آئرةك

ا «: ظذ يةنة مذنداق دةيدذ    دذ          ظالالهق ةت قعلعنماي تعدة ظعتاظ ذناه ظىس ان ض ةقةت    .  قعلعنغ ةت ص ظعتاظ
  .»توغرا ظعشالردا بولعدذ
ة       . نقع بابالردا يئتةرلعك توختالغان ظعدذق     بذ هةقتة ظالدع   ذ سةهعصعلةرض تةصسعلع مةلذمات ظىحىن ظ

  .قايتااليمعز
  دألةت خةزعنعسعدعكع هةققعدألةت رةظعسعنعث ) 2(
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ةظعتع   ،دألةت رةظعسعنعث آئحة ـ آىندىزع دألةت ظعشلعرعنع ظعدارة قعلعش  ذلمانالرنعث مةنص  مذس
ذزذش           ةر ظاقق ذرذش ؤة ت ةنلعكع ظىحىن     هةققعدة باش قات ةن ظأتك أز        ،بعل اجعنع ظ ة تذرمذش ظئهتعي  ظاظعل
ةت خةزعنعسع            . يئنعدعن قاندذرذش ظعمكانعيعتع بولمايدذ    عنع دأل ة تذرمذش الم ظاظعل شذنعث ظىحىن ظعس

  .تةرةصعدعن آاصالةتكة ظعضة قعلعدذ
دذ     ةت قعلع داق دةص رعؤاي اظعبتعن مذن ع س ا ظعبن ةظد ظات ع س ذ  : ظعبن ةآر رةزعيةلاله ذ ظةبذب ظةنه

دعغان      ،خةلعصعلعككة ظولتذرغاندعن آئيعن آعيعم ـ آعحةك  ا قاتناي ارعتع قعلعش ظىحىن بازارغ  رةخت تعج
أرىص                 . بولعؤالعدذ ذنع آ ذالر ظ ذ ظةنه ةرراه رةزعيةلاله ع ج دة ظعبن ةتتا ؤة ظةبذظذبةي بعر آىنع ظأمةر ظعبنع خ

  .دةص سورايدذ» !قةيةرضة؟ ظع خةلعصة«
  .ـ بازارغا

ذلمانالر اقحع    ـ مذس ش قعلم ة ظع ة نئم اث، يةن ان تذرس ة ظالغ أز ظىستعض ظذللذقعنع ظ نعث مةس
  بولعؤؤاتعسةن؟

  ـ ظاظعلةمنع قانداق باقعلمةن؟
ع                 وختعتعص بئرةيل ةققع ت اثا ظعش ه ةل، س ةن آ ز بعل ىك ظعش      ،ـ بع ذ ظعككعسع ؤة آىنل دذ ظ  دةي

  .هةققع ظىحىن يئرعم قوي بةلضعلةص بئرعدذ
ة رةزعيةلال ةظد ظاظعش ع س دذظعبن داق دةي ةت قعلعص مذن ةنهادعن رعؤاي ذ ظ ذ : ه ةآر رةزعيةلاله ظةبذب

ة          «ظةنهذ خةلعصعلعككة ظولتذرغاندعن آئيعن      دعغانلعغعمنع هةمم ةمنع باقاالي ةن ظاظعل مئنعث آةسصعك بعل
ذلمانالرنعث              . آعشع بعلعدذ  اجعمنع مذس ةن ظئهتعي ةن مةشغذل بولعؤاتعم هازعر مذسذلمانالرنعث ظعشع بعل
  .دةيدذ» ظةبذبةآرعنعث ظاظعلعسع بذ تةمعنات بعلةن هايات آةحىرعدذ. عن قامدايمةنخةزعنعسعد

ظةبذبةآر رةزعيةلالهذ ظةنهذ بةلضعلةص بةرضةن ماظاشنعث تذرمذشعغا يةتمةيدعغانلعقعنع هعس قعلعص            
  . دعرهةمضة ظأستىرضعزعدذ500مذسذلمانالردعن تةلةص قعلعش بعلةن 

ذدعن    ذ ظةنه ةآر رةزعيةلاله ذم      ظةبذب يعن مةل دعن آئ ة ظولتذرغان ة ؤةزعصعسعض ع خةلعص آئيعنك
دذ    ة ظالماي عدعن هئحنئم ةت خةزعنعس ة دأل تعدا   . مذددةتكعح ع ظاس ذهتاجلعقنعث مةجبذرلعش يعن م آئ

عص   ةن آئثعش اهابعالر بعل دذ «س ذر قعلعؤاتع ع مةجب ذهتاجلعق مئن دذ؟ . م وغرا بولع ام ت داق قعلس » قان
  .دةيدذ

  .نع باق، دةيدذ ظوسمان ظعبنع ظةففان رةزعيةلالهذ ظةنهذـ هةققعثنع ظال ؤة ظاظعلةث
  .ـ سةن قانداق قارايسةن؟ دةيدذ ظذ ظةلع رةزعيةلالهذ ظةنهذغا

  .ـ مذهتاجلعقتعن قذتذلغعن
هةر آىنع ظذنعثغا ظعككع دةرهةم تةمعنات      . ظأمةر رةزعيةلالهذ ظةنهذ ظذالرنعث دئضعنع بويعحة قعلعدذ      

أرى      دع 180بعر قئتعم   . بئرعلةتتع حعلعق      ص،  رهةم تةمعنات ظالغانلعقع هئساؤعنع آ ةن ظعسراص ز هةقعقةت بع
  .دةيدذ» قعلعصتذق

ذلمانالر  ةزع مذس ةمرذلمأمعنعننعث «ب ثظ ئلعش   ظالالهنع ة ظ عدعن نئم ةت خةزعنعس اآع دأل ال ي  م
دذ              . هةققع بار؟ دةص سورعشعدذ    داق دةي اثالص مذن أزنع ظ ذ س ذ ب ذ ظةنه ة ظئلعش   «: ظأمةر رةزعيةلاله قا نئم

رةي     تعص بئ ةت        . هةقلعق ظعكةنلعكعنع سعلةرضة ظئي ال خعزم عرتتا نورم ةج قعلعش ؤة س ازدا ه قعش ؤة ي
ر       عدعكع بع ذراهال تذرمذش سةؤعيةس ةم ظىحىن ظوتت ةن ؤة ظاظعل يعم، م ذر آع ىن ظعككع ق عم ظىح قعلعش

ذالر   ظذندعن باشقا مةن مذسذلمانالر ظعحعدعكع ظاددع ب      . قذرةيشلعكنعث آىندعلعك ظذزذقلذغع   ع، ظ عر آعش
  .»نئمة آأرسة مةنمذ شذنع آأرعمةن
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عدعن      ةت خةزعنعس عنعث دأل ةت رةظعس أتعمعزآع دأل كةرتعص ظ ذنع ظةس ةن ش ذنعثغا ظاساس ب
ظئهتعياجعنع قاندذرااليدعغان دةرعجعدة ماظاش ظئلعش هةققعنعث بارلعقع هةرضعزمذ مذسذلمانالرنعث مال ـ  

ان ية ة خالعغ عز، خالعغانح ع هئسابس دعن مىلكعن راص قعالاليدعغانلعقع دعغانلعقع، ظعس ذزذص حاحاالي ة ب رض
  .دئرةك بةرمةيدذ

دةك                     اجعنع قاندذرالعغع ة ظئهتعي ةت رةظعسع شةخسع ؤة ظاظعل ةؤدة دأل دذلقادعر ظ تاز ظاب مةرهذم ظذس
اش                      داردا ماظ ةن ظوخشاش معق ر آعشع بعل اددع بع ظعقتعسادع قذؤؤةتكة ظعضة بولسا، صةقةتال دألةتتعكع ظ

دذظاالال ك  . ي عدعن آئرةآلع ةت خةزعنعس تعدا دأل اراظعت ظاس دالمعغان ش اجع قام ادع ظئهتعي ظعقتعس
دذ ا بولع ةمعنات ظالس بةتتة ت ر . نعس عدعكع بع ذش سةؤعيعس ذرهال تذرم ا ظوتت ار بولس ادع ب لع ظعقتعس ظةس

  .آعشعنعث ظئهتعياجعنع قاندذرالعغذحعلعك معقداردا تةمعنات ظالسا بولعدذ، دةص قارايدذ
اتقا                ظذ   ةزعزنعث ظعقتعس ع ظابدعلظ ةر ظعبن ذ ؤة ظأم ذ ظةنه ةبع تالعب رةزعيةلاله بذ سأزعضة ظةلع ظعنع ظ

بولمعغانلعغع ظىحىن خةلعصلعك دةؤرعلعرعدة دألةت خةزعنعسعدعن ظش هةققع ظالمعغانلعقعنع         ظئهتعياجع  
  .دةلعل قعلعدذ

دعغعنعمعز  وغرا دةص قاراي ث ت ةمما بعزنع عنعث قانحع،ظ ةت رةظعس اي   دأل عغا قارعم اي بولذش ك ب لع
عدذ  ةققع ظئلعش ش ه عدعن ظع ةت خةزعنعس ىتىنلةي   . دأل لعرعدعن ص ع ظعش ث شةخس ذ ظأزعنع ع ظ حىنك

ةتتعكع             . ظاجراص دألةت ظعشلعرعغا باغلعنعدذ    اي دأل عغا قارعم امرات بولذش اآع ن دألةت رةظعسعنعث باي ي
  .بعظع هةققعدذرخالعغان بعر خعزمةتحعضة ظوخشاش مذناسعب ظعش هةققع ظئلعشع تة

عدعن                       ةت خةزعنعس ةزعزنعث دأل ع ظابدعلظ ةر ظعبن ذ ؤة ظأم ذ ظةنه ةبع تالعب رةزعيةلاله ع ظ ظةلع ظعبن
ةس  ع ظةم ذنعث حةآلعنعش لعغع ظ ةققع ظالماس ش ه أتىنىص ،ظع ة ظ ةقلعرعنع دألةتك أزع ه ةلكع ظ  ب

ع ظذالر ظعش هةققع ظالغان بولسا ظأز هةققعنع ظالغان         . بةرضةنلعكعنع آأرسعتعدذ  ةر     . بوالتت ةآر ؤة ظأم ظةبذب
ان ظعش                لعك بولغ ة تئضعش ذرذص ظأزعض ذص ت ال ظعضعسع بول ذل ـ م ذالر ص ذ ظةنه ةتتاب رةزعيةلاله ظعبنع خ

  .هةققعنع ظالغان ظعدع
ةققع              ظةبذبةآر رةزعيةلالهذ ظةنهذ بذ دذنيا ؤئدالعشعؤاتقان صةيتعلعرعدة دألةت خةزعنعسعدعن ظعش ه

ذل         ارلعق ص ان ب ابعدا ظالغ الالرنع هئس دع  ـ م ةن ظع داق دئض ص مذن عيةت قعلع نع ؤةس : قايتذرذش
رعثالر      « ذرذص بئ علةرنع قايت ارلعق نةرس ان ب دعن ظالغ ذل ـ مئلع ذلمانالرنعث ص ث  . مذس ذ بايلعقنع ةن ب م

دعم  ةن ظع ة تةضمعض ذق  . هئحنئمعسعض ذلمانالرغا تةظةلل نالر مذس ةردعكع زئمع االنع ي ةر» ص دعن  ظأم ظذنعث
م    . ضعنع بويعحة ظعجرا قعلعدذ   آئيعن ؤةسعيعتعنع دئ   ىحعلعك        «ظذ داظع ة دئض يعن هئحكعمض دعن آئ ظأزع

  .دةيتتع»  رةهمةت ظةيلعسذنظالالهبعرةر ظئغعز ضةص قالدذرذشنع خالعمعغان ظةبذبةآرضة 
ة                  ةن مةشغذل بولغانلعقعنعث بةدعلعض علعك بعل ايرعلعص خةلعص ظذ ظذالرنعث تعجارةت ؤة آةسصتعن ظ

  .ظئرعشكةن هةقلعرع ظعدع
ع  الم دألعت ذلذلاله ظعس اش    رةس عنعث ماظ ةن آعش ة تةيعنلةنض ر ؤةزعصعض داق بع عدعن هةرقان  تةرعص

بذ هةقتة ظعمام ظةهمةد تأؤةندعكع     . ظئلعش هةققعنع بةلضعلعضةن ؤة ظذنع ظئلعشقا رعغبةتلةندىرضةن ظعدع       
ذنعث     ظعبنع سةظدع ظأمةر ظعبنع خةتتابنعث خةلعصعل      ظابدذلاله: هةدعسنع رعؤايةت قعلعدذ   دة ظ عكع دةؤرع

  : دةيدذ،يئنعغا آعرضةن ظعدعم، ظذ ماثا مذنداق دئدع
معدعث ظذل ظةمةس ة مةس ذلمانالرنعث خعزمعتعض ذ مذس نع ،ـ مةنم ةم ظئلعش ةققع بةرس ش ه  ظع

  .خالعمعدعث
  . شذنداق،ـ هةظة
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  ـ نئمة ظىحىن؟
د        ،ـ تئخعمذ صاراسةتلعك   ةن     تئخعمذ ظعخالسمةن قذل بولسام ظأزةمنع ياخشعلعق ظعحع . ة هئس قعلعم

  .ظعش هةققعم مذسذلمانالرنعث مئلعغا قوشقان هةسسةم بولسذن
ن    ع         . ـ ظذنداق قعلمعغع ةققع بئرةتت ذ ظعش ه ذلذلاله ماثعم ذص        . رةس اقحع بول ةندةك قعلم ذ س مةنم

ة           . دئضةن ظعدعم » مةندعنمذ يوقسذل بعرسعضة بةرضعن   « ةندة يةن ةققع بةرض ذ  «بعر قئتعم ظعش ه مةندعنم
ذل بعرسع عنيوقس ة بةرض ةم، » ض ذ «دئس ةن ب ة آةلض ان هالةتت نع خالعمعغ ان، ظئلعش ةص قعلمعغ ةن تةل س

  .دئضةن ظعدع» صذلنع ظال، ساثا تةظةللذق بولمعغان نةرسعنعث ظارقعسعدعن قوغلعما
  خةلقنعث ياردعمعضة ؤة قوللعشعغا ظئرعشعش هةققع) 3(

ةت             ع، ظةزعي ذنع قوللعش ع، ظ اردةم بئرعش ة ي اآع          ،مذسذلمانالر رةظعسعض رةر آعشع ي علعق ؤة بع  قارش
ذق . ضوروه تةرعصعدعن قانذنسعز ظعسيانغا ظذحراعغان ظذنعث ياخشع تايانجع بولذشع آئرةك   كة  قانذنل  رةظعس

ذ      الاله ص،  قعلعنغان ظعسياننعث ظاقعؤعتع جازاالندذرذش بول عغا ظذيذشذص         ظ ذنعث ظةتراص ذلمانالرنعث ظ  مذس
ش ؤة   ذرذش قعلع ع ظ يانحعالرغا قارعش ويرذص   آظعس قا ب را قعلعش ازانع ظعج كعن ج ان آةس ك بولغ ئرةآلع

دذ داق دةي الاله[: مذن ذنحعلعق   ظ دة بذزغ ةر يىزع دعغانالرنعث، ي ذرذش قعلع ةن ظ ذلع بعل ذنعث رةس  ؤة ظ
وللعرع ؤة سول                      وث ق اآع ظ ا ظئسعلعشع ي اآع دارغ قعلعدعغانالرنعث جازاسع شذآع، ظذالر ظألتىرىلىشع ي

  .ظايةتنعث بعر قعسمع-33 سىرة ماظعدة ].ضىن قعلعنعشع آئرةكصذتلعرع آئسعلعشع ياآع سىر
دذ داق دةي ة مذن ع تةيمعي ام ظعبن يانكارالر، «: ظعم ذلمانالرنع ظعس ةت رةظعسع مذس اآع دأل ة ي خةلعص

قاراقحعالرغا قارشع ظذرذشقا ياآع ظذالرنعث ظىستعدعن بعرةر جازانع ظعجرا قعلعشقا حاقعرسا، هةممعسعنعث            
  .»ع بويسذندذرغانغا قةدةر ظذرذش قعلعشع صىتىن ظالعمالر بعرلعككة آةلضةن ؤاجعبتذربعرلعكتة ظذالرن

  نةسعهةت تةلةص قعلعش هةققع) 4(
اهالندذرذش ؤة           عتعش، ظاض ول آأرس مذسذلمانالرنعث رةظعسع ياآع خةلعصعسعضة نةسعهةت قعلعش، ي

ذنداقال دأل ةتلعرع، ش ذس مةجبذرعي انلعقتعن توس ذيرذص يام علعققا ب ذالرنعث ياخش عنعث ظ ةت رةظعس
ذر       . نةسعهعتعضة ظئرعشعش هةققع بولعدذ    عهةت دئمةآت ن نةس ذلذلالهدعن  . رةسذلذلاله ظئيتقاندةك دع رةس

  .»نةسعهةت دئمةآتذر«: مذنداق بعر هةدعس رعؤايةت قعلعنعدذ
  .ـ آعم ظىحىن؟ دةص سورعدذق

الاله ـ   لعقل             ظ ذلمانالرنعث باش ذنعث ظةلحعسع ، مذس ابع، ظ ذنعث آعت ذلمانالر ظاممعسع      ، ظ عرع ؤة مذس
  )مذسلعم رعؤايةت قعلغان(» ظىحىن، دئدع ظذ

دعم قعلعش               علعق تةق ذالرغا ياخش عهعتع ظ ان نةس لعقلعرعغا بولغ وغرا    . مذسذلمانالرنعث باش ذالرنع ت ظ
ذش    انلعقتعن توس الش، يام ا باش ارةت   يولغ تعن ظعب ةندىرىش ؤة ظاضاهالندذرذش المع . حىش ظعس

  . نةسعهةت قعلعنغذحغا ياخشعلعق تةقدعم قعلعش ظذمذمعنع بئرعدذحىشةنحعدعكع نةسعهةت،
ان          بذ سةؤةبتعن ظعسالم     الاله مذسذلمانالرغا ياخشعلعققا بذيرذص يامانلعقتعن توسذشنع ؤاجعب قعلغ  ظ

ذيرذص           !) ظع مذهةممةد ظىممعتع  ([ علعققا ب ان ياخش سعلةر ظعنسانالر مةنصةظعتع ظىحىن ظوتتذرعغا حعقعرعلغ
علةر       ظالالهقا توسعدعغان   يامانلعقتعن ران     (]. ظعمان ظئيتعدعغان ظةث ياخشع ظىممةتس ال ظعم ىرة ظ -110س

مع ر قعس ةتنعث بع دعن  ) ظاي دعال ظان ادا قعلغان عنع ظ ذ ؤةزعص ةقةت ب ذممعتع ص الم ظ دةك ظعس دةص ظئيتقان
  .ظعنسانالر مةنصةظعتع ظىحىن ظوتتذرعغا حعقعرعلغان ظةث ياخشع ظذممةت بوالاليدذ
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ذلمان ذ  مذس ان بول ع تونعغ ع ياخش ذ ؤاجعبن ةدةر ب ذقراغا ق تعن ص ذقرالعرعدعن ص، الر رةظعس س ص رةظع
ورايتتع  عهةت س ع   . نةس ةص قعالتت نع تةل ىص قويذش ة تىزىت العق آأرىلس ذلمانالرمذ  . خات ال مذس ظوخشاش

  .شةرعظةتكة مذخالعص بعر ظعش آأرضةندة مةسظذلعيةتحانلعق بعلةن مةجبذرعيعتعنع ظادا قعالتتع
رعدا شذنع ظةسكةرتعص ظأتىشكة ظةرزعيدذآع يذقعرعدا بايان قعلعنغان مةجبذرعيةت ؤة هةقلةر،           ظاخع

عنع     قع دذنياس ع ـ تاش اظعحك ةتلعرعنعظالالهق ةن، مةجبذرعي ةن بعزعض ادعقلعق بعل ان س  ظالالهنعث  بولغ
ستعكع بعلةن  تئخعمذ توغرعسع ظذنعثغا بولغان تئؤعنعش ظع     ص،  ظازاؤعدعن قورقذ ص،  ساؤابعنع ظذمعت قعلع  
ل دعغان ظادع ةقؤادار،ظورذنالي ا   ، ت ةلع هاياتت تعدا ظةم اراظعت ظاس ةن ش ذتقا آةلمعض ة ؤذج ر خةلعص اك بع  ص

االس           .هئحقانداق ظةسةرضة ظعضة بواللمايدذ    دذ خ ئتعحعال قالع عياه ص تعدعكع س ةت آأص    .  قةغةز ظىس ظادال
أآىم يىرضىزض          ةس ه ة    هالالردا قانذندا بةلضعلةنضةنلعكع ظىحىن ظةم ةن ظةمةلعيةتك ادعللعغع بعل ىحعنعث ظ

را قعلعنعشع      . ظادعل قانذن زالعم  . ظاشعدذ ذص       ،هأآىمراننعث قولعدا بذرمعلعنعص ظعج ذم ؤاستعسع بول  زذل
ذص قئلعشع                    ةت ؤاستعسع بول دا ظادال ل هأآىمراننعث قولع قئلعشع مذمكعن؛ ظةآسعحة زالعم قانذن ظادع

  .مذمكعن
  دألةت رةظعسع تذرغذزذشـ 6

ذ           دألةت   ةآكذرلعرعنعث ب رةظعسعنع قانداق بارلعققا آةلتىرىش ماؤزذسعدا ظعزدةنضىحع ظعسالم مذتةص
  :آأز قاراشقا ظعضة ظعكةنلعكعنع بايقايدذ هةقتة ظعككع خعل

ا             : بعرعنحع ةن بارلعقق دعنقعالرنعث بةلضعلعشع بعل ةس ظال ةن ظةم رعش بعل ئلعص بئ ايالم ظ خةلعصة س
  .آئلعدذ

ع علعك ظذم: ظعككعنح ذ  خةلعص دذرذلغان بول دا قال ةتنعث ظعختعيارع عدعن  ص، م ةخس تةرعص رةر ش بع
  .بةلضعلةنمةيدذ

  :بعرعنحع خعل آأز قاراشتعكعلةرنعث دةلعللعرع
ان  دعن بولغ عظة مةزهعبع ذالر ش ةر12ظ امحعالر ؤة جارذدعل ةر ، ظعم ان راؤعندعل عيالردعن بولغ  ظابباس

ذ رع ص، بول لعرعنعث بع ع ظاساس الم دعن علعك ظعس اآع   ر،خةلعص لعكع ي ذنع بةلضعلعمةس ذلذلاله ظ ةس
  .مذسذلمانالر ظاممعسعنعث تاللعشعغا تاصشذرذشع جاظعز بولمايدذ

ذلذلاله       ة       (شذنعث ظىحىن رةس أز قارشع بويعح ذالرنعث آ ذ     ) ظ ذ ظةنه ةلع رةزعيةلاله ذللعرع     ،ظ ذ ظوغ  ظ
  .ايدذ ظذالرمذ آئيعنكعلعرعنع خةلعصعلعككة بةلضلعضةن، دةص قار،هةسةن ؤة هىسةينلةرنع

  :ظذالرنعث دةلعللعرع ظعككع قعسعمغا بألىنعدذ
  :بعرعنحع قعسعم

الاله) 1( اهالندذرغعن        [ ظ ةقرعبالعرعثنع ظاض ش ـ ظ ر (]خع ىرة هعج ةتنع ) س ةن ظاي دئض
يعن  ةندعن آئ ئغعص    ،حىشةندىرض ةرنع ي اس ؤة ظابذلةهةبل ةمزة، ظابب ذتالعب، ه اغعلعرع ظةب ذلذلاله ت  رةس

ةن             ظالاله! دذلمذتةللعصظع بةنذ ظاب  «: مذنداق دةيدذ  ة م ةؤالدع معللعتعض ةرةب ظ ذ ظ ةمكع بعزم  بعلةن قةس
ةنع  ةندعنمذ، ي ئلعص آةلض ة ظ ئلعص  سعلةرض ة ظ ر نةرس ةؤزةل بع علعقعدعنمذ ظ ث ياخش ا ؤة ظاخعرةتنع دذني

عم   .  سعلةرنع ظذنعثغا دةؤةت قعلعشعمنع بذيرعدع   ظالاله. آةلمعدع تعدة قئرعندعش عم  ،بذ ظعش ظىس  ؤارعس
ة ( باسارعم   ؤة ظعز  ىز            ) خةلعص دعن ي ةن ظذنعث دذ؟ هةممةيل تعغا ظالع ات ظاس ع قان م مئن ة آع ذش بةدعلعض بول

دذ ذرذص . ظأرىي دعن ت ذال ظورنع ذ ظةنه ةلع رةزعيةلاله ع ظ ةث آعحعك ذالرنعث ظ ةقةت ظ ةن ياردةمحعث «ص م
بذ ظاراثالردعكع  «: رةسذلذلاله ظذنعث بوينعدعن تذتذص تذرذص    . دةيدذ» ! ظةلحعسع ظالالهنعثبولعمةن، ظع   
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ذنذثالر                ئلعثالر ؤة بويس والق س ذنعثغا ق ارعم ظ ز باس دذ » قئرعندعشعم، ؤارعسعم ؤة ظع عدعكعلةر  . دةي ظةتراص
  .دئيعشكة باشاليدذ» سئنع ظوغلذثغا قوالق سئلشقا ؤة بويسذنذشقا بذيرذؤاتعدذ«آىلىشىص ظةبذ تالعبقا 

ان      ) 2 ( يع     «رةسذلذلالهقا مةنسذب قعلعنغ دعن آئ قان       سةن مةن تعالص قعلعش ذممعتعمنعث ظعخ ن ظ
  .دئضةن سأزعنع دةلعل قعلعشعدذ» نةرسعلعرعنع بايان قعلعسةن

داق               » المراجعات في الفقة الشيعى   « ل قعلعص مذن عنع دةلع ذ هةدعس ع ب ناملعق آعتابنعث مذظةللعص
دذ ع    «: دةي ان آعش ةآكذر قعلغ تعدة تةص لةر ظىس دعكع هةدعس ذنعث تعص ذ ؤة ظ ثب ة ظالالهنع  ظةلعض

ذلذلالهقا دذ    رةس لعغانلعقعنع بعلةلةي عنع بئغعش ةيغةمبةرلعك مةرتعؤعس اش ص الاله.  ظوخش ذلذلالهقا ظ  رةس
داق  دذمذن ةد ([:دةي ع مذهةمم ابنع  !) ظ ز آعت ذرظاننع (بع ةنع ق ذالر    ) ي ة ظ ئنعث آعشعلةرض ةقةت س ص

د           ) دعنعدعكع( ان ظئيتع ىن، ظعم ة   دةتاالش قعلعشقان نةرسعلةرنع بايان قعلعص بئرعشعث ظىح عغان قةؤمض
دذق            ل قعل ىنال نازع ةت بولسذن ظىح ةهل      (].هعدايةت ؤة رةهم ىرة ن ةت -64س ذلذلاله   ) ظاي ذنداقال رةس ش

دذ     داق دةي ان                «: ظةلعضة مذن علعرعنع باي قان نةرس تعالص قعلعش ذممعتعمنعث ظعخ يعن ظ دعن آئ سةن مةن
  .»ظةلع رةببعمنعث ظالدعدا مةن بعلةن ظوخشاش مةرتعؤعضة ظعضة«، »قعلعسةن

دذ رةسذلذلالهقاتأؤةندعكع سأزنع  ) 3( الاله «:  مةنسذب قعلع ع      ظ ةزةر تاشالص مئن ة ن ن ظةهلعض  زئمع
دع  ةيغةمبةرلعككة تاللع عم،       . ص ذنع قئرعندعش دع ؤة ظ حعلعققا تاللع ةلعنع يولباش دا ظ ع قئتعم ظعككعنح

  .»دوستذم، ؤارعسعم، ظعزباسارعم ؤة ؤةزعرعم دةص بعلعشعمضة بذيرعدع
ة ) 4( ذر مذظ ة     مةزآ ةن يةن ع بعل نعث رعؤايعت لةمة ظعبرعش دة ؤة مةس ع هةمع ةد ظعبن للعص مذهةمم

أزنع   دعكع س ذلذلالهقاتأؤةن دذ رةس ذب قعلع ع    «:  مةنس ع ؤة ؤةسعيةتحعس ةيغةمبةرنعث ؤارعس ةربعر ص ه
  .»مئنعثكع ظةلع ظعبنع ظةبع تالعب. بولعدذ

  :ظعككعنحع قعسعم
كة       )1( عنع بأسىص ظأتىش ذلذلاله      مذسذلمانالر خةيبةر قةلظةس دا رةس ا يولذققان الاله «:  قعيعنحعلعقق  ظ

دعغان،          ظالالههةرضعزمذ مذؤةصصعقعيةتسعزلعككة ظذحراتمايدعغان،     عنع ياخشع آأرع الاله  ؤة ظذنعث ظةلحعس  ظ
تذر    . ؤة ظذنعث ظةلحعسعمذ ظذنع ياخشع آأرعدعغان بعر آعشعنع حعقعرعمةن         . بذ ؤةزعصعضة ظئرعشمةك شةرةص

أزع ةردة؟ دةص س ةلع قةي تذرعدذظ دذ. نع داؤامالش ةلع آئلع ذص . ظ ةس بول اغرعقتعن آأرم أزع ظ ذنعث آ ظ
يعن               . قاالي دئضةن ظعدع   علدةتكةندعن آئ تعم لةص ىح قئ ةمنع ظ رةسذلذلاله ظذنعث آأزعضة صىؤلةيدذ ؤة ظةل
  .ظذنعثغا تذتقذزعدذ

ةتحعلعك            ) 2( اش رعياس ةآرعنعث ب ذنع ظةبذب ة   رةسذلذلاله ظةلةيهعسساالم بىيىك هةج آىنع ظ عدة تةؤب
  .سىرعسعنع باشقعالرغا ظاثلعتعش ظىحىن ظةؤتعدذ

ذرذص            ) 3( ذص ت ة قوي الاله «: رةسذلذلاله آعيعمعنع ظةلع، فاتعمة، هةسةن ؤة هىسةيعننعث ظىستعض  ظ
  .دةيدذ» سعلةردعن ضذناهنع ساقعت قعلعشعنع ؤة سعلةرنع تامامةن صاك قعلعشنع خااليدذ

  .قحع بولغاندا ظذنع ظورنعدا ياتقذزغان ظعدعرةسذلذلاله مةدعنعضة هعجرةت قعلما) 4(
دذرغان                     ) 5( ظذل قعلعص قال ة مةس العبنع مةدعنعض ةبع ت ع ظ ةلع ظعبن دا ظ ذآكا ماثغان رةسذلذلاله تةب
دع ةص قعلعص. ظع عنع تةل ة حعقعش ةن بعرض ذلذلاله بعل ذ رةس ةن«: ظ ة حعقعم ةن بعرض دذ» سةن بعل . دةي

اق« ذلذلاله» ي دذ رةس ةلع رةزعيةلاله. دةي دذظ اش تأآع ذ ي ةيغةمبةر  «. ذ ظةنه يعن ص دعن آئ ةقةت مةن ص
دذ كةن        . آةلمةي بةتةن ظئرعش اغا نعس ث مذس ةن، هارذننع ةن بعل اثمذ م ةيغةمبةر بولمعس ةرحة ص ةن ض س

  .دةيدذ رةسذلذلاله ظذنعثغا» مةرتعؤعسع بعلةن ظوخشاش مةرتعؤعدة بولذشقا رازع بولمامسةن؟
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دذ)6( داق دةي ذلذلاله مذن ذ«:  رةس ةن ظةلعم ع دةص بعلض ع يوباشحعس ال مئن ا ظوخشاش  ماث
  »آعشعلةرنعث يولباشحعسعدذر

  :بذ دةلعللةر ظىستعدة مذنازعرة
ان   ةر ظاي اق تأؤةندعكعل دعغان بولس تايعدعل ظعزدعنع تعدة ظةس ةر ظىس عمدعكع دةلعلل ع قعس بعرعنح

  .بولعدذ
عر            دةلبعرعنحع دةلع  ع آةس عدا ظعبن عنعث ظةبذلص ذر هةدعس نعث مةزآ ةت      مذظةللعص عدعن رعؤاي  تةرعص

ز أزعنع ظىحعرعتعمع دة س انلعقع هةققع انلعقع . قعلعنغ ةنحعلعك بولغ ارع ؤة ظعش عر ق ع آةس ة ظعبن دةرؤةق
ذمكعن                ذم آئلعشع م ر ظذق ارةت بع ةمما  . ظىحىن آعتابخاننعث ظةقلعضة بذ هةدعسنعث توغرعلعقعدعن ظعب ظ

عر  ع آةس ة«ظعبن ة ؤة النهاي ذر  » البداي دا مةزآ املعق آعتابع ع   ن ةلع ظعبن ذنعث ظ نال ظ تعن آئيع هةدعس
ةدةنع،  ذحع «م ةدعس ظذيدذرغ عز دةص     » ه ةر ظعشةنحعس انلعقعنع ؤة بةزعل ا ظالغ ةن تعلغ ام بعل ةن ن دئض

ةت     عدعن رعؤاي ةم تةرعص عم ظةبذمةري ع قاس ةففار ظعبن انحع ظابدذلغ ةزهعبعلعك يالغ عيظة م ان ش قارعغ
  .قعلعنغانلعقعنع ظوتتذرعغا قويعدذ

  .دةلعل بواللمايدذص،  خاتا هةدعس بولذ،ذ ظذيدذرماشذنعث ظىحىن ب
ةت                 ةدعس رعؤاي ة ه ذ هةقت ةمنعث ب ظعبنع آةسعر ظذندعن آئيعن ظعمام ظةهمةد ؤة ظعبنع ظذبةي هات

  .تأؤةندعكعسع ظعبنع ظذبةي هاتةمنعث رعؤايعتع. قعلغانلعقعنع تعلغا ظالعدذ
ةش بةدع    « دع     آعم قةرزعمنع تأل ة ظةهلعم ة ظاظعل ار  لعض دذ؟   ظعزباس ذلذلاله    »عم بولع دذ رةس ةلع  .  دةي ظ

دع« اؤاب بةرمع ذص ج عدعن قورق ازعيعص آئتعش ذل ت مالنعث ظ دعكع ص قعالر قولع اس ؤة باش ةن . ظابب م
دع         . مةنم جعم تذردذم  . ظابباسنعث سأزحعسع ظعدعم   تعم تةآرارلع ر قئ ة بع اس  . رةسذلذلاله سأزعنع يةن ظابب

ذلذلاله    «عن آئيعن   بذ ظةهؤالنع آأرضةند  . يةنعال زذؤان سىرمعدع   ع رةس دعم » مةن، ظ دع  » سةن «. دئ دئ
دعم                    . ظذ عزع ظع ذالرنعث آأرىمس ة ظ ذتلعرعم ظعنحعك ان ؤة ص عغعم حوثايغ ان، قوس أزىم ظاغرعغ ع آ ذ آىن » ظ

  .دةيدذ
ةد     ند «ظعمام ظةهم ةنلعكعنع              » المس داق دئض ةلعنعث مذن ةدعدعن ظ دذلاله ظةس دا ظاب املعق آعتابع ن

دذ  ةت قعلع ةقر «: رعؤاي ش ظ اهالندذرغعنخع يعن    . »عبالعرعثنع ظاض دعن آئ ل بولغان ةت نازع ةن ظاي دئض
دذ    ان قعلع ئغعص مئهم ةتعنع ي ةهلع ـ جةم االم ظ ذلذلاله ظةلةيهعسس ع . (رةس ذ آىن النغان 30ظ  آعشع توص

دع ذالرغا ) ظع ةمراهعم ؤة  «ؤة ظ ةتتعكع ه ة جةنن الةتلعك قعلعش بةدعلعض ا آاص ةرز ؤة توختاملعرعمغ م ق آع
دذ؟  ظاظعلة ـ ظة  ارعم بولع دذ » هلعمدعكع ظعز باس ةن  . دةي دعغان      «بعرةيل ذنع قعالالي ذلذلاله، سةن ب ع رةس ظ

دذ » آعشعنع ياخشع بعلعسةن   تعم تاشاليدذ          . دةي ر قئ ة بع ة يةن ة ـ ظةهلعض وظالنع ظاظعل ذ س ذ ب ةن «. ظ » م
  .دةيدذ ظةلع ظذنعثغا

ارعم      عشعم،بذ ظاراثالردعكع قئرعند  «بذنعثدعن مةزآذر مذظةللعص دةلعل قعلغان       ز باس , ؤارعسعم ؤة ظع
دئضةن سأز بعلةن ظعمام ظةهمةد ؤة ظعبنع ظذبةي هاتةم رعؤايةت          » ظذنعثغا قوالق سئلعثالر ؤة بويسذنذثالر    

دذ؟              «قعلغان   ارعم بولع دعكع ظعزباس ة ظةهلعم ة ظاظعل ةش بةدعلعض ةرزعمنع تأل نعث    » آعم ق ةن هةدعس دئض
  .مذالهعزة قعلغعلع بولعدذظارعسعدا ظعنتايعن حوث صةرقنعث بارلعغعنع 

ةس   دذرغانلعقعنع ظةم ع قعلعص قال ذنع خةلعصعس ذ ظةنه ةلع رةزعيةلاله ذلذلالهنعث ظ ةدعس رةس ذ ه ب
ألتىرىلى            ظالالهنعثبةلكع   عدة ظ ىرةش نةتعجعس ان آ ةن قعلعنغ ع بعل ادا      ص،   دةؤعت ةرزعنع ظ تعدعكع ق ظىس

ذ          قعاللماسلعق خةؤعصعضة دذح آةلضةندة، قةرزع ة ظاظعلسعضة مةس        عش ظىحىن ظ ظذل بولعدعغان آعشع تئص
ادعلةيدذ   ةنلعكعنع ظعص أزنع سأزلعض دذ    . س داق دةي عر مذن ع آةس ام ظعبن ذلذلاله «: ظعم ذ  »رةس ث ب نع
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ة                    ادا قعلعص ظاظعل ةرزعمنع ظ م ق هةدعستة دئمةآحع بولغعنع شذآع، ظةضةر بذ دذنيادعن آئتعص قالسام آع
ذددع    . ظةهلعمدعكع ظعز باسارعم بولعدذ    ذ خ ةنع ظ ألتىرىش      ي ا ظ قا ظاتالنس عنع ظورذنالش ةلحعلعك ؤةزعصعس  ظ

عنع              خةؤعصعنعث بارلعغع، شذنعث ظىحىن ظأزعدعن آئيعن ظاظعلعسع ؤة قةرزعضة مةسظذل آعشعنعث بولذش
  .»تتا ظعدعزأرىر ظعكةنلعكعدة هئسعيا

دذ  داق دةي اقعالنع مذن ذلذلاله :ب عم«رةس أتىرىش  » قئرعندعش ع آ ذنعث ظورنعن أزعنع ظ ةن س دئض
ان  ظ دذآع،                   . ىحىن ظئيتق ان قعلع ةنعلعكلعكعنع باي ع ؤة ظعش ةزعلعتع، يىآسةك ظورن ذنعث ص ةدعس ظ ذ ه ب

دعن آئيعنكع           . هةرضعزمذ ظذنعث خةلعصعلعكعنع بةلضعلعمةيدذ    عزمذ ظذنعث يةنع قةرزعنع ظادا قعلعش هةرض
  .خةلعصعلعككة ظئلعص بارمايدذ

ةنحعل  ةبعظتعن ظعش ع س دذلاله ظعبن ةدنعث ظاب ام ظةهم ان ظعم ةقعل قعلغ ةن ن لة بعل عك سعلعس
ذ     «. تأؤةندعكع رعؤايعتع بذ نذقتعنع آىحلةندىرعدذ     داق        ظةلع رةزعيةلالهذ ظةنه اب قعلعص مذن ة خعت بعزض

دع  ةن ظع ان    «: دئض اننع ياراتق ان، ظعنس ار قعلغ وقتعن ب ذرذقنع ي الالهظ ذنعث   ظ ذ ب ةمكع ب ةن قةس  بعل
دذ     ا بويعلع دعكع     . »سةؤةبعدعن قانغ علةر دئ ذ «آعش ذنعث           ظ عن، ظ ة بعلدىرض ةنلعكعنع بعزض م ظعك نعث آع
ةيلع  لعنع قذرذتعؤةت ةلع » نةس ة «ظ الالهسعلةرض ع   ظ ةن بعرعن ع ظألتىرمعض ةن، مئن ىن دةؤاتعم  ظىح

علةر؟ ةآحع بولعؤاتامس ذالرغا» ظألتىرم دع ظ ذالر . دئ ةر «ظ دعغانلقعثنع(ظةض دا ) ظألتىرعلع ذ هال ةث ظ بعلس
ذ . دئدع» ظورنذثغا بعرعنع ظاتعغعن   عنعال              «: ظ ةن نةرس دذرذص آةتك ذلذلاله قال ةقةت رةس ة ص اق، سعلةرض ي

  .دئدع» قالدذرعمةن
ذن   ذ بولس ذ ظةنه ةآر رةزعيةلاله اآع ظةبذب ةلع ي يعن ظ دعن آئ ذلذلالهنعث ظأزع ةدعس رةس ذ ه ب
ذ               ذ ظةنهذنعثم ةبع تالعب رةزعيةلاله هئحكعمنع خةلعصعلعككة تةيعنلعمعضةنلعكعنع، شذنداقال ظةلع ظعبنع ظ

  .كعمنع ظعزباسار قعلمعغانلعقعنع ظوحذق ظوتتذرعغا قويعدذهئح
ان قعلعسةن              « علعرعنع باي قان نةرس تعالص قعلعش ذممعتعمنعث ظعخ ةن  » سةن مةندعن آئيعن ظ دئض

عيةت     ة ؤةس رةر ؤةزعصعض دا بع ةرقلعق هال ذلمانالردعن ص قا مذس ةلعنعث باش ةك، ظ قا آةلس هةدعس
ات     ةندعن         . النغانقعلعنمعغانلعقع هةدعس آعتابلعرعدا ظعسص ةد هةس ام ظةهم ع ظعم دذلاله ظعبن ةلع     ،ظاب ذ ظ  ظ

ةببعتع        «: ظعبنع ظةبع تالعب رةزعيةلالهذ ظةنهذدعن مذنداق رعؤايةت قعلعدذ        ان مذه ا بولغ عزآع ماث شةآس
دعغان                       ئلعص بارع قا ظ ان حاصالش ا بأهت ةنلعكع ماث قا، ظأحم ةن ماختاش ةتلةر بعل ان سىص مئنع مةندة بولمعغ

دذ          . هاالك بولعدذ ظعككع خعل آعشع     ع قعلعنماي ا ؤةهي ةس، ماث ئكعن  . شىبهعسعزآع مةن صةيغةمبةر ظةم ل
 ظعتاظةت  ظالالهقا.  آعتابع ؤة رةسذلذلالهنعث سىننعتع بويعحة ماثعمةن      ظالالهنعثقذدرعتعمنعث يئتعشعحة   

  .»ثالر آئرةكقعلغان هالدا قعلعغان بذيرذقعمغا خالعغان ياآع خالعمعغان بولذشعثالرغا قارعماي بويسذنذشذ
ز                   ةت قعلعش سعلسعلسعس دا رعؤاي عظة آعتابلعرع ةس، ش دا ظةم ةدع آعتابلعرع ظىحعنحع هةدعس ه

ذ    . ظالتة هةدعس آعتابعدا بذنعثغا زعت هةدعسلةر رعؤايةت قعلعنغان       . ظوتتذرعغا قويذلغان  ظعمام ظةهمةد ظةب
دذ  ةت قعل داق دةص رعؤاي اندعن مذن ر : هةسس ىرةتتع ؤة ظعج ذيرذق حىش ةلع ب اتتعظ ول . ا قعلعن ق

تعدعكعلةر ةتتع  : ظاس دذق دةص آئل الرنع قعل االنع ظعش االنع ـ ص ذ. ص الاله: ظ ذنعث ظةلحعسع راست ظ  ؤة ظ
 بذ رةسذلذلاله ساثعال خاس قعلغان ظعشمذ؟ دةص        .دعبذ سأزىث آعشعلةر ظارعسعدا تارال    «بةزعلةر  . ظئيتعدذ
  .دةيدذ» حنئمعنع خاس قعلمعغانظةلع رةزعيةلالهذ ظةنهذ، رةسذلذلاله ماثا هئ. سورايدذ

دذ           ةت قعلعنع داق دةص رعؤاي ةلعنعث  : يةنة ظعشةنحعلعك يولالر بعلةن قةيس ظعبنع ظذبادةدعن مذن ظ
ذنعث    ظالاله.  صاآاليمةن ظالالهنع«بعرةر مةنزعرة آأرضةندعن، تأصعضة حعققاندا ياآع ؤادعغا حىشكةندة           ؤة ظ

دذ  ت ظئيتع ع راس ةنلعكعنع ظاثالي».ظةلحعس ذق دئض ة  . تت كذردعن بعرةيلةنض ةنع يةش ع «ب بعزن



 118

ارغعن ئلعص ب ا ظ ةمعرذلمأمعنعننعث يئنعغ الاله«. ظ دذظ ذنعث ظةلحعسع راست ظئيتع أزع »  ؤة ظ ةن س دئض
ةندة،     «هةققعدة سوراص باقايلع، دئدعم ؤة ظذنعث ظالدعغا بئرعص      ةنزعرة آأرض رةر م ةمعرذلمأمعنعن، بع ظع ظ

 » ظئيتعدذ  ؤة ظذنعث ظةلحعسع راست    ظالاله صاآاليمةن،   ظالالهنع«ةندة  تأصعضة حعققاندا ياآع ؤادعغا حىشك    
ورعدذق           . دئضةنلعكعثنع آأردذق  ةنمعدع؟ دةص س ة بةلضعلعض اؤاب  . ظذ هةقتة رةسذلذلاله ساثا بعر نةرس ج

دع  نع خالعمع يعن   . بئرعش عؤالغاندعن آئ ذنعثغا يئصعش ز ظ الاله«بع ا   ظ ذلذلاله ماث ةمكع رةس ةن قةس  بعل
  .دة جاؤاب بةردع»  صةرقلعق هئحنئمعنع بةلضعلعمعضةنباشقعالردعن

ةت قعل  داق دةص رعؤاي ةيلعدعن مذن ذ تذص ةج ظةب ا ظةهم ة ظعم ةلع : دذعيةن ة «ظ ذلذلاله سعلةرض رةس
ذرغانمذ؟    ش تاصش ر ظع دة بع ورالغاندا » ظاالهع ذلذلاله«دةص س ذمع     رةس ذلمانالرغا ظوم ىتىن مذس ة ص بعزض
  .دةص جاؤاب بةرضةن. »صشذرمعغانبولمعغان هئحقانداق بعر ظعشنع تا

ةلةمة                     د رازع ؤة س ع هةمع ةد ظعبن ةت قعلغذحعسع مذهةمم ذنعث رعؤاي تأتعنحع هةدعسقا آةلسةك ظ
ان عز دةص قارالغ رعش ظعشةنحعس انحع دةص . ظعب عدعن يالغ علةر تةرعص ذلعغان آعش ةد نذرغ مذ مذهةمم بولذص

  .تونذلغان
ار     «ةظقذب ظعبنع شةيبة    ، ي »ظعشةنحعسعز«بذ هةدعس هةققعدة ظةززةهةبع      العق ب ذنلعغان خات ، »نذرغ

  .دئضةندةك باهاالرنع بةرضةن» يالغان«، ظةبذزةر »قاراص بئقعش آئرةك«بذخارع 
ر              «صةزلذك رازع    ذالردعن بع ئكعن ظ مةندعن مذهةممةد ظعبنع هةمعدنعث ظةللعك معث هةدعسع بار، ل

  .دةيدذ» هةرعصمذ رعؤايةت قعلمايمةن
  .دةيدذ» ظذنعث يالغانحعلعقعغا شاهعدة بولعمةن«ظةلع ظعبنع مئهران 
ىبهعلعنةتتذق         «سالعه ظعبنع جةزرة     تعن ش ةربعر ظعش  ظالالهنعث . مذهةممةد ظعبنع هةمعدة ظئيتقان ه

دعم  عنع آأرمع ةتلعك بعرعس ذ جىرظ تا ظذنعثدعنم أز قعلعش دة س ذيرذقلعرع هةققع لةرنع . ب ذ هةدعس ظ
  .دةيدذ» خالعغانحة ظأرىص ـ جأرعيةلةيتتع

دعم          «ظعبنع خةرراش    ان ظع . مذهةممةد ظعبنع هةمعدنعث هةدعس ظوغذراليدعغانلعقعنع آأص ظاثلعغ
  .دةيدذ» ظذنعث هةقعقةتةن يالغانحع ظعكةنلعكعنع بعلةتتعم

  .دةيدذ» ظعشةنحعسعز«ظعمام نةساظع 
  .دةيدذ» يالغان ظئيتعشقا ظذنعثدعنمذ ظذستا بعرعنع آأرمعدعم«سالعه ظعبنع جةزرة 

  :مذنداق دةيدذ نعسابذرع ظعبنع خذزةيمةضة ظةبذ ظةلع
  .ظةهمةد ظعبنع هةنبةل ظذنع ماختعغان ظعدع! ـ مذهةممةد ظعبنع هةمعدنعث رعؤايعتعنع ظالساثحذ

  . دةيدذ ظذ،ظةضةر ظذنع بعز بعلضةندةك بعلسة ظعدع هةرضعز ماختعمعغان بوالتتع. ـ ظذ ظذنع بعلمةيدذ
ةت         «ظةبذ مذهةممةد ظةسسال صةزلذك رازعنعث       ذ رعؤاي مذهةممةد ظعبنع هةمعدنعث يئنعغا آعرسةك ظ

  .دئضةنلعكعنع ظاثلعغان ظعدعم، دةيدذ» سعلسعلعرعنع تئكعستلةرضة قوراشتذرؤاتقان ظعكةن
ذل     ذنعث قوب ال ظ ةت قعلعنعش عدعن رعؤاي د تةرعص ع هةمع ةد ظعبن نعث مذهةمم ذر هةدعس مةزآ

  .قعلعنمايدعغانلعقعغا يئتعص ظاشعدذ
  .عغان هةدعس تةآشىرضىحع ظالعمالر تةرعصعدعن ظعشةنحعسعز دةص قارالغانسةلةمة نذرغذنل

عز «ظذنعث هةققعدة ظعبنع راهؤةع      ذخارع   » ظعشةنحعس ار   «ب العقالر ب اظع    »خات عز «، نةس ، »ظعشةنحعس
ةدعنع   ع س لعؤةتتذق   «ظعبن لعرعنع تاش ةلةمةنعث هةدعس ال س اي تذرذص دعن حعقم ةندةك » رعي دئض
  .ظعزاهاتالرنع بةرضةن
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ةم ظةب دذ«ذهات ل قعلعنماي ةدعس دةلع ذنعث ه ذ زةر » ظ ع ؤة «ظةب أز قارعش ار آ ةهلع ناح ي ظ ري
  .دةيدذ» هةقسعزلعغع تىصةيلعدعن ظذنع بةك ياخشع آأرىص آةتمةيتتع

لعرع            ظاخعرعدا شذ خوالسعغا آئلعمعزآع، شعظعلةرنعث بعرعنحع قعسعمعدا ظوتتذرعغا قويغان هةدعس
  . تةرعصعدعن بةلضعلةنضةن خةلعصة ظعكةنلعكعضة دةلعل بواللمايدذهظالالظةلع رةزعيةلالهذ ظةنهذنعث 

ان         ذص قعلعنغ عدعن مةنس ذالر تةرعص ذغا ظ ذ ظةنه ةلع رةزعيةلاله ان ظ ان قعلغ ذرالردا باي دعنقع ق ظال
ذنع           ةيلعدعن ظ ةببعتع تىص ظاالهعدعلعكعنعث خاس قعلعنمعغانلعقع، ظذنعثغا بولغان حئكعدعن ظاشقان مذه

قعالر                 مةؤجذت بولمعغا  دا باش ذن ظالدع ةهكاملعرع ؤة قان ةرعظةت ظ ذنعث ش ن سىصةتلةر بعلةن تةرعصلةش، ظ
ةيغةمبةرلعك   ذنع ص اي ظ عغا قارعم ان بولذش ر ظعنس ال بع دعغان نورم ة قعلعن اش مذظامعل ةن ظوخش بعل
ذقعرعقع  لةر ي وغرا هةدعس دعغان ت ان قعلع انلعقعنع ظوحذق باي ةنظع قعلعنغ نعث م ة آأتىرىش دةرعجعسعض

  .سعنعث توغرعلعقعنع باشقا بعر تةرةصتعن ظعسصاتاليدذخذال
ةنحعلعك وغرا ؤة ظعش ةر ت عمدعكع دةلعلل ع قعس ذ . ظعككعنح ةلع رةزعيةلاله ذلذلاله ظ ذالر رةس ةمما ظ ظ

  .ظةنهذنع خةلعصعلعككة بةلضعلعضةنلعكعضة دةلعل بواللمايدذ
ذنعث       ع ؤة ظ ايراقنع تذتقذزذش ذنعثغا ب ةردة ظ ذلذلالهنعث خةيب ارةس ةن  لالهظ ةرهعمعتع بعل  م

 هةسةن ؤة ، فاتعمة ، ظذ ،مذؤةصصعقةتكة ظئرعشعشع، ظذنع هةج ؤاقتعدا تةؤبة سىرسعنع يةتكىزىشكة ظةؤةتتع        
ذ   ع قوي ة آعيعمن ينلةرنعث ظىستعض ع  ص، هىس ةتنع ظوقذش دعكع ظاي اآالش مةزمذنع ذالرنع ص رةت ظ  هعج

لةت ؤة       آئحعسعدة ظورنعدا ياتقذزذشع ؤة تةبذك ظذرذشعدا مةدعنعضة مة        سظذل قعلعشع صةقةتال ظذنعث خعس
  .ظاالهعدة ظورذن ظعضعسع ظعكةنلعكعنع ظعصادعلةيدذ

كةندةك        لةتلةر مذجةسسةملةش عل خعس دعلعك ؤة ظعس ان ظاالهع قعالردا بولغ اهابعالرغا باش ةزع س ب
دذ ار قعلماي ذلمان ظعنك ر مذس ع هئحبع المدعكع ظورنعن ةلعنعث ظعس ذنعثغا بول. ظ ذلمانالر ظ ةلكع مذس ان ب غ

  . يئقعنلعشعدذظالالهقامذهةببعتع بعلةن 
ىرعدعكع    ظةبذبةآر رةزعيةلالهذ ظةنهذنع رةسذلذلاله هعجرةتتعكع سةصةردعشع ؤة          : مةسعلةن اغ ظأثض ت

دذ ص تالالي ةمراهع قعلع الاله. ه دة ظ ع هةققع ذ ظعككعس علةر [ ظ ةر س ثظةض اردةم ظالالهنع ة ي  صةيغةمبعرعض
دع      ظالاله،  )ذ ياردةم قعلعد  ظالاله(قعلمعساثالر   ان ظع عرالر    .  هةقعقةتةن ظذنعثغا ياردةم قعلغ دا آاص أز ؤاقتع ظ

ةمرا  ) يةنع ظةبذبةآرع سعددعق (ظذنعثغا صةقةت بعر آعشع     . هةيدةص حعقارغان ظعدع  ) مةآكعدعن(ظذنع   ه
الاله غةم قعلمعغعن، «: هةمراهعغا) رةسذلذلال. (ظةينع زاماندا ظذ ظعككعسع غاردا ظعدع     . ظعدع ةن  هةقعقةت ظ

ة ةن بعلل ز بعل ع» بع ة  (]دةيتت ىرة تةؤب مع-40س ر قعس ةتنعث بع ة )ظاي ارةت قعيامةتكعح ةندعن ظعب  دئض
دذ  ل قعلع ايعتع نازع ذرظان ظ دعغان ق الردا تةآرارلعنع ارلعق  . تعل جعدنعث ب دعكع مةس ذلذلاله مةدعنع رةس

دذ   ذنعثكعنعال قالدذرع ةقةت ظ ص ص ذيرذق قعلع كة ب عكلعرعنع توسعؤئتعش ذنع ب. ظعش ع  ظ ةج آىن ىك ه ىي
دذ       ام                  . هاجعالرغا باشلعق قعلعص ظةؤتع ازدا ظعم ذنع نام ال ظ ةن ؤعداالشماي تذرذص ا بعل ذ دذني ذلذلاله ب رةس

دذ قا تةيعنلةي ةت  . بولذش ةنلعكعنع رعؤاي داق دئض ص مذن ة حعقع ذلذلالهنعث معنبةرض علعم رةس ام مذس ظعم
دذ ام ظةبذ    «: قعلع دعغان بولس ت تذتع دعن دوس ن ظةهلع ةر زئمع والتتعم  ظةض ذتقان ب ت ت ةآرعنع دوس . ب

ذن    عكلةرنع توسؤئتعلس ة ظعش قا هةمم عكعدعن باش ةآرعنعث ظعش جعتتعكع ظةبذب ذ . مةس ثظ  ظالالهنع
  .»ظةلحعسعضة ظةث يئقعن آعشعلةرنعث بعرع

دذ     «رةسذلذلالهنعث ظةلع رةزعيةلالهذ ظةنهذغا      ةرحة    . صةقةت مةندعن آئيعن صةيغةمبةر آةلمةي سةن ض
ةن ظوخشاش                   صةيغةمبةر بولمعس  كةن مةرتعؤعسع بعل بةتةن ظئرعش اغا نعس ةن، هارذننعث مذس ةن بعل اثمذ م

دة ذ    » مةرتعؤع ةلكع ظ ةس، ب ةنلعكعنع ظةم علعككة بةلضعلعض يعن خةلعص دعن آئ ذنع ظأزع أزع ظ ةن س دئض



 120

ادعلةيدذ                  انلعقعنع ظعص ظذل قعلعنغ ة مةس ة ؤة مةدعنعض يعن ظاظعلعسعض دعن آئ . تةبذك ظىحىن يولغا حعققان
ذلذلاله                   رةسذل عقالر رةس دعكع مذناص يعن مةدعنع دعن آئ ظذل قعلغان ة مةس ذلاله ظذنع ظاظعلعسع ؤة مةدعنعض

دع        دذ           ،ظذنعثدعن يىز ظأرعدع، ظذنع قعيعن ظةهؤالدا قوي ةيدا قعلع عزلعق ص ارقعتعص تعنحس عتنة ت .  دةص ص
ع ظ  ! ظع رةسذلذلاله «ظةلع رةزعيةلالهذ ظةنهذ رةسذلذلالهنعث ظارقعسعدعن آئلعص        عدا    مئن عزلعق ظارعس ارامس

دذ » قويذص آئتةمسةن؟  ذنعثغا   . دةي ذلذلاله ظ أرىص تاشالص        «رةس أح آ راظعلدا ظ ةنع ظعس ارذننع ب ا ه مذس
ةن  » آةتمعضعنعضة ظوخشاش مةنمذ سئنع مةدعنعدة ظأح آأرضةنلعكعم ظىحىن تاشالص آةتمةيؤاتعمةن          دئض

  .مةنعدة يذقعرعدعكع سأزنع ظئيتعدذ
 ظالالهنعث ارذننعث مذسانعث قئرعندعشع، صةيغةمبةرلعكتعكع شئرعكع ؤة       ه: باقعالنع مذنداق دةيدذ  

ةنعنع            ،سأزعنع ظاثلعغعلع ماثغانع   ذر م ذلذلالهنعث مةزآ ةرتعؤعلعرع رةس  آئيعنكع ظعزباسارع بولذشتةك م
  .مةقسةت قعلغانلعقعنع بعلعشعمعزضة تىرتكة بولعدذ

دع         مذسا ظةلةيهعسساالم هارذننع هةرضعزمذ ظأزعدعن آئيعنكع        ةن ظع ارع قعلعص تةيعنلعمعض ز باس . ظع
ان ات بولغ ذرذن ؤاص االمدعن ب ذلمان ظةلةيهعسس االم مذس ارذن ظةلةيهعسس ع ه دع.حىنك ا .  ظع مذس

ذلذلالهنعث    . ظةلةيهعسساالمدعن آئيعن يذشةء ظعبنع نذن ظذنعث ظعزعنع باسقان ظعدع         شذنعث ظىحىن رةس
ةن« ةن بعل ةن م بةتةن ظئرعش س اغا نعس ث مذس دة ، هارذننع اش مةرتعؤع ةن ظوخش ع بعل  »كةن مةرتعؤعس

ارعم بولعسةن          «دئضةن سأزع هةرضعزمذ     ز باس ةنعنع    » سةن قان قئرعندعشعم، مةندعن آئيعن ظع ةن م دئض
ادعلعمةيدذ دع    . ظعص ان ظع ذت بولمعغ عدا مةؤج ا ظارعس ةن مذس ارذن بعل عؤةت ه ل مذناس ذ خع ع ب . حىنك

  .تعلعنعدذبذنعثدعن يذقعرعقع حىشةنحعنعث توغرعلعقع ظعسصا
دذ    «ظعزاهالص ظأتىشكة ظةرزعيدذآع     يعن      » مةندعن آئيعن صةيغةمبةر آةلمةي اتعمدعن آئ ةك ؤاص دئم

  . دئضةنلعكتذر،ظةمةس، صةيغةمبةرلعكعمدعن آئيعن باشقا صةيغةمبةر آةلمةيدذ
عدذر          «ظاخعرقع   علةرنعث يولباشحعس ةن آعش ع يولباشحعسع دةص بعلض ا ظوخشاشال مئن ذ ماث » ظةلعم
ة ةن ه ةت  دئض ةن رعؤاي ولالر بعل ةنحعلعك ي عدعن ظعش دذلاله تةرةص ع ظاب ةد ؤة ظوغل ام ظةهم دعس ظعم
ان ذن . قعلعنغ ة ظذيغ ذش تةلعؤعض وغرا بول ذنعثدةك ت ذلذلاله  . ش ذ رةس ذهعمكع ظ ع م ئكعن شذنعس ل

عنعدةك                  عظعلةرنعث دئض علعككة ش دعن آئيعنكع خةلعص ذنع ظأزع ذ ظةنه ةلع رةزعيةلاله ظةلةيهعسساالمنعث ظ
  علعضةنلعكعضة دةلعل بوالمدذ ـ يوق؟بةلض

دعلعك      تةك ظاالهع ع بولذش عمعغان مةنعس ل ظوخش ة خع ر نةحح أزنعث بع ر س دعكع بع ةرةب تعلع ظ
ظذل، » يولباشحع « ايعحع، مةس ال هعم ة ظاساسلعنعص أز مةنعسعض ةقةت س تعنعث ص أزعنع ظةسلع تئكعس س

ىحع  ، دوست،ةم بةرضىحع يارد، ظازات قعلغذحع، ظعتتعصاقداش، ظذرذق ـ تذققان ،مةدةتكار  ياخشع آأرىلض
  .دئضةندةك سأزلةرضة ظأزضةرتعشعمعزضة يول قويعدذ

  . دئيعشكة بولعدذ،شذنعث ظىحىن بذ هةدعستعن مذنداق ظعككع خعل حىشةنحة مةقسةت قعلعنعدذ
ع ـ    : بعرعنحعسع علةرنعث ظوخشاشال ظعحك ةن آعش ع دةص بعلض ع دعننعث هعمايعحعس ذ مئن ظةلعم
ارلعغع    .  ؤذجذدع بعلةن خعزمةت قعلعدعغان هعمايعحعسع بولعدذ      بعردةك صىتىن تاشقع دذنياسع    يةنع ظذ ب

ةر               . بعلةن ظعسالمنع هعماية قعلعدذ    ان ه ة قعلعؤاتق ذلمانالرنع هعماي الم ؤة مذس تة ظعس بذ هةدعس آأرىنىش
لةت        ر بولذشتةك ظعسعل خعس ةلب  ،آعشعدة تئصعلعؤةرمةيدعغان ظعحعكع ـ تاشقع دذنياسع بع  ؤة  ساص ق

  .ظىستىن مةرتعؤعنعث ظةلع رةزعيةلالهذ ظةنهذدا ظأز ظةآسعنع تاصقانلعقعنع ظعصادعلةيدذ
ظةلعمذ مةندةك مئنع ياخشع آأرضةن آعشعلةر تةرعصعدعن ظعحعكع ـ تاشقع دذنياسع    : ظعككعنحعسع

ارل        .  دوست تذتعدعغان آعشع   ،ظوخشاشال ياخشع آأرعلعدعغان   ذنع ب ةندةآال ظ عغع يةنع مئنع ياخشع آأرض
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ذلدا   ظةآسعحة مذسذلمانلعغع بعلعنضةن هةر آعشع      .  دوست تذتذش ؤاجعب   ،بعلةن ياخشع آأرىش   بذ ظذس
دوست تذتذلعدذ ؤة ظذنعثغا    . صةقةت بعزضة تونذلغان تاشقع دذنياسعال ياخشع آأرىلعدذ      . ياخشع آأرىلمةيدذ 

  . تاصشذرعلعدذظالالهقاظعحكع دذنياسع . ظاساسةن مذظامعلة قعلعنعدذ
ةر  دعظةض ا ظع رةك بولس ع آئ عدعن بةلضعلعننعش ذلذلاله تةرةص عنعث رةس ئحكعم ،خةلعص ذلذلاله ه  رةس

ع       ان بوالتت ان قعلغ دة روشةن باي مايدعغان دةرعجع ر يولباشحع      . ظعختعالص قعلعش لعك ـ بع ع خةلعص حىنك
كة   ظةتراصعدا ظذيذل تاش بولذش هةربعر مذسذلماننعث هاياتعدا قعبلة ؤة يا نامازنعث رةآظةت سانع             نع بعلعش

ذلمانالر              . ظوخشاش مذهعم ظورذن تذتعدذ    ا مذس ان بولس ذيرذق قعلعنغ ظةضةر بذ هةقتة قةتظعي هأآىم ياآع ب
ع    قان بوالتت ة ظذالش ة بعزض عغمايدعغان هالةتت ل س ا قع ةن توغرعلعقعغ ولالر بعل ل ي أص خع عدعن آ . تةرعص

رةك « ع آئ ةتظعي بةلضعلعنعش ة ق ذحعالردع. »خةلعص ةننع داؤا قعلغ عكعردعكعلةرنعث  دئض ع ص ن قارش
ةت     ةنحعلعك هأآىمنعث رعؤاي رةر ظعش ةن بع ولالر بعل ل ي أص خع ة آ ذ هةقت أص بولذشع ؤة ب انعنعث آ س

ول       . قعلعنماسلعغع حىشةنحعمعزنعث توغرعلعقعنع يةنة بعر قئتعم ظعسصاتاليدذ       رال ي بذ هةقتة رةؤافعزعالر بع
دذ  ل قعلع لعرعنع دةلع ان هةدعس ةت قعلعنغ ةن رعؤاي ة  .بعل ق، شةرتلعرعض لةر توغرعلع ذ هةدعس ئكعن ظ  ل

عز    ذحعلعرع ظعشةنحعس ةت قعلغ ةس ؤة رعؤاي ذن ظةم ع   . ظذيغ ذالرنعث هئحقايعسس ذنداقتعمذ ظ ش
  .حىشةنحعلعرعضة يانياياق بواللمايدذ

ايعنعص             : جذؤةينع ظذالرغا قارشع مذنداق دةيدذ     ةقعلعثالرغا ت اآع ظ ذ ي أآىم بارم ق ه قولذثالردا ظئنع
ةقعل         ظعش آأرىؤات  عنعث     امسعلةر؟ ظةقعل بعلةن ظذ هأآىمضة آئلعشعنعث يولع قايسع؟ ظ ةن شةخس  مذظةيي

دذ      اآع            . خةلعصة بولذشعغا ظئنعق هأآىم بئرةلمةي ةدعس ي ا دةيمعزآع ه كة قايتس دعن هةدعس ةر ظةقعلع ظةض
دذ    ةت قعلعنع دعن رعؤاي رال يول اآع بع دعن ي ل يول أص خع ةت   . آ دعن رعؤاي ل يول أص خع ذثالردا آ قول

دذ             . لعنغان هةدعس يوق  قع عثالرغا ظاساس بواللماي أز قارعش لةر آ . بعرال يولدعن رعؤايةت قعلعنغان هةدعس
ةس            12  ، ظعمام مةزهعبعدعكعلةر بعرال يولدعن رعؤايةت قعلعنغان هةدعسلةردعن ظئنعق هأآىم ظئلعش ظةم

ذ       ا، قانداقم ةن تذرس نع حةآلعض ةل قعلعش ذنعثغا ظةم ةتظعي بةلضعلعن «ظ عنعث ق عخةلعص ع داؤا »عش ن
  قعالاليسعلةر؟

عنعث        : ظعبنع هةزم مذنداق دةيدذ    رةسذلذلاله ؤاصات بولغاندعن آئيعن هئحبعر ساهابع ظذنعث خةلعص
ان  الم      . آعم بولذشع هةققعدة قةتظعي هأآىم بةرضةنلعكعنع رعؤايةت قعلمعغ ةردة ظعس ةر ـ يةرل دا ي ظارعلعرع

عغمايدذ        ظىضعتعؤاتقانالر بولغان ساهابعالرنعث رةسذلذلاله    ةقعلغا س ةلع  . نعث سأزعنع ظاثلعماي قعلعشع ظ ظ
ذلذلاله      ذنعث رةس قعالرمذ ظ رةزعيةلالهذ ظةنهذمذ خةلعصعلعكنع ظعلعضعرع ـ آئيعن ظةسال داؤا قعلمعغان، باش

  .تةرةصعدعن قةتظعي بةلضعلةنضة خةلعصة ظعكةنلعكعنع ظذنعثغا تاثمعغان ظعدع
ةبع تالعب رةزعيةلال         ع ظ ة            مةلذمكع ظةلع ظعبن ذنعث خةلعصعلعكعض ذ ظةنه ةآر رةزعيةلاله ذ ظةبذب ذ ظةنه ه

نع              . بةيظةت قعلغان ظعدع   ة ظاظعت هةدعس علعككة بةلضعلةنضةنلعكعض عدعن خةلعص ذلذلاله تةرةص ذنعث رةس ظ
ذرذ ص ت ة ص، بعلع علعككة  ظةبذبةآرض ذ خةلعص ذ ظةنه ةر رةزعيةلاله يعن ظأم دعن آئ ع، ظذنعث ةت قعلعش بةيظ

دا ظأزعنعث تئ ذ ظولتذرغان ذ ظةنه ةر رةزعيةلاله انلعقع ؤة ظأم ذرعغا قويمعغ ةنلعكعنع ظوتت ةقلعق ظعك ذ ه خعم
دذ                 ذن آةلمةي ةقعلغا ظذيغ عكة قاتنعشعشع ظ ايالش آئثعش ة س ة  . شئهعت قعلغاندعن آئيعنكع خةلعص ظذنح

  .ظعزدعنعص باشقعسعنع سايالش ظورنعغا ظأزعنعث خةلعصة ظعكةنلعكعنع ظئالن قعلعشعال آذصاية قعالتتع
عنعث     ظة عجاظةت ظعضعس لع ظعبنع ظةبع تالعب رةزعيةلالهذ ظةنهذدةك ظألىمدعن قورقمايدعغان باتذر، ش

ذمكعن         ش م ةؤؤذر قعلع عنع تةس عدعن يوشذرذش ذنح يىزعس عنع قورق ان هةدعس ذلذلالهدعن ظاثلعغ رةس
  .ظةمةس
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أ            اآع س ةدعس ي ةن  خةلعصة سايالش ظىحىن سةقعصةضة توصالنغان ساهابعالردعن هئحكعم بعرةر ه ز بعل
ذهاجعر ؤة     . ظةلع رةزعيةلالهذ ظةنهذنعث خةلعصة بولذشقا هةقلعق ظعكةنلعكعنع تعلغا ظالمعغان ظعدع          ىتىن م ص

ةقعلغا      ع ظ ة آئلعش قا بعرلعكك ار قعلعش عنع ظعنك ر هةدعس دعكع بع علعك هةققع ارالرنعث خةلعص ظةنس
  !ظذيغذنمذ؟

ةتن  ذ هةقعق لةر ش وغرا هةدعس ان ت ةت قعلغ ةد رعؤاي ام ظةهم دذآعظعم ذرعغا قويع ةلع . ع ظوتت ظ
ذلمانالردعن  ةنلعكعنع، مذس علعككة بةلضعلةنمعض عدعن خةلعص ذلذلاله تةرةص ذ ظأزعنعث رةس ذ ظةنه رةزعيةلاله
عنعث   ةؤزةل آعش ةث ظ ا ظ ذلذلالهدعن قالس انلعقعنع ؤة رةس ة قعلعنمعغ لةتكة ظعض رةر خعس ةرقلعق بع ص

  .نع ظوحذق ظئالن قعلغانظةبذبةآر، ظذندعن قالسا ظأمةر دةص قارايدعغانلعقع
ذ                 ةللعص رةزعيةلاله ع ظابدعلمذت اس ظعبن دا ظابب دا تذرعؤاتقان رةسذلذلاله بذ دذنيادعن ظايرعلعش ظالدع
دذ ةص قعلع عنع تةل وراص بئقعش دعغانلعقعنع س ة بولع ذدعن آعمنعث خةلعص ذ ظةنه ةلع رةزعيةلاله ذ ظ . ظةنه

قعالرغا         ظةضةر خةلعصعلعك ظذالرغا مةنسذص بولسا ظعدع، ظذالر         ع؛ باش ةن بوالتت بعلضةن ؤة باشقعالرغا يةتكىزض
ع        . مةنسذب بولسا ظعدع   ان بوالتت عيةت قعلعنغ ة ؤةس الاله . ظذ هةقت ع         ظ ذنعث يىزعن ذ ظةنه ةلع رةزعيةلاله  ظ

  .يورذق قعلسذنكع ظذ صةقةت سوظال سوراشنعمذ رةت قعلغان ظعدع
دا               ع ظابباسنعث مذن العكتعن ظعبن ع م ةظب ظعبن ةد آ دذ      ظعمام ظةهم ةت قعلع ةنلعكعنع رعؤاي : ق دئض

دذ  دعن حعقع ذنعث يئنع ذ ظ ذ ظةنه ةلع رةزعيةلاله دا ظ تعص قالغان اغرعص يئ تعم ظ اخعرعقع قئ ذلذلاله ظ . رةس
داق؟         «هةممةيلةن ظذنعثدعن    ةهؤالع قان ذلذلالهنعث ظ ةن، رةس ع ظةبذلهةس عدذ  » ظ ا «. دةص سورعش  ظالالهق

  .ذدةيدذ ظ» هةمدذالر بولسذنكع ياخشعلعنعص قالدع
ذرذص              ذص ت ع تذت ذنعث قولعن ةللعص ظ ذ        «ظابباس ظعبنع ظابدعلمذت ذلذلاله ب ذ؟ رةس هعس قعلمعدعثم

دذ عدعغاندةك تذرع ةن ؤئدالعش ز بعل تعم بع دعكع . قئ ذش ظالدع ات بول نعث ؤاص ةنع ظابدعلمذتةللعص ةن ب م
ةن  ع تونذيم ارغعن    . يىزلعرعن ئلعص ب دعغا ظ ذنعث ظال ع ظ دع  . بعزن دة بولع علعكنعث آعم غانلعقعنع خةلعص

دذ » سورعؤااليلع، بعزدة بولسا بعلدذرعدذ؛ باشقعالردا بولسا بعزضة ؤةسعيةت قعلعدذ     ذ   . دةي ةلع رةزعيةلاله ظ
ذنع     ظالاله. رةسذلذلاله رعياسةتحعلعك هةققعدة سوظال سوراشنع مةنظع قعلغان      «ظةنهذ   ةمكع ظ ةن قةس  بعل

  .دةيدذ» هةرضعزمذ سورعمايمةن
عدة          بذ سةؤةبتعن بةزع هةدعسشذنا    رعش نةتعجعس سالرنعث مةزآذر ماؤزذدا ظعلمع تةتقعقات ظئلعص بئ

ارةت      دعن ظعب ث يوقلعقع ق هأآىمنع علةيدعغان ظئنع علعكعنع بةلض ذنعث خةلعص ذ ظةنه ةلع رةزعيةلاله ظ
ة         علعك مةنعسؤعض ذص، خةلعص دا قوي قعالرنعث ظالدع ذنع باش ا، ظ رال ؤاقعتت ةن بع ة ظئرعشعشع بعل خذالسعض

  .قعرع دةرعجعدة هئرعسمةنلعك آأرسةتكةن ظعشع ظعكةنلعكعنع آأرعمعزظولتذرغذزذشنعث يذ
دذ  داق دةي امعر مذن ارعص ت ةن   «: ظ ئلعص آةلض ذ ظ ةيغةمبةرلعكع، ظ االمنعث ص ةد ظةلةيهعسس مذهةمم

اتعدعن     ذلذلالهنعث ؤاص ذنعث رةس ذ ظةنه ب رةزعيةلاله ةبع تالع ع ظ ةلع ظعبن الم، ظ ن ظعس ةتلعك دع مةرهةم
ةت  اش رعياس ع ب ايعللعغعم ؤة      آئيعنك ىك ق ان آىحل ة بولغ ةققع ؤة ساالهعيعتعض ذش ه ة بول حع ـ خةلعص

كةن  ةنلعككة مةرآةزلةش أرلىك ؤة روش ذنازعرةم ه اؤزذدعكع م ذ م ةنكع ب ةن دةيم انعم بعل ذ . ظعم ظ
تذرمايدذ       ادعمنع ظاجعزالش ان ظئتعق علعككة بولغ ةلعنعث خةلعص انعم ؤة ظ ان ظعم ةيغةمبةرلعككة بولغ . ص

ورذهلعرع        »رةصعدعن خةلعصعلعك ؤةسعيةت قعلعنغان   رةسذلذلاله تة «  دئضةن آأز قاراشتعكع بارلعق شعظة ض
ؤة بةزع سىننع مةزهعبعدعكعلةرضة قارشع قعلحعلعك خةؤص ياآع ؤةهعمة هئس قعلماستعن ظوحذق ظئالن             

  .» رةسذلذلاله ظةلع رةزعيةلالهذ ظةنهذنعث خةلعصعلعكعنع ؤةسعيةت قعلمعغان ظعدع،قعلعمةنكع
   سىننع مةزهعبعدعكعلةرنعث آأز قارعشعبةزع
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العمالر    دعكع ظ ىننع مةزهعبع ةزع س اش ب ة ظوخش ام ظةهمةدآ ةزم ؤة ظعم ع ه عرع، ظعبن ةن بةس هةس
دذ ؤة         ةن دةص قاراي عدعن بةلضعلةنض ذلذلاله تةرةص علعكع رةس ذنعث خةلعص ذ ظةنه ةآر رةزعيةلاله ظةبذب

  : تأؤةندعكعلةرنع دةلعل قعلعدذ
ةي )1( ذخارعنعث جذب عب دعكع هةدعس ان تأؤةن ةت قعلغ دعن رعؤاي ع مذتظةم ال : ر ظعبن ر ظاي بع

قا        . رةسذلذلالهنعث ظالدعغا مةسعلة سوراص آئلعدذ     وراص تذرذش رةسذلذلاله ظذنع بعلمعضةن نةرسعلعرعنع س
دةك        . بذيرذيدذ أزدة تذتقان ورايدذ؟         «ظذ رةسذلذلالهنعث ؤاصاتعنع آ امحذ؟ دةص س علعنع تاصالمعس ئلعص س آ

  . دةيدذ رةسذلذلاله ظذنعثغا»صالمعسعثعز ظةبذبةآرعنعث يئنعغا آئلعثمئنع تا«
  .دئضةن سأزع» مةندعن آئيعن ظةبذبةآر ؤة ظأمةرضة ظةضعشعثالر«رةسذلذلالهنعث ) 2(
دذ ) 3( ةت قعلعنع داق رعؤاي ذدعن مذن ذ ظةنه ة رةزعيةلاله ع  : ظاظعش ان آىن اغرعص قالغ ذلذلاله ظ رةس

رعص  ا آع ز ؤ«يئنعمغ ا دادعثع ثماث اقعرعص بئرع اآعثعزنع ح ة . ة ظ رةيظةبذبةآرض زعص بئ عيةت يئ  »ؤةس
  .دئضةن ظعدع»  ؤة مذسذلمانالر صةقةت ظةبذبةآرعنعال قوبذل قعلعدذظالاله«دئضةن ؤة ظذندعن آئيعن 

از ظوقذسذن         « رةسذلذلالهنعث) 4( ذص نام ةن  » ظةبذبةآرعنع حاقعرعثالر، مذسذلمانالرغا ظعمام بول دئض
  .سأزع

ذلذ) 5( ت      «: لالهنعثرةس ةآرعنع دوس ام ظةبذب دعغان بولس ت تذتع دعن دوس ن ظةهلع ةر زئمع ظةض
دئضةن » مةسجعتتعكع ظةبذبةآرعنعث ظعشعكعدعن باشقا هةممة ظعشكلةر توسعؤئتعلعسذن      . تذتقان بوالتتعم 

  .سأزع
علعكعنعث              ةآرنعث خةلعص ذالرنعث ظةبذب بذ هةدعسلةرنع ظعنحعكلعك بعلةن مذالهعزة قعلغان آعشع ظ

ع،    رة المدعكع مةرتعؤس ذنعث ظعس ةلكع ظ ةس، ب ةنلعكعنع ظةم ةتظعي بةلضعلةنض عدعن ق ذلذلاله تةرةص س
انع               رةسذلذلالهقا ة قعلعص دذني ع هعماي  يئقعنلعقعنع ظعصادعلةش بعلةن بعرضة خذددع مذسذلمانالرنع دعنن

ذنعث          دةك ظ ذش   باشقذرعدعغان خةلعصعلعك ؤةزعصعسعنع ظذنعثغا تاصشذرذشقا تةشةببذس قعلغان ة بول خةلعص
  .ساالهعيعتعنع هازعراليدعغان ضىزةل خعسلةتلعرعنع ظاالهعدة آأزضة حئلعقتذرغانلعقعنع بايقايدذ

  :ظعككعنحع خعل آأز قاراشتعكعلةرنعث دةلعلع
ةدعس          ،بذالر مذتلةق آأص سانلعق سىننعلةر، مذظتةزعلةلةر، خاؤارعجالر       ورذ ه ر ض  بةزع شعظةلةر ؤة بع

ذلالر             خةلعص ،ظةهلعلعرع بولذص  قا ظذس علعكنعث مذظةييةن شةخسعتة بولذشع ؤة ؤةسعيةت قعلعش ياآع باش
وق      أآىم ي ث ه دة ظئنع ع هةققع ارقعلعق آأحىش ع ظ راس يول ةؤالدقا مع ةؤالدتعن ظ ةن ظ عحة . بعل ظةآس

دئضةن بذيرذقعغا ظاساسةن ظعسالم آئثةش  ) سىرة ظال ظعمران (]ظعشتا ظذالر بعلةن آئثةشكعن   [ ظالالهنعث
عغا  صعرعنسعص ذلمانالر ظاممعس ذقعنع مذس ايالش هوق اآع رةظعس س ة ي تا خةلعص ان خذسذس را قعلعنغ ع ظعج

  .تاصشذرغان؛ دةص قارايدذ
دذ               دانغا آئلع ارقعلعق مةي ايلعنعش ظ اآع س ق  . ظذالر خةلعصعلعك صةقةت قةتظعي بةلضعلعنعش ي ظئنع

وغرا هةد ةنحعلعك، ت دعغان ظعش ة قعلع ة ظعض ذلعنع آىحك نعث ظذس ةت بةلضعلعنعش نعث رعؤاي عس
ةن       اتاليدذ، دئض ةنلعكعنع ظعسص ة ظعك قعلعنمعغانلعقع ظعككعنحع خعل ظذسذل ـ سايلعنعشنعث آىحكة ظعض

  .ظاساسقا تايعنعدذ
ارةت                   دعن ظعب ا آئلعدعغانلعقع ارقعلعق بارلعقق ايالم ظ عنعث س العملعرع خةلعص الم ظ آأص سانلعق ظعس

لعصةلةر سايالم ظارقعلعق تةيعنلةنضةندة هئحبعر تونذلغان      ظعسالم تارعخعدا خة  . صعرعنسعصقا بعرلعككة آةلضةن  
  .ظالعم ظئتعراز بعلدىرمعضةن

  ـ دألةت رةظعسعنع سايالشنعث ظذسذللعرع7
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ظالدعنقع قعسعمدا دألةت رةظعسعنعث مذسذلمانالر ظاممعسع ظعحعدعن سايلعنعدعغانلعقع ؤة سايالش          
د    ذص ظعكةنلعكع عغا مةنس ذلمانالر ظاممعس ذقعنعث مذس ةن   هوق عنع مذظةييةنلةشتىرض ارةت خذالس عن ظعب

  .ظةمدع دألةت رةظعسعنع سايالشنعث ظذسذللعرع ظىستعدة ظعزدعنعمعز. ظعدذق
ان                رةك بولغ ةتبعقالش آئ ظةث ظاؤال شذنع دةيمعزآع ظعسالمدا دألةت رةظعسع سايالشنعث حوقذم ت

وق ذلع ي ةن ظذس ة آئرة. مذظةيي ع بويعح ةت صعرعنسعص ةش ؤة ظادال ةقةت آئث علغان ص ةرتلةر تئص آلعك ش
  .هامان سايالمنعث ظذسذل ياآع يوللعرع مذهعم ظورذن تذتمايدذ

قا           . بعزنعثحة سايالم ظذسذلع تذراقلعق بولمايدذ     ةن ظذسذل باش مةلذم ظةسعر ؤة دةؤرضة مذؤاصعق آةلض
ظذسلذبعنع ظةمةلع هايات ؤة شاراظعت ظأز دةؤرعضة خاس سايالم     . بعر زامانغا مذؤاصعق آةلمةسلعكع مذمكعن    

  .تةلةص قعلعشع مذمكعن
ئلعص                   ة ظ ايلعمعنعث ظعككع باسقذح بويعح ةت رةظعسع س بذرذنقع ظالعمالرنعث آعتابلعرع بعزضة دأل

  .بئرعلعدعغانلعقعنع ظأضعتعدذ
قذح ع باس ذص   بعرعنح قذحع بول عتعش باس امزات آأرس ان ،ـ ن ةت دةص ظاتالغ ع بةيظ ذ .  خذسذس ب

  .ذزذص مذسذلمانالر ظاممعسعنعث رايعغا سذنعدذباسقذحتا آئثةش ظةهلع نامزات تذرغ
امزات       عنعث ن ذلمانالر ظاممعس ىتىن مذس ذص ص قذحع بول ةت باس ذمع بةيظ قذح ـ ظوم ع باس ظعككعنح

ارةت  تعن ظعب عنع ظئلعش از قارعش دعكع آ ع  . هةققع ع آةلضىس دعغان آعش س بولع قذحتا رةظع ذ باس ب
  .صعالنلعرعنع نذتذق ظارقعلعق ظاممعغا ظاثلعتعدذ

ذح باسقذح           بذ   ةل قعلغ ةر  . رةظعس نامزاتعنعث ساالهعيعتع ظىستعدعن هأآىم حعقعرعلعدعغان ه ظةض
دا   . مذسذلمانالر بذنعثغا بةيظةت قعلسا رةظعسلعكع آىحكة ظعضة بولذص ؤةزعصعضة ظولتذرعدذ  عحة بولغان ظةآس

ذلمانالرنع        امزات مذس ر ن قا بع ةن باش ا آةلض ةن بارلعقق ع بعل ةهلعنعث آأرسعتعش ةش ظ ا آئث ث ظاؤازعغ
  .سذنعلعدذ

ع         ارالرنعث خذسذس ذهاجعر ؤة ظةنس ةدعكع م علعكع سةقعص ذنعث خةلعص ذ ظةنه ةآر رةزعيةلاله ظةبذب
ا               يعن بارلعقق دعن آئ ذمع بةيظعتع ذلمانالرنعث قوشذلذشع ؤة ظوم انلعق مذس يعن آأص س بةيعظعتعدعن آئ

ةل        ،ظوخشاشال ظأمةر ظعبنع خةتتاب   . آةلضةن ةففان ؤة ظ ع ظ ذ          ظوسمان ظعبن ةبع تالعب رةزعيةلاله ع ظ ع ظبعن
  .ظةنهذالرنعث خةلعصعلعكلعرعمذ مذسذلمانالر ظاممعسعنعث بةيظعتع بعلةن آىحكة ظعضة قعلعنغان

دذ  داق دةي ة مذن ع تةيمعي ام ظعبن ع ظعم الم صعشؤاس علعك «: ظعس دعكع خةلعص ىننع مةزهعبع س
دذ    صةقةت هاآعمعيةت ظعضعسع ـ مذسذلمانالرنعث ماقذلل ) رعياسةتحعلعك( ة بولع ة ظعض ةنال آىحك . عشع بعل

ة    عز خةلعص ذلمانالرنعث ظاؤازس دعغان مذس ة قعلع ةلتةنةتكة ظعض علعكنع س ةن خةلعص اظعتع بعل ئحكعم ظعت ه
دذ دذ. بواللماي ةت قعلع نع مةقس ةلتةنةت قازعنعش ذدرةت ؤة س علعك ق ةلتةنةت . خةلعص ذدرةت ؤة س ق

  .»ال قولغا آئلعدذمذسذلمانالر ظاممعسعنعث بعردةك بةيظةت قعلعشع بعلةن
العملعرع         ةدعس ظ ورذنالش       «شذنعث ظىحىن ه ةرزدة ظ ان ت ةص قعلعنغ عنع تةل ظذلعيةت ؤةزعصعس مةس

ةت       تعدا ظعتاظ معغان شةرت ظاس قذدرعتع ؤة سةلتةنةتعضة ظعضة بولغان آعشع، ضذناه ـ مةسيةتكة يئقعنالش
عدعندذر  ظذلالرنعث جىملعس ذيرذلغان مةس ع ب علعك . قعلعنعش ةت ؤة ) ةتحعلعكرعياس(خةلعص هاآعمعي

ة    . سةلتةنةت دئمةآتذر ظذ صةقةت بعر ـ ظعككع آعشعنعث ظةمةس، بةلكع آأص سانلعق ظاممعنعث بعرلعكك
  .دةيدذ» آئلعشع ؤة قوشذلذشع بعلةن رعظاللعققا ظايلعنعدذ

دذ   داق دةي ةد مذن ام ظةهم ةن    : ظعم ع بعل ع ؤة ماقذللعش ة آئلعش ذلمانالرنعث بعرلعكك ة مذس خةلعص
عدذر            دألةتن ان آعش ة ظالغ أز ظىستعض عنع ظ ةتحعلعك ؤةزعصعس ذلذلالهنعث   . عث رعياس ر يولباشحعغا    «رةس بع
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دذ            ةن بولع دة ظألض ةت ظألىمع دة        » ظةضةشمةي ظألضةن آعشع جاهعلعي نعث مةنعسع هةققع ةن هةدعس دئض
ة آ         «سورالغاندا   ذلمانالرنعث بعرلعكك ئلعشع  يولباشحعنعث آعملعكعنع بعلةمسعلةر؟ يولباشحع صىتىن مذس

  .دةص جاؤاب بةرضةن ظعدع» بعلةن تةيعنلةنضةن آعشعدذر
ةن              ةت قعلعشع بعل علعرعنعث بةيظ ةت ظعض ذدرةت ؤة هاآعمعي ىح ـ ق ذ آ ذ ظةنه ةآر رةزعيةلاله ظةبذب

ةت       . خةلعصعلعككة ظولتذرغان  علةرال بةيظ وروه آعش ر ض ظةضةر ظأمةر ظعبنع خةتتاب ؤة ظذنعث ظةتراصعدعكع بع
ان             قالغان ساهاب  ،قعلعص ة بولمعغ عالر بةيظةت قعلعشتعن باش تارتقان بولسا ظذنعث خةلعصعلعكع آىحكةظعض
ع انلعق         . بوالتت أص س ان آ ع بولغ ةلتةنةت ظعضعس ذدرةت ؤة س ىح ـ ق علعكع آ ذنعث خةلعص ذآع ظ هالب

ةن  ا آةلض ةن بارلعقق ةت قعلعشع بعل اهابعالرنعث بةيظ عر . س لعغع تةس ذبادةنعث قوشذلماس ع ظ ةظد ظعبن س
ةنآأرسةتم ارةت . عض ةلتةنةتتعن ظعب ذدرةت ؤة س دعغان ق الةتلعك قعلع ة آاص ةت مةنصةظعتعض ع ظذمم حىنك

رةر       يعن بع دعن آئ ةن هاسعل قعلعنغان انلعقنعث قوللعشع بعل أص س عتع آ علعكنعث ظةسلع مةقس خةلعص
  .آعشعنعث قوشذلماسلعغع نةزةرضة ظئلعنمعغان

ة   ر نةحح ان بع ع بولمعغ ةؤآةت ظعضعس اآع ش ىح ي عر آ لعقعغا    تةس ولالش ـ قوللعماس عنعث ق آعش
  .ظاساسةن خةلعصعلعك ظىستعدعن قارار بئرعش خاتالعقتذر

ذدرةت     ىح ـ ق المغا آ ارةت ظعس ارالردعن ظعب ذهاجعر ؤة ظةنس ذ م ذ ظةنه ةآر رةزعيةلاله ان ـ    ،ظةبذب  ش
ةن   دذرغان    ،شاؤآةت تعكلعض رعكالرنع بويذن أآىمرانلعغع ظا           ، مذش الم ه ارعلعنع ظعس رعم ظ ةرةب يئ تعغا   ظ س

  .ظالغان رةسذلذلالهنعث صعداظعلعرع تةرةصعدعن بةيظةت قعلعنغان
ةتتاب    ع خ ةر ظعبن ذنعثدةك ظأم ذ     ،ش ةبع تالعب رةزعيةلاله ع ظ ةلع ظعبن ةففان ؤة ظ ع ظ مان ظعبن  ظوس

علعككة     ةن خةلعص ع بعل ةت قعلعش ع ؤة ظعتاظ ةت قعلعش ةن بةيظ عنعث ظومذم ذلمانالر ظاممعس ذ مذس ظةنهذم
ةر . ظولتذرغان ذح شةرت                     ظةض ةل قعلغ ذ ه ارةت ب عدعن ظعب ةت قعلعش ذلمانالرنعث بةيظ انلعق مذس  آأص س

  .هازعرالنمعغان بولسا ظعدع ظذالرمذ هةرضعز خةلعصة بولمعغان بوالتتع
دذ        داق دةي ص مذن ةت قعلع دعن رعؤاي ع ظةلع دان ظعبن ةد هةم ام ظةهم ذ  : ظعم مان رةزعيةلاله ظوس

ةت بولمع كعن بةيظ دةك آةس ذنعث بةيظعتع ذنعث ظةنه علعرع ظ ذز ظعض ذؤؤةت ؤة نوص ىتىن ق دعكع ص ان ظع غ
ةت                 . ظةتراصعغا ظذيذشقان ظعدع   اهابعالر بةيظ قةدةم س ةت قعلعص صعش ةؤفال بةيظ ع ظ دذراهمان ظعبن ظةضةر ظاب

  .قعلمعغان بولسا ظعدع ظذ مذسذلمان خةلعصة بواللمعغان بوالتتع
  نامزات آأرسعتعشنعث شةآعللعرع

ةل   ث ت عرعكع ظالعمالرنع نعث     ظعلض امزاتعنع آأرسعتعش ع ن ةت رةظعس النغاندا دأل عماتعغا ظاساس
دذ     ةآلع بولع ل ش ة خع ر نةحح دةك بع تعن    ) 1. (تأؤةندعكع ات بولذش ة ؤاص تعدعكع خةلعص ة ظىس ؤةزعص

  .بذ ظعزباسار تذرغذزذش دةص ظاتعلعدذ. ظعلضعرع ظأزعدعن آئيعنكع خةلعصعلعككة نامزات آأرسعتعدذ
ذللعغعنع         ظةبذبةآر رةزعيةلالهذ ظةنهذ   انلعقنعث ماق ةن آئثعشعش ؤة آأص س ذلمانالر بعل ىتىن مذس  ص

دع     ذزغان ظع ص تذرغ ارع قعلع ز باس ذنع ظع ذ ظةنه ةتتاب رةزعيةلاله ع خ ةر ظعبن ارقعلعق ظأم ئلعش ظ ذ . ظ ظ
  .دةص سورعغان ظعدع» مةندعن آئيعن آعمنعث خةلعصة بولذشعنع خااليسعلةر؟«آأصحعلعكتعن 

ةيمع   ذنع تةآعتل ةردة ش ذ ي تعنال    ب امزات آأرعسعتعش ةقةت ن عيعتع ص عنعث ؤةس ابعق خةلعص زآع س
عدذر      ذلمانالر ظاممعس ةنعال مذس ةرةص ي ذق ت ةقعقعي هوقذقل ع، ه ارار ظعضعس اخعرعقع ق ةمما ظ ارةت ظ . ظعب

  .آعمنعث خةلعصة بولذشعنع ظذالرنعث ظعرادعسع ؤة ظةرآعنلعكع بةلضعلةيدذ
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ذنعث  ذ ظةنه ةآر رةزعيةلاله ي«ظةبذب دعن آئ علةر؟مةن عنع خااليس ة بولذش ث خةلعص دةص » عن آعمنع
دذ  ةت قعلع ذقتعغا داالل ذ ن ع ب ة   . سورعش ذنعث خةلعص ذ ظةنه ةتتاب رةزعيةلاله ع خ ةر ظعبن دعن ظأم بذنعث

  .بولذشعنع ظاممعنعث رازعلعغع ؤة ماقذللعشعغا باغلعغانلعقعنع آأرعمعز
ةررا  علعك «ظةبذيةظالف ةتحعلعك(خةلعص ةن ظة) رعياس عيةت بعل ةيظعتع ؤةس ذلمانالرنعث ب ةس، مذس م

  .دةص هةقعقةتةن توغرا ظئيتقان. »بعلةن آىحكة ظعضة بولعدذ
ذ      «: زةيدة ظعبنع ظابدعلظةزعز ظعبنع فةيياز مذنداق دةيدذ       ظأمةر رةزعيةلالهذ ظةنهذ ظةبذبةآر رةزعيةلاله

ةت قعلعش        ذلمانالرنعث بةيظ ىتىن مذس ةن ؤة ص علعككة آأرسعتعلض عدعن خةلعص ىح ـ    ظةنهذ تةرةص ةن آ ع بعل
  .»قذدرةت ؤة سةلتةنةت هاسعل قعلعنغاندعن آئيعن خةلعصعلعككة رةسمع ظولتذرغان

عتعدذ          )2( امزاتع آأرس ة ن ىردع        .  آئثةش ظةهلعدعن بعر آعشع خةلعص ل بعرعكت ذ هئحكعمنعث تع ب
عغا صذرسةت بةر    ،دئضةن باهانة بعلةن صعتنة ـ صاسات  ةيدا قعلعش مةسلعك   قااليمعغانحعلعق ؤة داؤالغذش ص

  .ظىحىن بعر بعر ضوروص آئثةش ظةزالعرع ظالدعدا ظئلعص بئرعلعدذ
ظةرع ةن ظةش ام ظةبذلهةس أز   ،ظعم ذ آ ةر ب امع جذؤةينعل ةرةمنعث ظعم ع ه اقعالنع ؤة ظعكك ةآر ب  ظةبذب

  .قاراشتعكع آعشعلةردذر
  :ظذالر تأؤةندعكع دةلعللةرضة ظاساسلعنعدذ

  .ث بولماسلعغعبذ ظذسذلنع حةآلةيدعغان ظئنعق قاظعدعنع: ظا
ذغا     : ب ذ ظةنه ةلع رةزعيةلاله نعث ظ ع ظابدعلمذتةللعص اس ظعبن ةت    «ظابب اثا بةيظ ةر، س ذثنع ب قول
دذ           . قعلعمةن ئحكعم قارشع حعقماي عغا ه ةت قعلعش ا بةيظ » رةسذلذلالهنعث تاغعسعنعث تاغعسعنعث ظوغلعغ
  .دئيعشتع
ر   : ص أآىم بع ان ه تعدعن حعقعرعلغ ع ظىس ر آعش عتعش بع امزات آأرس أآىم ن ان ه ع حعقارغ آعش

  .مذسذلمانالرنعث قارص حعقعشعغا سذنذلسا بولعدذ
سذلةيمةن ظعبنع جذرةيرة ظةززةيدع،    . آئثةش ظةهلعدعن ظعككع آعشعنعث نامزات آأرعستعشع     ) 3(

  .بةزع مذظتةزعلةلةر ؤة بعر قعسعم آذفة ظالعملعرع بذ آأز قاراشتعكع آعشعلةردذر
نعكاه «بعلضعنعمعزدةك رةسذلذلاله   .  قعلغان قعياسعغا ظاساسلعنعدذ   ظذالر بذ آأز قاراشلعرعدا نعكاهقا    

  .دئضةن» صةقةت قعز ـ يعضعتنعث ظعضعلعرع ؤة ظعككع دذرذست شاهعد بعلةنال آىحكة ظعضة بولعدذ
عتعلعدذ         ) 4( امزات آأرعس ىح آعشع      . آئثةش ظةهلعدعن بولغان ظىح آعشع تةرةصعدعن ن ع ظ حىنك

  .االيدذظذيذشتذر) آأصحعلعك(جاماظةت 
ذؤاهحعلعققا   .  آئثةش ظةهلعدعن بولغان تأت آعشع تةرةصعدعن نامزات آأرسعتعلعدذ        )5( حىنكع ض

دذ            ةص قعلعنع أت آعشع تةل دا ت ذددع            . ظةث آأص بولغان امزات آأرسعتعش خ عدا ن أز قارعش ذالرنعث آ ظ
ذص  ذؤاهحعلعق بول اهعد     ،ض أت ش دعغان ت ةص قعلعنع ىن تةل اتالش ظىح ايعتعنع ظعسص ا جعن ةم  زعن ظألح

  .قعلعنغان
  .آئثةش ظةهلعدعن بةش آعشعنعث نامزات آأرسعتعشع )6(

فعقهشذناسالرنعث آأص سانلعغع ؤة بةسرعلعك ظالعمالر بذ آأز قاراشتا بولذص تأؤةندعكعلةرنع دةلعل             
  .قعلعدذ
ةرراه          : ظا ع ج ةر ظع   ،ظةبذبةآر رةزعيةلالهذ ظةنهذنعث خةلعصعلعكع ظاؤال ظةبذظذبةيدة ظامعر ظعبن ع   ظأم بن
ةتتاب ذزةير،خ ع ه ةد ظعبن ذ   ، ظةس العم رةزعيةلاله ةتكار س ةنعث خعزم ذ هذزةيف ةظد ؤة ظةب ع س ر ظعبن  بةش
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ة            ،ظةنهذالرنعث خذسذسع بةيظةت قعلعشع    ةن آىحك ةت قعلعشع بعل  آئيعن مذسذلمانالرنعث ظومذمع بةيظ
  .ظعضة بولغان
ةن         : ب عدعن تةشكعللعض ة آعش ذص  ظأمةر رةزعيةلالهذ ظةنهذ آئثةشنع ظالت ع     ، بول ةش آعشع بعرعن  ب

  .باشقذرذشع ظاستعدا صاظالعيةت ظئلعص باراتتع
انع          ) 7( قا ظاساسةن     40جىمة نامعزعدا تةلةص قعلعنعدعغان ظةث ظاز جاماظةت س ان قعياس ا قعلعنغ  ق

  . آعشعنعث نامزات آأرسعتعشع40آئثةش ظةهلعدعن بولغان 
ارلعق آئثةش   ) م دألعتع صايتةختعظعسال(خةلعصة ظادةتتة تذرعدعغان يذرت ياآع شةهةر       ) 8( دعكع ب

  .مذظةييةن سان ظألحعمع بولمايدذ. ظةهلعلعرع ظورتاق نامزات آأرسعتعدذ
  .قعالنسع ؤة ظذنعثغا ظةضةشكةن شاصعظع مةزهعبعدعكعلةر بذ آأز قاراشتعكع آعشعلةردذر

علةردعن       «ظعمام نةؤةؤع ؤة رةمةلعيعنعث      ذزلذق آعش قان آئثةش     ظالعمالر، يولباشحعالر ؤة نوص  ظذيذش
عدذ     . ظةهلعنعث بةيظعتع ظئتعؤارغا ظئلعنعدذ    ذالرغا ظةضعش ة آئلعشع        . حىنكع باشقعالر ظ ر يةرض ذالرنعث بع ظ

  .دئضةن آأز قارعشع» بعلةن هةممة ظعش رئتعغا حىشعدذ ؤة بةيظةت ظاسانلعشعدذ
ذنذش مة) 9( ردةك بويس علعككة بع عل قعلعش ؤة خةلعص ةت هاس ةتتعن قاناظ ذمع جةه ة ظوم قسعتعض

دا   ةن هال ة آةلض ةهلع بعرلعكك ةش ظ ارلعق آئث دعغان ب ك قعلع ة ؤةآعللع ىتىن دألةتك ىن ص تعش ظىح يئ
  .نامزات آأرسعتعش

ان  ةت قعلغ دعن رعؤاي ع ظعبراهعم هاق ظعبن ةدنعث ظعس ام ظةهم ذ ظعم ىتىن «ب حع ص يولباش
  .ن ظئلعنغانسأزعدعدئضةن » مذسذلمانالرنعث بعرلعككة آئلعشع بعلةن تةيعنلةنضةن آعشعدذر

  :مذالهعزعلةربذ آأز قاراشالر ظىستعدعكع 
ة    ر خذالسعض ق بع ل قعالرلع الش ؤة قايع ذالهعزعلعرعمعزنع باش تعدعكع م الر ظىس أز قاراش ذ آ ب

علة        ،آئلعشتعن بذرذن ظعزاهالص ظأتعشعمعزضة ظةرزعيدذآع     لعنعدعغان مةس كة ظاساس ذ ظعزدعنعش ةربعر  .  ب ه
ىزضةندة ظذنعث ظعسالمنعث تىص قاظعدة ـ قانذن ظاساسلعرعغا قانحعلعك   آأز قاراش ظىستعدة مذالهعزة يىرض

رةك عمعز آئ ةزةر تاشلعش دة ن ة ظاالهع ذن ظعكةنلعكعض ذنلعرع    . ظذيغ دة ـ قان ىص قاظع المنعث ت ع ظعس حىنك
  .ظذممةتنعث مةنصةظعتع بعلةن بعؤاستة مذناسعؤةتلعك

ر      ان بع عنث        ، ظعككع  ،آئثةش ظةهلعدعن بولغ أت آعش اآع ت ىح ي امزاتع آأرعسعتعشع        ظ ة ن ع خةلعص
تذر             ،بعزنعثحة أز قاراش ا آ ذزاق خات ةتتعن ظ عنعمعزدةك   .  آئثةش ؤة ظادال الاله بعلض تا      [ ظ ةن ظعش ذالر بعل ظ

ر قعسمع    -159سىرة ظال ظعمران     (]آئثةشكةن ارقعلعق آئثةشنع ؤاجعب          ) ظايةتنعث بع ايعتع ظ ةن ظ دئض
ر قعسمع  -38سىرة شذرا  (]علعدعغانالرغاظعشلعرعنع مةسلعهةت بعلةن قارار ق    [ظذنع  . قعلغان ) ظايةتنعث بع

ان           ةتلعرعدعن قعلغ ق سىص دعن    . دئضةن ظايعتع ظارقعلعق مذسذلمانالر جاماظعتعنعث الزعملع آئثةش ظةهلع
ر  ان بع ع  بولغ امزات آأرسعتعش ة ن ةت رةظعسلعكعض تعن دأل قعالرنع ظارالشتذرماس عنعث باش ةححعال آعش ن

انلعق         ظعسالمنعث آئثةش، ظادالةت ؤة    لعق قعلغ ذ  .  باراؤةرلعك صعرعنسعصلعرعغا ظوحذقتعن ظوحذق خعالص ظ
ةهرذم           تعن م ذقلعرعنع ظعشلعتعش عدعكع هوق ظذممةتنعث ؤةآعللعرع ؤة ظعلعم ظعضلعرعنع آئثةش مةجلعس

ةنحع                 . قويعدذ عدعكع ظعش ا ظارعس قذرغذحع ؤة ظامم ئحعص باش ول ظ شذنداقال دعكتاتور ؤة ظعستعبداتلعققا ي
  .عدذبةربات قعل

ة            علةر مةقعستعض ةزع آعش ان ب اقالص آئلعؤاتق ةر س ذلمانالرغا زةه الم ؤة مذس بذ ظذسذلنع ظعحعدة ظعس
  .يئتعشنعث صذرسعتع قعلعؤئلعشع مذمكعن
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ةنعث   ذ بعرةيل ذ ظةنه ةتتاب رةزعيةلاله ع خ ةر ظعبن االنعغا  «ظأم ة ص ةتتاب ظألس ع خ ةر ظعبن ةر ظأم ظةض
ةن   ا ية      » بةيظةت قعلعم أزع قولعقعغ ةن س امزات                دئ عدعن ن علةر تةرةص اندعكع آعش از س اآع ظ ر ي دة بع تكةن

دامحعلعق  . آأرسعتعلعشنعث خةتعرعنع تونذص يئتعص، بذ خعل ظذسذلنع حةآلعضةن  ذنع ظال  دةص ،هةتتا ظ
ظعمام ظةهمةد مذنداق دةص    .  ظذ يولغا ظةضةشكةنلةر ظةدةبلعنعشع ؤة جازاالندذرذلذشع آئرةك دئضةن        ،قاراص

ا            بع: رعؤايةت قعلعدذ  ةتتابنعث يئنعغ ع خ ةر ظعبن ة            «ر آعشع ظأم ةتتاب ظألس ع خ ةر ظعبن ةر ظأم االنع ظةض ص
دذ     » صاالنعغا بةيظةت قعلعمةن   ذ       . دئدع دئضةن خةؤةرنع ظئلعص آئلع ذ ظةنه ةر رةزعيةلاله اظالاله،  «ظأم ظعنش

دةيدذ ؤة  » مةنبذ ظاخشام مذسذلمانالرنع هةقلعرعنع بذلعؤئلعشقا ظذرذنعؤاتقان ظذ آعشعلةردعن ظاضاهالندذرع        
ةنلعكعنع         «: مذسذلمانالرغا خعتاص قعلعص   ظاراثالردا بعرةيلةننعث ظأمةر ظألسة صاالنعغا بةيظةت قعلعمةن دئض

ان دةص خاتاالشمعسذن       . ظاثلعدعم ة     . هئحكعم ظةبذبةآرنعث بةيظعتع توغرا بولمعغ ةق خةلعص تعنال ه ذ راس ظ
الاله . ظعدع دع        ظ اقلعغان ظع انلعقتعن س ذنع يام ىن .  ظ ةآرعحعلعك      بىض اراثالردا ظةبذب ا  ظ عدا     ظالالهق ان ص  ج

وق ئحكعم ي دعغان ه ةت ..... قعالالي ةت بةيظ ان بةيظ تعن قعلعنغ ةن آئثةشمةس ذلمانالر بعل مذس
  .دةيدذ» بةيظةت قعلغذحع ؤة بةيظةت قعلعنغذحع هاالآةت ظىستعدة بولعدذ. هئسابالنمايدذ

ر نةح   ان بع دعن بولغ ةش ظةهلع نعث آئث امزات آأرسعتعش ع  ن اس قعلعنعش عال خ ة آعشعض ح
دذ   الغذ بولع عغا توس ع ؤة تاللعنعش علعرعنعث بايقعلعش االهعيةت ظعض دعكع س ذلمانالر ظعحع ذمكع . مذس مةل

  .آأصحعلعكنعث آأز قارعشع بعر ياآع بعر نةححة شةخسعنعثكعدعن تئخعمذ توغرا ؤة ظةتراصلعق بولعدذ
ذش ؤة ةتع داؤالغ اغالم جةمظعي نح ؤة س اراش تع أز ق ذ آ ةن ب ايعغع تعتعرعض ةن ظ ات بعل عتنة صاس  ص

دذ     ةؤةبحع بولع قا س ة ظايالندذرذش مةنلعك    . جةمظعيةتك علةرنعث دىش ةتتعكع آعش ان نعي ذنداقال يام ش
  .قعلعؤئلعشعغا مذنبةت تذصراق هازعرالص بئرعشع مذمكعن

دعغان                    اس آئلع ةث م ة ظ ىنكع آىنض ذن بىض عغا ظذيغ شذنعث ظىحىن آئثةش ؤة ظادالةت صعرعنعسعص
ان  ظ عدعن  ،ذسذل ـ ظعسالم دألعتعدعكع صىتىن آئثةش مةجلعسع ظةزالعرعنعث خةلعصة ؤاصات بولغ  ؤةزعصعس

ةث              ة ظ ظئلعنغان ياآع ساالهعيعتعنع يوقاتقان هامان بعر يةرضة آئلعص آأص سانلعقنعث آأز قارعشع بويعح
عنعث ماقذ        ذلمانالر ظاممعس ذنع مذس عغا سذنذشعدعن   ساالهعيةتلعك آعشعنع نامزات آأرسعتعشع ؤة ظ للعش

  .ظعبارةت
ذص              ،بذ ظذسذل هةقعقع ساالهعيةت ظعضعلعرعنع ظوتتذرعغا حعقعرعشعنعث ظةث ياخعش ؤاستعسع بول

عنع     ان ظعشةنحعس ة بولغ أز ـ ظأزعض ذالرنعث ظ ذرعدذ ؤة ظ قا ظاش اراؤةرلعكنع ظعش عدعكع ب ذلمانالر ظارعس مذس
  .آىحةيتعدذ

ة          ظعبنع هةزم بذ آأز قارشعمعزغا دألةت تةؤة       ر يةرض اق بع لعكعدعكع بارلعق آئثةش ظةزالعرعنعث ظورت
ش دعغان ظع ذمكعن بولماي ع م امزات آأرسعتعش ئلعص ن الاله. آ قا ظ دعغان ظعش ع يةتمةي ع آىح  هئحكعمن

 زعيان سئلعش    ،شذنداقال بذ ظذسذل مذسذلمانالرنعث مةنصةظعتعضة آاصالةتلعك قعلعش ظةمةس       . بذيرذمايدذ
دذ  ع ظويناي الم دأ. رولعن ذص      ظعس عؤةتتة بول ذق مذناس ارا قوي ذلمانالرنعث ظأزظ ع مذس ث آئثعيعش لعتعنع

ةن     ، صعكعر ظالماشتذرذشعنع قعينعالشتذرعدذ   ،صعشقةدةملةر بعلةن تونذشذش    دئضةندةك حىشةنحعلعرع بعل
ر         «: ظذ مذنداق دةيدذ  . ظئتعراز بعلدىرعدذ  ع بع مذسذلمانالر آئثةش مةجلعسع ظةزالعرعنعث يىزعدعن بعرعن

  .»وصالشتعن بذرذن دألةت مذقعملعقع ظاللعبذرذن قااليمعقانالشقان بولعدذيةرضة ت
ة  ر يةرض ةزالعرعنعث بع ىتىن آئثةش مةجلعسع ظ ذص، ص تا بول أز قاراش ذ آ ذ مذش ةآر باقعالنعم ظةبذب

دذ     ىتىن          . توصلعنعشعنعث مذمكعن بولمايدعغانلعقعنع ظئيتع علعكع ص ذنعث خةلعص ذ ظةنه ةآر رةزعيةلاله ظةبذب
ة ةش ظ ةن  آئث دانغا آةلمعض ةن مةي ع بعل ة آئلعش ذ  . هلعنعث بعرلعكك ذ ظةنه ةر رةزعيةلاله عحة ظأم ظةآس
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عغا        علةرنعث بولذش قا آعش ة باش نامزات آأرسعتعش ؤةزعصعسعنع آئثةش ظةهلع بولذش ساالهعيعتعضة ظعض
  . دةيدذ،قارعماي صةقةت ظالتة آعشعضعال تاصشذرغان

النغاندا            ظعبنع هةزم ؤة ظةبذبةآر باقعالنعنعث آأز ق       اراظعتعغا ظاساس ات ش أزع دةؤرعنعث هاي ارعشع ظ
ر                  . هةقعقةتةن توغرا ظعدع   دا بع قا زامان ةن قعس ذراللعرع بعل اش ق ان ظاالقعلعشعش ؤة قاتن تةرةققع قعلمعغ

ا         . يةرضة آئلعص مذهعم قارارالرنع ظئلعش مذمكعن ظةمةس ظعدع        ةر ماآانغ ةرزامان ه ةنحة ه ذ حىش لئكعن ب
  .ظذيغذن آةلمةيدذ

ا             ظ عغان بولس دا ياش ان زامان ةرةققع قعلغ ةضةر ظذالر قاتناش ؤة ظاالقعلعشعش قذراللعرع بىضىنكعدةك ت
دع     . ظعدع ظةلؤةتتة آأز قاراشلعرعنع ظأزضةرتكةن بوالتتع      ةزالعرع    . بىضىن ظذ قعيعنحعلعق قالمع آئثةش ظ

  .هةرزامان بعر يةردة خعزمةت قعالاليدذ
 ،ت ظالتة آعشع تةرعصعدعنال نامزات آأرعستعلضنلعكعضة آةلسةك      ظةبذبةآر رةزعيةلالهذ ظةنهذنعث صةقة   

كة        ع ظعزدعنعش عتعش مةسعلعس امزات آأرس أتكعنعمعزدةك ن زاهالص ظ عدعال ظع عمنعث بئش ذ قعس ب
ذص   لة بول لعنعدعغان مةس ان      ،ظاساس ةيت قعلعنمعغ أآىم ق اآع ه ذيرذق ي ةتظعي ب دة ق ذنعث هةققع .  ظ

  .عغان هأآىملةرنعث زامان ؤة ماآانغا قاراص ظأزضعرعشع مذقةررةربعلضعنعمعزدةك ظعزدعنعشكة ظاساسلعنعد
 ظةسعر  14ظةمما  . ساهابعالر ظةؤالدالرنعث ظةث ياخشعسع، ظذالرنعث دةؤرع دةؤرلةرنعث ظةث ياخشعسع        

مان                      ذالردعن ظاس ة ظ االهعيةت جةهةتت ةقؤالعق ؤة س ادعقلعق، ت ان س ا بولغ ةؤالدالر دعنغ ةن ظ آئيعن آةلض
  .دذزئمعن صةرقلعنع

أز                عال تاصشذرذشع ظ ة آعشعض ظأمةر رةزعيةلالهذ ظةنهذنعث نامزات آأرسعتعش ؤةزعصعسعنع صةقةت ظالت
ع آئيعنكع    . آأز قارشع بولذص، صىتىن مذسذلمانالرنعث ظعجرا قعلشع آئرةك بولغان هأآىم ظةمةس           حىنك

  .ندةؤردة ظوسمان ؤة ظةلع رةزعيةلالهذ ظةنهذنعث ظوخشعمعغان ظذسذلالرنع قولالنغا
عنع  ول تذتذش ر ي قا بع ذلمانالرنعث باش ذتقانلعغع مذس ع ت ذ يولن ذنعث ظ ذ ظةنه ةر رةزعيةلاله ظأم

ر             . حةآلعمةيدذ ظةبذبةآر باقعالنع ظأزعمذ ظأمةر رةزعيةلالهذ ظةنهذنعث قعلغعنعغا خعالص هالدا نامزاتنعث بع
ان عتعلعدعغانلعقعنع ظئيتق عدعن آأرس ع تةرةص ذ. آعش ذ ظةنه ةر رةزعيةلاله ع ظأم ر آعش ث بع  نامزاتنع

اراص                ذيامحعلعق دةص ق أز ب دامحعلعق، آ تةرةصعدعن آأرسعتعلعشعنع قوبذل قعلمايال قالماستعن، ظذنع ظال
  .مةنظع قعلغان ظعدع

ظاخعرعدا شذ خذالسعضة آئلعمعزآع خةلعصة نامزاتع آأرسعتعش ؤة تةيعنلةشنعث هةقعقع ظعضعسع ـ   
ذلمانالر    . ة تةيعنلةشنعث شةآلع هةر خعل بولعدذ     نامزات آأرسعتعش ؤ  . مذسذلمانالر ظاممعسع  يةنع ظذ مذس

علعرع،     ئلعم ظعض ذمكعن؛ ظ عمذ م ةن تاماملعنعش ع بعل ول تعقعش تة ق عنعث بعؤاس مةنلةر ؤة ظاممعس  دانعش
رع    ئلعص               ،صعشقةدةملةردعن ظذيذشقان ؤةآعللع ةن ظ عدعن ؤاآالةت ةزالعرع تةرةص ةنع آئثةش مةجلعسع ظ  ي

عنعث            بئرعلعشعمذ مذمكعن؛ ظةب   عنعث آئثةش مةجلعس ابعق خةلعص دةك س ذ قعلغان ذ ظةنه ةآر رةزعيةلاله ذب
ماقذللعغع ظاستعدا يولباشلعشع بعلةن ظئلعص بئرعلعشعمذ مذمكعن؛ ياآع آةلضىسع شةرت ـ شاراظعتعنعث  

ةت  ة ظادال ةلعؤع بويعح قا     ،ت ةن باش ع بعل عنعث قاتعنعشعش ذلمانالر ظاممعس عدا مذس ةش ظاساس  آئث
  .لعص بئرعلعشعمذ مذمكعنشةآعللةردة ظئ

دعكع                 اهابعالرنعث نةزعرع اق س دعغان بولس ذلعغا قاراي ايلعنعش ظذس علةرنعث س توغرا يولدعكع خةلعص
ايلعنعش       ) 1. (خةلعصة تةيعنلةش شةآعللعرعنع ظايدعثالشتذرؤاالاليعمعز    ذنعث س ذ ظةنه ظةبذبةآر رةزعيةلاله

  ظذسذلع



 130

ة         رةسذلذلاله ؤاصات بولغاندعن آئيعن ظةنسارالر       دعن خةلعص لعنعص ظارعلعرع ةظدةدة توص سةقعصةبةنع س
عدذ     دة مةسلعهةتلعش ةن           . سايالش هةققع ذغا تعكلعض ذ ظةنه ذبادة رةزعيةلاله ع ظ ةظد ظعبن أزع س ذالرنعث آ ظ

  .ظعدع
ةآر دذ      ،ظةبذب ا بارع ذالرنعث يئنعغ ال ظ اثالص دةره ةؤةرنع ظ ذ خ دة ظ ةر ؤة ظةبذظذبةي ارالر .  ظأم ظةنس

دذ       بعزدعن بعر باشلعق ؤة   « ر باشلعق بولع دذ »  سعلةردعن بع قا          . دةي ةص قعلعش ذ ض ذ ظةنه ةر رةزعيةلاله ظأم
ىرمةيدذ         . تةمشعلعدذ ةن زذؤان س ةآرنعث توسذشع بعل اغالردا     . ظةمما ظةبذب ذ آئيعنكع ح الاله «ظ ةن  ظ  بعل

دعم    ان ظع أز هازعرلعغ ر س ذهعم بع ايعن م ا ظعنت ذ ؤاقعتت ةمكع ظ عدعن  . قةس ةي قئلعش ةآرنعث دئم ظةبذب
دعمظةنس ةن ظع قا تةمشةلض ةص قعلعش دع. عرةص ض ان ظع ع ظاثالتق ةآحع بولغعنعمن أز قعلعص دئم ذ س . »ظ

  :ظةبذبةآر سأزعدة مذنداق دئضةن ظعدع. دةيتتع
  . بولعدذ ؤةزعرلةر سعلةردعنـ باشلعق بعزدعن

دذ       داق بولماي عز ظذن علةردعن     . ـ هةرض ةر س زدعن ؤةزعرل ةرآعزع        . بع ةرنعث ظةسلعسع ؤة م ز ظةرةبل . بع
  . دةيدذ ظةبذبةآر،ظأمةر ياآع ظةبذظذبةيدةضة بةيظةت قعلعثالر

ز  ةت قعلعمع اثا بةيظ حعمعز . ـ س ث يولباش ةن بعزنع ع ؤة  ،س ع آعش ةث ياخش ارعمعزدعكع ظ  ظ
ئقعن ةث ي ذلذلالهنعث ظ ذ رةس ذ ظةنه ةر رةزعيةلاله دذ ظأم ةت قعلع ذنعثغا بةيظ تع دةص ظ دعنال .  دوس ظارقع
  .هةممةيلةن بةيظةت قعلعدذ

ذص     سةقع ةت بول ع بةيظ ةيظعتع خذسذس ان ب اهابعالرنعث قعلغ ةدة س امزات  ،ص علعككة ن  خةلعص
ابلعنعدذ ذص هئس عتعش بول دذ  . آأرس داق دةي هاق مذن ع ظعس دة ظعبن ةت هةققع ذمكع بةيظ ةس : ظوم ظةن

ةت قعلعنغاننعث ظةتعسع               علعككة بةيظ ةدة خةلعص ةآر سةقعص دذآع ظةبذب ةت قعلعنع العكتعن رعؤاي ظعبنع م
دذ  سأز قعلعش ة حعقع ذ      .  ظىحىن معنبةرض ذ ظةنه ةر رةزعيةلاله ذرذن ظأم دعن ب ا ظذنعث انا    ظالالهق دذ ـ س  هةم

 آعتابع بذيرذمعغان   ظالالهنعثتأنىضىن سعلةرضة   ! مذسذلمانالر«: ظئيتعص بولغاندعن آئيعن مذنداق دةيدذ    
دعم      ةن ظع أزنع سأزلعض ر س ان بع دة قعلمعغ ا ظةه ذلذلاله ماث اآع رةس ذلذ . ي لعدة رةس لالهنعث ظةس

تعم        ارزذ قعالت عنع ظ اخعرعقعمعز بولذش ةث ظ ذنعث ظ نع، ظ لعرعمعزنع ظورذنالشتذرذش ئكعن . ظعش الالهل  ظ
دذردع  ابعنع قال ةددةس آعت لعغان مذق ا باش وغرا يولغ ذلذلالهنع ت اراثالردا رةس ةم . ظ ذنعثغا مةهك ةر ظ ظةض

ا باشاليدذ        ظالالهيئصعشساثالر   وغرا يولغ علةرنع ت الاله .  س عثالر  ظ ع،          ظعش ةث ياخشع آعش اراثالردعكع ظ نع ظ
ةق      قا مذؤةصص ة تاصشذرذش رةسذلذلالهنعث دوستع، قذرظاندا تعلغا ظئلعنغان غاردعكع ظعككع آعشعنثع بعرعض

دع ثالر . قعل ةت قعلع ذنعثغا بةيظ ذرذص ظ ذثالردعن ت ةت  » ظورن ذنعثغا بةيظ ذلمانالر ظ ةن مذس ذنعث بعل ش
  .قعلعدذ

دعن ةآر ظورنع يعن ظةبذب دعن آئ ذرذص ظذنعث ا ت يعن     ظالالهق دعن آئ تعص بولغان انا ظئي دذ ـ س  هةم
دذ      هاآعمعيةتنعث ظاساسع صعرعنس   داق دةي ذلمانالر   «: عصعنع بايان قعلعص مذن ع مذس ظذل    ! ظ ة مةس سعلةرض

اردةم      . بولذص تةيعنلةندعم، لئكعن مةن ظاراثالردعكع ظةث ياخشع آعشع ظةمةس         ام ي ظةضةر توغرايولدا ماثس
زعص آةت ،بئرعثالر ذثالر    ظئ ىزةص قوي ةم ت ذر      . س انحعلعق ـ خعيانةتت ادارلعق، يالغ تحعللعق ـ ؤاص الاله . راس  ظ

ىك،        ذحعلعك آىحل ذرذص ظااللعغ ةقلعرعنع قايت قعالردعن ه دة باش اجعزلعرعثالر نةزعرعم ا ظ خالعس
اجعز    ىحعلعك ظ ئلعص بةرض ةقلعرعنع ظ قعالرنعث ه رعثالر باش الاله. آىحلىآلع نع  ظ اد قعلعش دا جعه  يولع

تار     .  خارذ ـ زارلعققا تاشاليدذ ظالالهغان معللةتنع تاشلع ا ضعرعص ةت باالغ ان معلل ظارعسعدا بوزذقحعلعق تارالغ
دذ الاله. بولع ثالر ظ ةت قعلع ا ظعتاظ تعدا ماث ةرت ظاس ذنغان ش ة بويس ذنعث ظةلحعسعض الاله . ؤة ظ  ؤة ظ
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ام         ة قارشع ظعش قعلس دذ      ،ظةلحعسعنعث ظةمرعض ةت قعلعنماي ا ظعتاظ ذرذثالر  نامازغ .  ماث الاله . ا ت ة   ظ  سعلةرض
  .»رةهمةت ظةيلعسذن

  ظأمةر رةزعيةلالهذ ظةنهذنعث سايلعنعش ظذسذلع) 2(
ةؤفنع              ع ظ دذراهمان ظعبن ظةبذبةآر رةزعيةلالهذ ظةنهذ ظأمرعنعث ظاخعرالشقانلعغعنع هئس قعلغاندا ظاب

ورايدذ   عنع س ةؤةر بئرعش دة خ ةتتاب هةققع ع خ ةر ظعبن اقعرعص ظأم ذ . ح و«ظ دعن س نعث مةن رعغان ظعش
دعن ياخشع بعلعسةن         دذ    » هةممعسعنع سةن مةن اؤاب قايتذرع ةآر   . دةص ج ةر «ظةبذب ذ    » ظةض ة ظ دئيعشعض

ع     . دةيدذ»  بعلةن قةسةمكع ظذ سئنعث نةزةرعثدعكعدعنمذ ياخشع      ظالاله« ظذنعثدعن آئيعن ظوسمان ظعبن
  .ظةففاننع حاقعرعص ظذنعث هةققعدة سورايدذ

  .ةؤةر بةرضعن دةيدذ ظوسمان رةزعيةلالهذ ظةنهذ جاؤاب قايتذرذصـ سةن بعزضة ظذنعث هةققعدة خ
  .ـ شذنداقتعمذ

الاله ـ   ةيرعلعك                   ظ ذ خ عنعث تئخعم ذنعث تاشقع آأرىنىشعدعن ظعحكع دذنياس تذآع ظ أرىص تذرذص  آ
  .ظارعمعزدا ظذنعثدةك بعرسع يوق. ظعكةنلعكعنع بعلعمةن

ةظد             عدعن سعرت س ذ ظعككعس ذ ظ ذ ظةنه د،    ظةبذبةآر رةزعيةلاله ع زةي ذزةير ؤة         ظعبن ع ه ةيد ظعبن  ظذس
 آأرىص تذرذصتذآع   ظالاله«. ظذسةيد ظعبنع هذزةير مذنداق دئضةن ظعدع     . باشقا ساهابعالر بعلةن آئثعشعدذ   

ان               ا ظاي ةنلعكع ماث ةث ياخشع آعش ظعك ذ   . ظذنعث سةندعن آئيعنكع ظ الاله ظ الرغا      ظ دعغان ظعش  رازع بولع
دذ الر. رازع بولع لعنعدعغان ظعش لعنعدذغاغةزةص ذ  .  غةزةص دعغان ظذنعثدعنم ة ظالع أز ظىستعض عنع ظ ذ ؤةزعص ب

  .»ظعقتعدارلعق آعشع يوق
ذص     كعنلعكعدعن قورق ول ؤة آةس اتتعق ق ذنعث ق ذ ظةنه ةر رةزعيةلاله اهابعالر ظأم ةزع س ذنعث ،ب  ظ

  .خةلعصة بولذشعغا ظئتعراز بعلدىرضةن ظعدع
ة          ظةبذبةآر رةزعيةلالهذ ظةنهذ آةث داظعرعلعك آئثةشتع      ذنعث خةلعص ذ ظةنه ةر رةزعيةلاله ن آئيعن ظأم

دع ان ظع دة قعلغ عنع ظةه أز  . بولذش جعتتة س ذ مةس ذ ظةنه ةر رةزعيةلاله يعن ظأم دعن آئ ات بولغان ذ ؤاص ظ
دع ةت قعل ةتتعن بةيظ ذمع جةه ذنعثغا ظوم ذلمانالر ظ دع ؤة مذس ذنعث ) 3. (قعل ذ ظةنه مان رةزعيةلاله ظوس

  سايلعنعش ظذسذلع
ةر ةتتا ظأم ع خ ار ظعبن ز باس دعن ظع علةر ظذنعث يعن آعش دعن آئ ذ يارعالنغان ذ ظةنه ب رةزعيةلاله

دذ ةص قعلع عنع تةل عتعص بئرعش ذ . آأرس ةير، «ظ مان، زذب ةلع، ظوس قا ظ ة ظئلعش أز ظىستعض عنع ظ ذ ؤةزعص ب
وق ذ مذناسص آعشع ي ع ظةؤفلةردعنم دذراهمان ظعبن ةظد ؤة ظاب ة، س دذ» تةله ع . دةي ذر ظعبن ذخارع مةس ب

ةت قعل     خذزةيمةنعث قا مذناسعص            : دذع  مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤاي ة بولذش ذ خةلعص ذ ظةنه ةر رةزعيةلاله ظأم
ةؤف       . دةص قارعغان ساهابعالر بعر يةرضة يئغعلعص آئثعشعدذ       ع ظ دذراهمان ظعبن علةر        «ظاب تا س ذ ظعش ةن ب م

ةلمةيمةن ةن رعقابةتلعش رةي. بعل ايالص بئ ع س اثالر بئرعثالرن ةر خالعس دذ» ظةض ذنعث. دةي ذالر ش ةن ظ  بعل
ذرعدذ      ة آعشع             . نامزات آأرسعتعش ظعشعنع ظذنعثغا تاصش ةن هةمم عنع تاصشذرؤئلعشع بعل ذ ؤةزعص ذنعث ب ظ

دذ              ئلعص بارع دذ ؤة آئثةش ظ ذرعغا قويع لعرعنع ظوتت أز قاراش لعنعص آ عدعن    .ظةتراصعغا توص ةش آعش ذ ب  ظ
مايدذ  قا ظارالش ذ ظعش ئحكعم ب مانغا ب . ه ةن ظوس ع ظةتتعض ذ آىن اخعرع ظ دذقظ ةت قعل ع . ةيظ ر آئحعس بع

دعم    ذ  . ظابدذراهمان ظعبنع ظةؤفنعث ظعشعك قئقعشع بعلةن ظويغان ذخلعماي      «ظ ىدةك ظ ة دئض ىح آئح ذ ظ ب
تعم ةل  . حعق اقعرعص آ ةظدنع ح ةير ؤة س دع» زذب اقعرعص  . دئ عنع ح ذ ظعككعس دعمظ ارا  ،آةل ذالر ظأزظ  ظ
ظذ ظعككعسعنعث سأهبعتعمذ   . ةص قعلدع ظذندعن آئيعن يةنة ظةلعنع حاقعرعص آئلعشعمنع تةل      . آئثةشنع

دعغا          . بامدات ظةزعنع بعلةن آئسعلدع    بامدات نامعزعنع ظوقذغاندعن آئيعن ظذ ظالتة آعشع معنبةرنعث ظال
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دع ذهاجعرالر . يئغعل ارلعق م دع    ،ب اقعرعص آئلعن ظذللعرع ح ةجنادنعث مةس ارالر ؤة ظ ةن .  ظةنس هةممةيل
دذراهمان ظع  اهادةت ؤة    توصلعنعص بولغاندعن آئيعن ظاب ةؤف ش ع ظ ا بن ةن      ظالالهق انا بعل دذ ـ س ان هةم  بولغ

انلعغع           «: سأزعنع باشالص مذنداق دئدع    ظع ظةلع، مةن هةممة آعشعنعث رايعنع سعناص آأردىم، آأص س
ذش    (ظوسمانغا مايعل، هةرضعز ظأزةثضة يول ظاحقذحع بولما       ة بول ان خةلعص ظعككعنحع قئتعم بةيظةت قعلعنغ

اب قعلعص   )  يولع ـ ت يىزعسعدعن جازالعنعش الاله «ظذنعثدعن آئيعن ظوسمانغا خعت ذنعث ظةلحعسع   ظ ، ظ
ةن       ةت قعلعم اثا بةيظ ة س ىننعتع بويعح عنعث س ع خةلعص ع ظعكك دعن آئيعنك ذنعثغا » ؤة ظذنعث دةص ظ

  .ظارقعدعنال هةممةيلةن بةيظةت قعلعشتع. بةيظةت قعلدع
  ظةلع رةزعيةلالهذ ظةنهذنعث سايلعنعش ظذسذلع) 4(

ما ة ؤة    ظوس دا تةله يعن ظارعلعرع دعن آئ ئهعت قعلعنغان ذ ش ذ ظةنه ةففان رةزعيةلاله ع ظ ن ظعبن
ةلع  اهابعالر ظ ان س ةر بولغ ئلعص ظةززذبةيرل دعغا آ ذنعث ظال ذ ظةنه ذم «رةزعيةلاله ذلمانالرنعث حوق مذس

رةك    ع آئ ع بولذش دذ » رعياسةتحعس اثالر رازع      «. دةي ع تاللعس وق، آعمن اجعم ي عثالرغا ظئهتعي ذ ظعش ب
  .دةيدذ ظذ» بولعمةن

دذ ؤة                   تعم تةآرارالي ة قئ ر نةحح ةلعؤعنع بع ةندعنمذ    «ـ صةقةت سئنعال تالاليمعز، دةص ظذ ت دا س ظعمان
ةقلعق آعشع سةن           .  سةندعنمذ يئقعن بعرعسع يوق    رةسذلذلالهقاظعلضعرع،   ةث ه قا ظ » يةنع خةلعصة بولذش

  .دةيدذ ظاخعرقع قئتعم
  .نعمدعن ياردةمحع بولغعنعم ياخشعـ مئنع مةجبذرلعماثالر، خةلعصة بولغع

  . بعلةن قةسةمكع نئمعال بولسذن ساثا بةيظةت قعلعمعزظالالهـ 
  .ـ ظذنداقتا بةيظةت مةسجعتتة ظاشكارا بولسذن

  :ظذ ظذيدة تةلهة ؤة زذبةيرضة مذنداق دةيدذ
  .ـ خالعساثالر سعلةر ماثا ظةمةس، مةن سعلةرضة بةيظةت قعالي

  .، دةيدذ ظذ ظعكعسعـ بعز ساثا بةيظةت قعلعمعز
داق      ص مذن ة حعقع ذ معنبةرض ذ ظةنه ةلع رةزعيةلاله يعن ظ النغاندعن آئ حعتكة توص ذلمانالر مةس مذس

دذ ذلمانالر«: دةي ع مذس قا   ! ظ عدعن باش ةن آعش علةر بةلضعلعض عثالردا س ذ ظعش ارةت ب علعكتعن ظعب خةلعص
وق ةققع ي ث ه ة ظئلعش  . هئحكعمنع أز ظىستىمض نع ظ ذ ظعش علةر ب ىن س ةن تأنىض ص، م ةص قعلع عنع تةل

دذق  ان ظع اي ظايرعلغ ة   . خالعم ث خةلعص ةقةت مئنع علةر ص دعثالر  س ص تذرذؤال ةص قعلع ذمنع تةل . بولذش
دذ          ذح بولع اقاليدعغان ظاحق ع س ال ـ مىلكىثالرن علةرنعث م ةقةت س دعن ص ر    . مةن ورعماي بع علةردعن س س

وق    ةققعم ي ع ه ةم ظئلعش ة  . دةره ا ظولتذرعم اثالر خعزمعتعثالرغ ع  . نخالعس اثالر هئحكعمن خالعمعس
  ز»ظةيعبلعمةيمةن

  . شاهعدعمعز بولسذنكع بعز تأنىضىنكع ظةهدعمعزدةظالالهـ 
ة                           ة ؤة زذبةيرض ذ تةله دذ ظ الي دةي ةت قع ة بةيظ ةن سعلةرض ةس، م ا ظةم علةر ماث ـ ظةضةر خالعساثالر س

  .تةآرار
  . دةص هةممة بعرلعكتة ظذنعثغا بةيظةت قعلعدذ،ـ ساثا بةيظةت قعلعمعز

ع     نعش دةرعجعس ةتبعق قعلع نعث ت عدعكع آئثةش عنعث سايلعنعش أت خةلعص ذ ت دعكع ب وغرا يول ت
  )نعسبعتع(

ةآر ذرالردا ظةبذب دعنقع ق ةر،ظال ذص  ، ظأم ة بول ذالرنعث خةلعص ذ ظةنه ةلع رةزعيةلاله مان ؤة ظ  ظوس
الم دة ظعس ع هةققع ةردعن خة سايلعنعش ان ؤة مذالهعزةل ذنذلغان باي ةن س ة ظاساس علعكنعث ع مةنبةلةرض لعص
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دعغان         ئلعص بئرعلع عدعن ظ ةزالعرع تةرعص مذسذلمانالر ظاممعسعنعث ظعرادعسع بويعحة آئثةش مةجلعسع ظ
ذمع         دعغان ظوم ئلعص بئرعلع يعن ظ عدعن آئ أز قعلعش جعتتة س عنعث مةس ةت ؤة خةلعص ع بةيظ خذسذس

  .بةيظةتتعن ظعبارةت ظعككع باسقذح بويعحة مةيدانغا آئلعدعغانلعقع ظايدعثلعشعدذ
انلعقع ةتبعق قعلعنغ ذق ت عنعث تول ةش صعرعنسعص عدا آئث ذص سايلعنعش ة بول ذالرنعث خةلعص  ،ظ

عدا                ةس مةجبذرلعنعشع ظارقعس ةن ظةم ةص قعلعش بعل ذ      (ظعستعبداتلعق ياآع تةل ةلع رةزعيةلاله مذ ظ بولذص
  .مةنسةصكة ظولتذرغانلعقعنع آأرىص ظأتتذق) ظةنهذ

ةت     عنعث بةيظ أت خةلعص ذ ت دعكع ب وغرا يول ذمع   ت دعغان ظوم ةلتىرىص حعقعرعلع عدعن آ قعلعنعش
  :قاظعدعلةرنع تأؤةندعكعحة خذالسعلةيمعز

  ..خةلعصة تذرغذزذش ظعسالم ظذممعتعضة نعسبةتةن آةم بولسا بولمايدعغان زأرىرعيةت) 1(
  .نامزات آئثةش مةجلعسع ظةزالعرع تةرةصعدعن آأرسعتعلعدذ) 2(
دذ      هئحكعمض. خةلعصعلعك معراس قعلعنمايدذ  ) 3( عيةت قعلعنماي ذ    . ة آةسكعن ؤةس ةلع رةزعيةلاله ظ
ةن    «ظةنهذ   ةر              » آعمنع تاللعساثالر رازع بولعم ذرذن ظأم تعن ب ا ظئلعش علعكنع قولعغ ةآر خةلعص ةن ظةبذب دئض

  .ظعبنع خةتتاب ؤة ظةبذظذبةيدةننعث خةلعصة بولذشعنع تةلةص قعلغان
اتنعث     ظذالرنعث خةلعصعلعكنع قوبذل قعلعشع ياخشع آأرضةنلعكت) 4( عتنة ـ صاس ةلكع ص عن ظةمةس ب

ان ىن بولغ ئلعش ظىح دعنع ظ ذ  . ظال ذص، ظ عتنة بول وث ص ةث ح ع ظ عز قئلعش ذلمانالرنعث رعياسةتحعس مذس
  . داؤالغذش ؤة باشقا صعتنة ـ صاساتنعث باشلعنعشع بولعدذ،قااليمعقانحعلعق

ىن هةم      ) 5( ذش ظىح ذن بول ةقعقع ظذيغ ة ه عنعث ظعرادعسعض ذلمانالر ظاممعس ةننعث مذس مةيل
  .بةيظةتنعث مةسجعتتة ظاشكارا، صعكعر ظةرآعنلعكع بعلةن ظئلعص بئرعلعشعغا ظاالهعدة ظةهمعيةت بئرعشع

  .آأص هالالردا نامزات مةسجعتتة سأز قعلعص هأآىم يىرضىزىش صعرعنسعصلعرعنع بايان قعلعدذ) 6(
  .مذسذلمانالر ظادةتتة ظومذمع بةيظةتنع مةسجعتتة ظئلعص باراتتع) 7(
  .خةلعصعلعكنعث آىحكة ظعضة بولذشعنعث قانذنع ظاساسع ـ آأص سانلعقعنعث بةيظةت قعلعشع) 8(

ةتبعق                   عز ت ذنداق آةمحعلعكس ا مذش عنعث مان دة آئثةش صعرعنسعص ةلةر دةؤرع توغرا يولدعكع خةلعص
دع     ةن ظع ةيزعنع سىرض ةخت ص ع ب ة آعش عدة هةمم ع نةتعجعس ىنكع  . قعلعنعش ذلمانالرنعث بىض ز مذس بع

ان  ضأشعم عزاؤاتقان   ،عز قان ـ يعرعثدعن ظعثراؤاتق تعن ؤايعس تعخانلعرعمعز ظعزعلعش ا   ، ظذس ةيلعرعمعز بولس  ص
دعن          ةقةت يئثع عمعز ص ا ظئرعشعش ر هاياتق ع بع ذص يئث آئسعلعشتعن هالعسعراؤاتقان خارذ ـ زارلعقتعن قذتذل

  . ظعسالم دألعتعضة باغلعق،قذرذص حعقعدعغان توغرا يولدعكع خةلعصة
  قعلعنغان آعشعنعث خةلعصة نامزاتع بولذشعـ ظةهدة 8

قا           دة قعلعش ةنع ظةه دعغان خةلعص دعن تةيعنلعنع ذرذن يئثع نذرغذنلعغان خةلعصلةر ؤاصات بولذشتعن ب
دع  ةن ظع ةمراهع      . ظادةتلةنض اردعكع ه ذلذلالهنعث غ ع رةس ان آعش ار قعلغ ة ظعزباس تعم ظأزعض ذنجع قئ ت

ذ ذ ظةنه ةآر رةزعيةلاله ث ظ. ظةبذب ذ ظأمرعنع ةهلعلعرع  ظ ةش ظ ةزع آئث دعكع ب دة مةدعنع اخعرقع آىنلعرع
كةن  دة آئثةش دعغانلعقع هةققع ة بولع ث خةلعص يعن آعمنع دعن آئ ةن ظأزع ع . بعل انلعقنعث راي أص س آ

ةففاننع           ع ظ مان ظعبن ان ؤة ظوس دة قعلغ علعككة ظةه بعلةن ظأمةر ظعبنع خةتتاب رةزعيةلالهذ ظةنهذنع خةلعص
  .ئزعشقا بذيرذغانظعزباسار تةيعنلةش ظةهدعسع ي

ظأمةر ظعبنع خةتتاب رةزعيةلالهذ ظةنهذ ظالتة ساهابعنع ظارعلعرعدعن بعرعنع خةلعصة سايالشقا مةسظذل            
  .قعلغان

  ظةهدة قعلعنغان آعشعنعث خةلعصة نامزاتع بولذشنعث شةرتلعرع
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العمالر ؤة فعقهعش               امزاتع بولذشع ظىحىن ظ الر  خةلعصعلعككة ظةهدة قعلعنغان آعشعنعث خةلعصة ن ذناس
  :تأؤةندعكعدةك شةرتلةرنع ظوتتذرعغا قويعدذ

الم    ) 1( عدة ظعس ان آعش دة قعلعنغ علعككة ظةه أرلىك،خةلعص ةت، ه تلذق،  ، باالغ ةقعل، دذرذس  ظ
ةت                    لعك بولذشتةك دأل ذش ؤة قذرةيش ةر آعشع بول ذش، ظ ساالهعيةت، مذسذلمانالر بعلةن ؤةتةنداش بول

ةرتلةر تو  لعك ش قا تئضعش عدة تئصعلعش رةكرةظعس ع آئ ذق تئصعلعش دا  . ل ةر ماآان ةرزامان ه ةرتلةر ه ذ ش ب
  .شذنداقال ظذ بذ شةرتلةر تئصعلغان آعشعلةرنعث ظةث ياخشعسع بولذشع آئرةك. آىحكة ظعضة

ةن  ) 2( ع بعل أز رازعلعغ علعكنع ظ ع خةلعص ان آعش دة قعلعنغ رةكظةه ع آئ ذل قعلعش ةآعس . قوب ظ
دذ         ة بولماي ة ظعض علعكع آىحك ذم ظعككع              ح. تةقدعردة خةلعص ذص حوق ا ظوخشاش بول دة توختامغ ىنكع ظةه

  .تةرةص قاناظةت هاسعل قعلعشع آئرةك
ذم        . ظةهدة قعلعنغذحع ظةمةلعيةتتة ؤة هأآىمدة هازعر بولذشع آئرةك       ) 3( رع مةل ذرعؤاتقان يع ةنع ت ي
  . غاظعب ياآع مةجهذل بولماسلعغع آئرةك،بولذشع
ذحعنعث دا  ) 4( دة قعلغ ع ظةه ان آعش دة قعلعنغ عظةه اآع  ،دعس العلعرع ي ع، ب وث دادعس  ح

رةك        لعغع آئ ة         . نةؤرعلعرعضة ظوخشاش ظةهلع جةهةتعدعن بولماس ذؤاهحعلعق ؤة هأآىمض دة ض ع ظةه حىنك
أرىش   ظعنساننعث ظةهلع جةمةتعضة نعسبةتةن   . ظوخشاش ذش     ، هعسداشلعق قعلعش    ، ياخشع آ ل بول  مايع

أ       الع آ ش ظئهتعم عزلعق قعلع ىن هةقس انلعقع ظىح ع بولغ تعدعكع   تذيغذس ذالرنعث ظىس ذص ظ زدة تذتذل
تعدعن         . ضذؤاهحعلعغع قوبذل قعلعنمايدذ   ةتع ظىس ةهلع جةم شذنعثدةك هأآىم قعلغذحعنعث ظأزع ياآع ظ

دذ ة بولماي ة ظعض أآمع آىحك ان ه اش . حعقارغ ذنعثغا ظوخش ذ مذش ان ظةهدعم ىن قعلعنغ علعك ظىح خةلعص
دذ   را       . مذظامعلة قعلعنع الردعن يع ىبهعلعك ظعش ذلمان ش ان   مذس قا بويرذلغ الردعن   . ق تذرذش ىبهعلعك ظعش ش

  . صاآلعق هاسعل قعلعدذ،يعراق تذرغان آعشع دعنع ؤة ظار نذمذسع ظىحىن ساصلعق
ذ    ، ظذرذق ـ تذغقانلعرع ،شذنعث ظىحىن ظةبذبةآر رةزعيةلالهذ ظةنهذنعث بالعلعرع ةتتا قةبعلعسع بةن  ه

ةس ة ظةم دعن بعرةرعسعض ةر ظعبن،تةمعمع ذدةيلعك ظأم ذ ظ دة  بةن ذغا ظةه ذ ظةنه ةتتاب رةزعيةلاله ع خ
دة       ، ظأمةر ظعبنع خةتتاب رةزعيةلالهذ ظةنهذنعث ظأز ظوغلعغا ظةمةس        ،قعلغانلعقعنع ة ظةه  باشقا ظالتة آعشعض

  .قعلغانلعقعنع آأرعمعز
راس قعلعؤئلعشع                ،ظذمةؤعلةر علعكنع مع ةرنعث خةلعص ذالردعن آئيعنكعل علعكع ؤة ظ الر خةلعص  ظابباس
ظةث .  ؤاجعب قعلغان آئثةش صعرعنسعصعضة خعالص هئسابلعنعدذ      ظالالهلذص، هةقسعزلعق ؤة    تىصتعن خاتا بو  

ىن    ع ظىح ا قعلعنعش ةت بةرص ع ظادال ةن  ظاددعس ةيغةمبةرلةر ظةؤةتعلض ن    . ص مان، زئمع ةن ظاس ذنعث بعل ظ
  .قذرذلغان ظاساسع صعرعنسعصعنع ظةمةلعيةتكة ظاشذرالمايدذ

ارل   ة ظعزباس الر خةلعص ةزع فعقهعشذناس دذ  ب ا بولع دة قعلس ة ظةه ةهلع جةمةتعض ذ  . عقعنع ظ ع ظ حىنك
دذ         را قعلعنع دعكع      . مذسذلمانالرنعث يولباشحعسع بولغانلعقع ظىحىن بذيرذغع ظعج ة هةققع ةآكع ؤةزعص دئم

ظذلعيتع      . هأآىم نةسةب هةققعدعكع هأآىمدعن ظىستىن     ان مةس لعرعغا بولغ ذلمانالرنعث ظعش ذنعث مذس ظ
ةهلع ج  ةظعتع ؤة ظ ع مةنص عدذ  شةخس عص حىش مةنلعكعنع بئس ان هعرعس ة بولغ ىن  .ةمةتعض ذنعث ظىح  ش

دذ         الغذ بولماي قا توس دة قعلعش علعكنع ظةه ع خةلعص ان يئقعنحعلعغ ة بولغ ةهلع جةمةتعض ذنعث ظ ذ . ظ ظ
ةس          لعغعنع ظةم ذش بولماس دعن بول ةهلع جةمةتع ذنعث ظ دا ظ دة قعلغان علعككة ظةه عنع خةلعص بعرةرس

  .ص قارايدذ دة،ساالهعيعتعنع آأزدة تذتعدذ
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دذ       داق دةي ةظال مذن ذنعث                «: ظةبذ ي ا ظ االهعيعتعدة بولس ذش س ة بول ذحع خةلعص دة قعلعنغ ةر ظةه ظةض
دذ     ا بولع دة قعلعنس اي ظةه عغا قارعم عؤعتعدة بولذش العلعق مذناس ا ـ ب ةن ظات ة بعل ذنعث . خةلعص ع ظ حىنك

  .» آىحكة ظعضة بولعدذخةلعصعلعكع ظةهدة بعلةن ظةمةس مذسذلمانالر ظاممعسعنعث ماقذللعغع بعلةن
دذ  داق دةي دذن مذن ع خةل ع   «: ظعبن دة قعلعش ة ظةه ة جةمةتعض ارلعقعنع ظاظعل ز باس عنعث ظع خةلعص

دذ           . هةقسعزلعق دةص قارالمايدذ   اتعنع ياخشع بعلع ذ  . حىنكع ظذ ظةلؤةتتة بعرلعكتة ياشعغان آعشعنعث هاي ظ
ةس      عزلعك ظةم ةن ظادالةتس دعغان    ظذالرغا خةلعصعلعكنع ظةهدة قعلعش بعل ةم بوالالي ، آةلضىسعدعن خاتعرج

ذص        . بعر ظعش قعلغان بولعدذ    بولذصمذ مذظاؤعية ظأز دةؤرعدة مذسذلمانالرنعث بعر يةرضة آئلعشعنع آأزدة تذت
دعن      اآع زعيان ذرذش ي قا ظاش ةظعتعنع ظعش ذلمانالرنعث مةنص دةك، مذس ار قعلغان ز باس دنع ظع ع يةزع ظوغل

ار  ز باس ذالرنعث ظع ش ظ اقلعنعص قعلع دة   س ذالرغا ظةه علعكنعث ظ دا خةلعص اجلعق بولغان عغا ظئهتعي  بولذش
  .»قعلعنعشع تئخعمذ مذؤاصعق بولعدذ

ىك        عدعن آىحل ان سأيضىس عغا بولغ ع دادعس ان سأيضىس عغا بولغ اننعث بالعس ةر ظعنس ة بةزعل يةن
  .بولغانلعقع ظىحىن صةقةت دادا ظةهدة قعلعنسا بولعدذ دةص قارايدذ

ةقؤالعق،   ان ت ئكعن ظعنس ة      ل ذقعرع دةرعجعض ك ي ة قانحعلع ذق جةهةتت مةنلعك ؤة توغرذل  ظعخالس
ةبعظعتع    لع ت ةنعال ظةس ذ ي ذن ظ دذ        ،يةتس ئتعحة قالع ان ص ةن ظعنس ع بعل اؤايع ـ هةؤس ياتع ؤة ه .  هعس

ةن        . ضذناه قعلعدذ تةؤبة قعلعدذ. خاتالعشعدذ تىزعتعدذ  ان ظعك تة بولمعغ اك صةرش العقتعن ص ذناه ؤة خات ذ ض ظ
  .هلع جةمةتعضة بولغان سأيضىنعث تةسعرعضة ظذحرعشع تةبعظعهئسسيات ؤة ظة

ذاللمايمعز     عغا قوش أز قارعش دذننعث آ ع خةل ةظال ؤة ظعبن ةنعال ظةبذي ز ي ىن بع ذنعث ظىح ةرحة . ش ض
ةس        ةن ظةم ة           ،ظةبذيةظال سأزعنع خةلعصعلعكنعث ظةهدة بعل ة ظعض ةن آىحك ذللعغع بعل ذلمانالرنعث ماق  مذس

ان   دعغانلعقعغا باغلعغ أز       بولع ةنلعكعنع آ عتعش ظعك امزات آأرس ةقةت ن نعث ص دة قعلعش عمذ ظةه بولس
عنعث                ابعق خةلعص ظالدعمعزغا قويذش بعلةن بعرضة تارعختا ؤة مذسذلمانالرنعث هاياتعدا بولذص ظأتكةندةك س
ار                   دعغانلعقعنع ظعنك عدعن قانحعلعك حوث رول ظويناي دانغا آئلعش عنعث مةي آأز قارعشعنعث يئثع خةلعص

  .عمعز آئرةكقعلماسلعغ
  خةلعصعلعكنعث معراس قعلعنعشع

خورلذق        دعغان معراس ةؤالدقا قالع ةؤالتعن ظ علعدة ظ عنعث نةس ذم آعش علعكنعث مةل الم خةلعص ظعس
دذ  ةتظعي رةت قعلع ع ق ةر . تىزىمعن دا ظذمةؤعل الم تارعخع قعالر   ،ظعس الر ؤة باش يعن ظاببابس ذالردعن آئ  ظ

ة دا   ع بويعح خورلذق تىزىم علعكنع معراس عنعث   خةلعص الم دذنياس عدة ظعس دذرذش نةتعجعس ؤام قعل
  .يىزتذتذشعغا سةؤةبحع بولغاننذرغذنلعغان ظعنقعالب ؤة ظعسياننعث هذجذمعغا ظذحراص زاؤاللعققا 

ةص                    دة قعلعشع تةل لعقعغا ظةه ةننع ؤارعس ع هةس ذنعث ظوغل ظةلع ظعبنع ظةبع تالعب رةزعيةلالهذ ظةنه
ذ   . ن قورققانلعقعدعن بولسا آئرةك   قعلعنغاندا رةت قعلعشع مانا بذ نذقتعدع      ةت      «ظ ة بةيظ ذث هةسةنض ظوغل

دذق؟ ورالغاندا » قعالم ةن «دةص س دعن حةآلعمةيم ةن ؤة ظذنعث ذنعثغا بذيرذمايم ش  . ظ اراص ظع علةر ق س
  .دةص جاؤاب بةرضةن ظعدع» آأرةلةيسعلةر

ةن       دا بعرةيل عيةتلعرعنع قعلعؤاتقان اخعرعقع ؤةس ذللعرعغا ظ ذ ظوغ دة قا «ظ ة ظةه ةن، بعزض لدذرمامس
ةمعرذلمأمعنعنع دع» !ظ ةن ظع اؤاب بةرض داق ج ورعغاندا، مذن داق «: دةص س ع قان ذلذلاله بعزن اق، رةس ي

  .»قالدذرذص آةتكةن بولسا، مةنمذ سعلةرنع شذنداق قالدذرذص آئتعمةن
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دا                ةص قعلغان دعن ؤارعس قالدذرذشنع تةل علةر ظذنعث ةبعظتعن آعش ع س ظعمام ظةهمةد ظابدذلاله ظعبن
دا دذ  مذن ةت قعلع ةنلعكعنع رعؤاي قا      «: ق دئض ذيرذغان ظعش ذلذلاله ب علةرنع رةس ذ س ئكعن مةنم اق، ل ي

  .»بذيرذيمةن
ذرذلغان     كة تاصش عزمذ     . خةلعصعلعك آئثةش ذ هةرض الاله ظ الص         ظ عغا خع ةن آئثةش صعرعنسعص  بةلضعلعض

  .هالدا معراسخذرلذق تىزىمع بعلةن بعر تةرةص قعلعنمايدذ
دذ دةص             بذ يةردة شذنع ظةسكةرتعشع    ا بولع دة قعلعنس ة ظةه معز آئرةآكع خةلعصعلعك ظةهلع جةمةتعض

دذ    أزدة تذتع نعال آ ة بولذش ة ظعض ذش ساالهعيعتعض ة بول ذالرنعث خةلعص ةقةت ظ العمالر ص ان ظ ةمما . قارعغ ظ
دذ   ةتظعي رةت قعلع عنع ق راس قعلعنعش علعكنعث مع ذق   . خةلعص ذقتعن ظوح عغا ظوح الم ظاساس ذنع ظعس ظ

  .ق دةص هئساباليدذقعلعنغان قارشعلع
دذ        تعن          «: مانا بذ نذقتعدا ظعبنع خةلدذن مذنداق دةي دة قعلعش ة ظةه ةهلع جةمةتعض علعكنع ظ خةلعص

دذ      ش بولماي ر ظع ذن بع ا ظذيغ ع دعنعمعزغ ةت قعلعنعش نعث مةقس خورلذقنع ساقالش علعك . معراس خةلعص
ذرعدذ       ظالالهنعث ة تاصش ة     .  ظةمرع، ظذنع خالعغان آعشعض علةر بعل ع ؤةزعص اق       دعن ذنعثغا حاخح اش، ظ ن ظوين

  .»قعلعشتعن ساقلعنعش ظىحىن نعيعتعمعزنع دذرذست قعلعشعمعز آئرةك
دذ داق دةي رع مذن ةزم زاهع ع ه ةلع ظعبن ةد ظ عنعث «: ظةبذمذهةمم راس قعلعنعش علعكنعث مع خةلعص

  .»جاظعز بولمايدعغانلعقعدا ظعسالم ظةهلعدعن هئحكعم دةتاالش قعلمايدذ
قا ظةر   ا ظئلعش ذنع تعلغ دذآع، ش ب       12زعي ةبع تالع ع ظ ةلع ظعبن علعك ظ عظةلعرع خةلعص ام ش  ظعم

اتتع     ةن داؤاملعش خذرلذق بعل ةبعدعن معراس ذنعث نةس ذ ظةنه ع   -12. رةزعيةلاله ةد ظعبن ام مذهةمم  ظعم
دا    . ظةسكةرعنعث ظأمرعنعث بئشعدعال ضةمعضة يوشذرذنذص غاظعب بولذشع بعلةن ظاياقالشقان         ظذ ظاخعر زامان

  .دةص ظاتعؤالغان آعشعسع» مةهدع«ظذ ظذالرنعث . رعغا حعقعدذ، دةص قارايدذقايتعدعن ظوتتذ
ارع   أز ظعختعي علةرنعث ظ ذيان آعش دعن ب ان آىنع ب بولغ ذنعث غاظع علعك ظ ذنداق قعلعص خةلعص ش

  .بعلةن تاللعشع بعلةن مةيدانغا آئلعدعغان شةآعلنع ظالغان
ع    راس قعلعنعش علعكنعث مع ةقع  12خةلعص دة ه ام مةزهعبع قا     ظعم أز قاراش ارعخع آ وق، ت قعتع ي

ذرعيعتعنعث ظاساسع           . ظايالنغان الم جذمه ران ظعس ذرذلغان ظع شذنعث ظىحىن جةظفةرع مةزهعبع ظىستعضة ق
ةلقع     ران خ ةن ؤة ظع ايلعنعدعغانلعقع بةلضعلةنض عدعن س ةلق تةرةص عنعث خ ةت رةظعس دا جذمهذرعي قانذنع

  .لةن سايالص حعققانتذنجع رةظعس ظةبذلهةسةن سةدرعنع ظأز ظعختعيارع بع
ع       ( يعلع   -256هعجرعيعنعث   ذيان    ) مذهةممةد ظعبنع هةسةن ظةسكةرعنعث غاظعب بولغان يعل ن ب دع

ةن       12 ةر بعل ىننع مةزهعبعدعكعل عدة س ع مةسعلعس راس قعلعنعش علعكنعث مع عظةلعرع خةلعص ام ش  ظعم
اظعز    خةلعصعلعكنعث معر «ظعبنع هةزمنعث   . ظةمةلع جةهةتتة بعرلعكعنع ساقالص آةلدع     اس قعلنعشعنعث ج

ذ بولذشع       » بولمايدعغانلعغعدا ظعسالم ظةهلعدعن هئحكعم دةتاالش قعلمايدذ      دئيعشعدعمذ آأزدة تذتقعنع ب
  .مذمكعن

الاله عنع  ظ ة آعش تعن هةمم ذقرا دةص ظايرعماس أآىمران ؤة ص قا    ه ة قايتذرذش ةرنع ظعضعسعض ظامانةتل
دذ داق دةي ذيرذص مذن عزآع، [: ب الالهشىبهعس علةرنظ علةر   س قا، آعش ة قايتذرذش ةرنع ظعضعسعض ع ظامانةتل

  .ظايةتنعث بعر قعسمع-58 سىرة نعسا ]ظارعسعدا هأآىم قعلغاندا ظادعل هأآىم قعلعشقا بذيرذيدذ
ةتحعلعك       اش رعياس اش ب علعككة ظوخش ال، خةلعص ذل ـ م ذرذلغان ص انغا تاصش ذمكع ظعنس ة مةل  ،بعزض

ةت ه          الر هةممعسع ظامان أآىم حعقعرعش ابلعنعدذ بولذصمذ ه قانلعغعنع      . ئس عدعن ظأمرعنعث ظاخعرالش خةلعص
اآع     هعس قعلغان هامان خةلعصعلعك ظامانعتعنع ظةسلع ظعضعسع بولغان آئثةش       ة تاصشذرذشع ي مةجلعسعض
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ة       ظا ة ظعض ذش ساالهعيعتعض ة بول تعن خةلعص ة ظذحرعماس عؤعتعنعث تةسعرعض العلعق مذناس ا ـ ب  ،ت
الةتلع    امزات              مذسذلمانالرنعث مةنصةظعتعضة آاص ع ن اقلعيااليدعغان بعرعن تعن س ان ؤة يوقعتعش ك قعلعص زعي

  .آأرسعتعشع تةلةص قعلعنعدذ
ذلمانالر    اآع مذس ةنلعكع ي ةس ظعك ة ظةم ة ظعض ذش ساالهعيعتعض ة بول ث خةلعص عنعث ظوغلعنع خةلعص

ذرذص            ارلعغعنع بعلعص ت أز          ،ظارعسعدا ظذنعثدعنمذ ياخشع بعرعنعث ب ةن ظ ع بعل راس يول علعكنع مع   خةلعص
ع ـ         قا ظذرذنذش اقالص قعلعش ةبعدة س الالهنةس ان    ،ظ ذلمانالرغا قعلعنغ ىتىن مذس ع ؤة ص ذنعث ظةلحعس  ظ

دامحعلعق  ،خاظعنلعق انلعق ؤة        ، ظال ةت قعلغ ة خعيان ادا      ظامانةتك ذرعيعتعنع ظ عهةت مةجب تعدعكع نةس ظىس
ةر   [:  مذنداق دةيدذ  ظالاله. قعلمعغانلعق ع مأمعنل ا ! ظ ة خعيان    ظالالهق ة     ، صةيغةمبةرض اثالر، سعلةرض ةت قعلم

  .ظايةت-27 سىرة ظةنفال ].قويذلغان ظامانةتلةرضة بعلعص تذرذص خعيانةت قعلماثالر
ذرظان  ةرعمنعث ق ىك   [آ ر تىرل ىن بع علةر ظىح العلعرعثالر س اللعرعثالر، ب علةرنعث م ع، س بعلعثالرآ

عناقتذر ةنفال   (]س ىرة ظ مع  -28س ر قعس ةتنعث بع ةر [ؤة ) ظاي ع مأمعنل علةرنعث! ظ اللعرثالردعن، س  ظاي
-14سىرة تةغابذن    (]بالعلعرعثالردعن سعلةرضة دىشمةن بولعدعغانلعرعمذ بار، ظذالردعن ظئهتعيات قعلعثالر       

ذحراص         ) ظايةتنعث بعر قعسمع ة ظ عياتعنعث تةسعرعض العلعق هعسس ا ـ ب ةرنع ظات ةتلعرع مأمعنل دئضةن بذ ظاي
اهالندذرعدذ   دة ظاض لعك هةققع انن . آةتمةس ذنعث ظعنس رعص    ظ عزلعققا ظعتتع ةتتعن هةقس ةر جةه ع ه

  .جةهةننةمضة ظئلعص بارعدعغان يول بولذص قئلعشعنعث مذمكعن ظعكةنلعكعنع ظعسمزعضة سالعدذ
  بعردعن ظارتذق آعشعضة قعلعنغان ظةهدعنعث خةلعصة نامزاتع بولذشتا آىحكة ظعضة بولذشع

رال آعشعض         لعرعغا        تارعختا ظذمةؤعلةر ؤة ظابباسالرنعث ؤارعسلعقعنع بع العلعرع ؤة قئرعنداش ةس ب ة ظةم
ذحرعتعمعز             انلعقعنع ظ دة قعلغ ة ظةه ة آعشعض ر نةحح العمالر         . ظوخشاش بع ةزع ظ ةظالدةك ب اؤةردع ؤة ظةبذي م

دة            ث ظةه ة نامزاتلعقعنع ة آعشعض ر نةحح دعن بع ا ـ ظارقع ةن ظارق ة ظاساس ارعخع ؤةقةلةرض دعكع ت تأؤةن
دذ  وغرا دةص قاراي عنع ت ذل) 1 (.قعلعنعش دع،    رةس ةن ظع داق دئض دا مذن ذن يوللعغان ة قوش ذلاله مذظتةض

دذ        دانلعق قعلع ةبع              . سعلةرضة زةيد ظعبنع هارعسة قومان ع ظ ةر ظعبن ة جةظف ذص آةتس ذ شئهعت بول ةر ظ ظةض
ة     . تالعب، ظذ شئهعت بولذص آةتسة ظابدذلاله ظعبنع رةؤاهة قذماندانلعق قعلعدذ          ظذمذ شئهعت بولذص آةتس

دعن شئهعت      . دعغان بعرعنع تالالثالرظاراثالردعن رازع بولع ا ـ ظارقع اهابع ظارق ظذرذش جةريانعدا ظذ ظىح س
  .بولذص آئتعدذ ؤة مذسذلمانالر خالعد ظعبنع ؤةلعدنع قوماندانلعققا تالاليدذ

قا  علعكتعمذ قوللعنعش ذلنعث ظوخشاشال خةلعص ذ ظذس يعن ب دعن آئ ان قعلغان ةنع باي ذ ؤةق اؤةردع ب م
  .دذبولعدعغانلعقعنع ظئيتع

دع                 ) 2( ةن ع داق دئض دا مذن ة قوشذن يوللعغان ذ ناهاؤةندعض : ظأمةر ظعبنع خةتتاب رةزعيةلالهذ ظةنه
نذظمان ظعبنع  . نذظمان ظعبنع مذقعرعنعث يئنعغا يئتعص بارغذحة هذزةيفة ظعبنع يةمانعنع قوماندان قعلدعم          

دذ            دان بولع ةمانع قذمان ة . مذقعرعن شئهعت بولذص آةتسة هذزيفة ظعبنع ي ة        ظةض ذص آةتس ذ شئهعت بول ر ظ
  .نةظعم ظعبنع مذقرعن ظعزعنع باسعدذ

ذلمانالرغا   ) 3( ةم     «هةسر آىنع ظةبذظذبةيدة ظعبنع مةسظذد سةقةصع مذس ذص آةتس ةر شئهعت بول ظةض
  »ظذ شئهعت بولذص آةتسة صاالنع دةص بعر نةححة آعشعنع ظةهدة قعلعدذ. جةبر قوماندانلعق قعلعدذ

لةر ؤة ظابباسعالر دألعتعدعكع خةلعصعلةرنعث قعلغانلعرعنع ظأز ظةسعرعدة        مةرهذم ماؤةردع ظذمةؤع  ) 4(
دذ            داق دةي ل قعلعص مذن ةلعك      «: هئحبعر ظالعمنعث ظعنكر قعلمعغانلعقعنع دةلع ع ظالدعلم ذلةيمان ظعبن س

ان                دة قعلغ ة ظةه ع ظابدعلمةلعكك د ظعبن . خةلعصعلعكنع ظأمةر ظعبنع ظابدعلظةزعزضة، ظذنعثدعن آئيعن يةزع
ذ  ةن   ظ علعق آأرسةتمعض ابعظعنالر قارش دعغان ت ص قوغداي ان تعكع ةتنع ج دعكع هةقعق ال . دةؤرع ظوخشاش
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ةمعننع ؤارعسع                        ذن ؤة مذظت ةمعن، مةظم ع ظ ىح ظوغل ةن آئثعشعص ظ العمالر بعل قةدةم ظ هارذن رةشعدة صعش
  .قعلغان

  :بذ دةلعلةر ظىستعدة مذالهعزة
ذال اق ظ دعغان بولس ة قاراي ة ؤة رعؤايةتلةرض ذ ؤةق علعك ب ةيلعدعن خةلعص ةؤةب تىص ة س ر قانح رنعث بع

ايمعز      دعغانلعقعنع بايق ةردذر        . ظةهدعسعضة دةلعل بواللماي ةتحعلعككة ظاظعت رعؤايةتل ذالر خذسذسع رعياس . ظ
عدا     ةتحعلعك ظارعس ذمع رعياس ارةت ظوم علعكتعن ظعب ةن خةلعص ةتحعلعك بعل ع رعياس خذسذس

دانغا آئلعشع ؤة ظاخعر       ار       ظاالهعدعلعكلعرع، مةي لعقالر ب ذنلعغان ظوخشعماس لعرعدا نذرغ دان،  . لعشعش قذمان
علعنعدذ ؤة   عدعن بةلض ة تةرةص ةتحعلعكةر خةلعص ع رعياس اش خذسذس ذحعغا ظوخش أآىم قعلغ ظذل ؤة ه مةس

ظةمما دألةت رةظعسعدعن ظعبارةت ظومذمع رعياسةتحع بولسا مذسذلمانالر ظاممعسع          . ؤةزعصعسعدعن ظئلعنعدذ 
  .ؤةزعصعسعدعن ظئلعنعدذظئهتعياج تذغذلغاندا يةنة ظذالر تةرعصعدعن . ذتةرةصعدعن تةيعنلعنعد

ان مذظامعلعسع                  ا بولغ ذتقان يولعغ علةرنعث ت دعكع خةلعص عالر دألعتع ظالعمالرنعث ظذمةؤعلةر ؤة ظابباس
ةس    دةك ظةم اؤةردع ظئيتقان دعغانلعرعمعز م دة بعلع اهابع ؤة   . هةققع ذنلعغان س ةتلعرع نذرغ ارعخ هةقعق ت

ع     تابعظعن ذ ظوغل الرنعث خةلعصعلعكنعث معراس قعلعنعشعنع ظعنكار قعلغانلعقع ؤة مذظاؤعية رةزعيةلالهذ ظةنه
دذ    ةؤةر بئرع ةنلعكعدعن خ راز بعلدىرض ذنعثغا ظئتع ةندة ظ ص تةيعنلعض ع قعلع دنع ؤارس ر . يةزع ة بع خةلعص

ة آع    ر نةحح علةرنعث بع ةن آعش راز بعلدىرض ةندة ظئتع ص تةيعنلعض س قعلع ع ؤارع دة ظوغلعن عنعث ظةه ش
  .قعلعنعشعغا قةتظعي ظئتعراز بعلدىرىشع تةبعظع

 ظابدذلاله ظعبنع زذبةيرع، ظابدذلاله ظعبنع ظأمةر ؤة هىسةيعن ظعبنع          ،ظابدذراهمان ظعبنع ظةبع بةآرع   
ة      عز هعرةقلعح علعكنع قانذنس دنعث خةلعص ذالرنعث يةزع ذ ظةنه ةلع رةزعيةلاله اهع (ظ ث صادعش ) رومنع

ذرال       ،ص بةيظةت قعلعشتعن باش تارتقان     دةص تونذ  ،خةلعصعلعك  هةقعقةتنع قوغداش يىزعسعدعن قولعغا ق
  .ظالغان ؤة ظاخعرعدا شئهعت بولغانلعقع تارعخ خاتعرلةيدذ

ةيمعزآع،               تعم تةآعتل ر قئ ظالعمالرنعث بذنعثغا ظوخشاش ظعشالرنع قةتظعي رةت قعلغانلعقعنع يةنة بع
ل     ةر ؤة ظو    ،بةزعلعرع صذرسةت تاصسعال تع ةن        خةنج علعغعنع ظعصادعلعض ةن قارش االر بعل ا    . قي داق بولمعس ظذن

ة ظىحىن                 دذ؟ نئم ظذمةؤعلةر ؤة ظابباسعالر دةؤرعدعكع قوزغعالث ؤة قارشعلعقالر نئمة ظىحىن مةيدانغا آئلع
العمالر   حعلعغعدعكع ظ ةير باش ع جذب ةظد ظعبن دذ ؤة س ة قارشع حعقع ةر دألعتعض ظةس ظذمةؤعل ع ظةش ظعبن

ة         . عدذظذالرغا ظاؤاز قوش   ام ظةبذهةنعف ة ظىحىن ظعم علع   «نئم ذلالرنعث ظعس ع       » ق د ظعبن ان زةي ام ظالغ دةص ن
ؤعرلةص    عنع تةس ذ ذنعث قوزغعلعش دذ؟ ظ عنع قولالي ة قارشع حعقعش ع ظابدعلمةلعكك ام ظعبن ةلعنعث هعش ظ

ايتتع     « ون م   ».خذددع رةسذلذلالهنعث بةدعر آىنع هةرعكةتكة ظاتالنغعنعغا ظوخش ذنعثغا ظ ةن ؤة ظ عث   دئض
ةيظعتع              . دعرهةم ياردةم بةرضةن ظعدع    عنعث ب ان آعش ذر قعلعنغ ذ مةجب نئمة ظىحىن مالعك رةزعيةلالهذ ظةنه

دذ    ا ظئلعنماي العقع ظئتعؤارغ ان ت دذ، قعلغ ة بولماي ة ظعض انع آىحك رعص  ،ؤة ظعم ةتعؤانع بئ ةن ص  دئض
عل               ة ظىحىن آعش دذ؟ نئم ةؤةبحع بولع عغا س ع     آعشعلةرنعث ظابباسعالرغا قارشع حعقعش راهعم ظعبن ةرنع ظعب

ةرغعب    عقا ت ع حعقعش ذنعثغا قارش رعص ظ اردةم بئ ا ي ةن قوزغعلعثغ ع آأتىرض ذرغا قارش دذلالهنعث مةنس ظاب
  قعلعدذ ؤة ظذنع نةصلة هةجدعن ظةؤزةل آأرعدذ؟

دذ داق دةي ةززارع مذن ع ب ةس: ظعبن ع ظةن ك ظعبن ذر مالع ذ ،مةنس ةيب ؤة ظةب ةبع زذظ ع ظ  ظعبن
اق     . صعلعكع هةققعدة سورايدع  هةنعفعلةرنع يئغعص خةلع   ام مالعك يذمش اتتعق     ،ظعم ةيب ق ةبع زذظ ع ظ  ظعبن

دذ               «ظةبذ هةنعفة   . سأز قعلعدذ  راق تذرع تعن يع ان آعشع غةزةص دا دذرذست بولذشنع خالعغ اص  . دعن ظعنس
اث        ةن بولس ةن           ظالالهنعث بعلةن ظويلعنعص آأرض دعغانلعقعثنع بعلض ةن آئتةلمةي ز بعل دعغا رازعلعغعمع  ظال
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ثبوالت ئالن       . تع ا ظ ذنع ظاممعغ ىزمةآحع ؤة ظ ةثنع دئض ان نةرس ةؤةس قعلغ ذص ه ةندعن قورق ة س بعزض
دذ          . قعلماقحع بولعؤاتعسةن  ة آةلمةي عمذ بعرلعكك علعك  . خةلعصعلعككة صةتعؤا ظةهلعدعن ظعككع آعش خةلعص

  .دةيدذ» صةقةت مذسذلمانالرنعث ماقذللعغع بعلةن آىحكة ظعضة بولعدذ
انالردع  دعكع باي ع    يذقعرع راس قعلعنعش علعكنعث مع ةنعث خةلعص ذ هةنعف ةبتعكع  ،ن ظةب ر نةس  بع

ةتظعي رةت     عنع ق ذر قعلعنعش قا مةجب ةت قعلعش علةرنعث بةيظ ع ؤة آعش دة قعلعنعش ة ظةه آعشعلةرض
  .قعلغانلعقعنع آأرعؤاالاليمعز

دعغان   ذن آةلمةي عغا ظذيغ ةت صعرعنسعص ةش ؤة ظادال ذتقان آئث ورذن ت دة ظ المدا ظاالهع ظعس
  .عيةتتعكع ظعستعبداتلعق ؤة معراسخذرلذقنع ظالعمالر ظةزةلدعن ظعنكار قعلعص آةلدعهاآعم

اتاليدذ   دعغانلعقعنع ظعسص ئلعص بارع ا ظ ذلنعث زاؤاللعقعغ ذ ظذس ارعخ ب ك . ت ذنعث قانحعلع ظ
عزلعك كذلحعلعك،بةختس مةنلعك، مذش ألىنىش، دىش ةؤةبحع   ، ب ة س ان تأآىلىشلةرض اداؤةت ؤة ق  ظ

أز ظ انلعقعنع آ دذبولغ دعمعزغا آةلتىرع ان . ال ئلعص بارغ قا ظ ع يئقعلعش ةر دألعتعن ذ ظذمةؤعل ذ هةقعقةتةنم ظ
ول ظىزىشع              . سةؤةبلةرنعث بعرع ظعدع   دعن ق ذ يول ئلعص ب ظابباسالر دألعتعمذ ظعلضعرعكعلعرعدعن دةرس ظ

  .ظةصسذسكع تارعخ ظذالرغعمذ ظأزعنعث ظاححعق ـ حىحىآلعرعنع تئتعتقان. مذمكعن ظعدع
. عصعلعكنع قئرعندعشع ظةبذ جةظفةر مةنسذر ؤة جعيةنع ظعسا ظعبنع مذساغا ظةهدة قعلعدذ           سةففاه خةل 

دعغا          انعث ظال ع مذس ا ظعبن ةنع ظعس دعنع جعي ع مةه يعن ظوغل دعن آئ علعككة ظولتذرغان ذر خةلعص مةنس
دذ علعكتعن .ظأتكىزعؤالع انع خةلعص ع مذس ا ظعبن يعن ظعس دعن آئ علعككة ظولتذرغان دع خةلعص  مةه

دذ   ظذزاقال لعققا تةيعنلةي ع ؤارعس عد ن ارذن رةش ادع ؤة ه ع ه تذرذص ظوغل ع  . ش ىح ظوغل عدة ظ ارذن رةش ه
ةمعن دذ ،ظ لعققا تةيعنلةي عمنع ؤارعس يعن قاس دعن آئ ذن ؤة ظذنعث ذ؟؟.  مةظم ذالردعن آئيعنح ع ! ظ ظعكك

ةت . قئرعنداش ظارعسعدا يىز بةرضةن نذرغذنلعغان ظذرذشالر نةتعجعسعدة ظةمعن ظألتىرىلضةن         ة   دأل  نةححعض
  .بألىنىص هالعسعراش هالعغا بئرعص قالغان

  ـ دألةت رةظعسعنع ؤةزعصعسعدعن ظئلعش9
ةرعظةت                   ت ذنعث ش ة تةيعنلعنعشع ظ ع رةظعسلعكعض الم دألعت عنعث ظعس ر آعش االهعيةتلعك بع ولذق س

لعغع را قعلعص قعلماس ذنعنع ظعج اي ،قان لعقعغا قارعم اقلعنعص قعلعش قالماس االهعيعتعنعث س ذق س  تول
بذالر ظاساسةن  . بةلكع مذظةييةن هالةتلةردة ؤةزعصعسعدعن ظئلعنعدذ    . ؤةزعصعدة قعلعشعدعن دئرةك بةرمةيدذ   

  :رةظعس بولذش شةرتلعرعنعث يوقعلعشع بولذص تأؤةندعكعلةردعن ظعبارةت
تار           ،ظةقعلنعث يوقعلعشع ) 1( ة ضعرعص  خةلعصة ؤاقعتلعق ياآع ؤاقعتسعز ظةقلعنع يوقعتعش آئسعلعض
  .لعصعلعكع ظاخعرلعشعدذبولسا خة

دذ   داق دةي ص مذن ان قعلع ةتنع باي ذ هال اؤةردع ب ةن م ل  : ظةبذلهةس ع خع وقعتعش ظعكك ةقلعنع ي ظ
علعكنعث               :ظا: بولعدذ ذص خةلعص ايرعلعش بول دعن ظ ذددةتلعك ظةقلع قا م هذشعدعن آئتعشكة ظوخشاش قعس

دذ     ةللعك      : ب. نورمال داؤاملعشعغا توسالغذ بولماي ع آئس اراثلعق ؤة روه ةل    س ق آئس كة ظوخشاش داظعملع
  .بولذص خةلعصعلعكنع ظاخعرالشتذرعدذ

ع ) 2( ايرعلعص قئلعش دعن ظ عزعم ظةزالعرع ذهعم س دعغان م عر يةتكىزع عكة تةس دعكع بعلعش . بةدعنع
ايرعلعص قئلعشع                 دعن ظ عزعم ظةزالعرع دعغان س ظةمما بعلعشكة شذنداقال نورمال خعزمةتكة تةسعر يةتكىزمةي

عمغا        . قا سةؤةبحع بولمايدذ  ؤةزعصعسعدعن ظئلعنعش  ماؤةردع سعزعم ظةزالعرعدا بولعدعغان نذقساننع ظىح قعس
  :بألعدذ
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تذرذش          : ظا آأزضة ظوخشاش يوقعلعشع بعلةن خةلعصعلعككة تةيعنلعنعش ياآع خةلعصعلعكنع داؤامالش
ةزاالر   دعغان ظ ةنظع قعلعنع رعش      . م ذؤاهحعلعق بئ ش ؤة ض أآىم قعلع ةن ه ايرعلعش بعل أزدعن ظ آ

  .هعيةتلعرع ظئلعص تاشالنغان يةردة ظةلؤةتتة خةلعصعلعك ساالهعيعتع ظئلعص تاشلعنعدذساال
دذ         عر يةتكىزمةي علعككة تةس ةللعك خةلعص دعغان آئس ع آأرمةي أرىص آئحعس دىزع آ ةمما آىن . ظ

  .دةرعجعسعضة مذظامعلة قعلعنعدذسا ظاجعزلعق بول
دذ    صذراش ؤة تئتعشقا ظوخشا سعزعملعرعنعث يوقعلعشع خةلعص       : ب عر يةتكىزمةي ع  . علعككة تةس حىنك

  . آأز قاراش ؤة ظةمةلع خعزمةتكة توسالغذ بولمايدذ،ظذالر بعلعش
ذص   : ص انالر بول اش نذقس احعلعققا ظوخش اس ؤة ض ة     ،ض ةن خةلعص ةؤةبع بعل ذنعث س دا ظ ذ نذقتع  ب

دذ  عدعن ظئلعنع عدعن ظئلعنما   . ؤةزعصعس ىن ؤةزعصعس انلعقع ظىح ارةت قعاللعغ ا ظعش ذنعث ظورنعغ دذ ؤة ظ ي
دذ   عدعن ظئلعنماي ةس ؤةزعصعس اخعش بعل ع ي ان ،يئزعقعن الر قعلعنغ ةندةك ظعختعالص ةمما توغرعسع .  دئض ظ

ئكعن             ضاس، ضاحعلعقنعث رةظعسعنع ؤةزعصعدعن ظئلعشقا سةؤةبحع بولعدعغان ظامعلالرنعث بعرع بولذشع، ل
  .قعلعنعدذضاحعلعشعش ؤة قوالقنعث ظئغعر بولذشع ظئغعر يعنعكلعككة قاراص مذظامعلة 

ادا      ةتلعرعنع ظ اآع مةجبذرعي اجعزلعق ي ق، ظ احعلعق، قعرعلع لعق، ض اقعالنع ضاس ةآر ب ام ظةبذب ظعم
دذ                  ةؤةبحع بولع قا س عدعن ظئلعنعش ةنعث ؤةزعصعس ان خةلعص داق نذقس دعغان هةرقان . قعلعشقا توسالغذ بولع

ادا     ةلعصة مذسذلمانالرنعث مةنصةتعنع قوغداش ؤة دألةت ظعشلعرعنع ظعدارة قعلع        خ ش ؤةزعصعسعنع نورمال ظ
  .قعاللمعسا مةؤجذت بولذص تذرذشنعث ظةهمعيعتع بولمايدذ

تعن      . صذت ـ قولعنعث يوق بولذشع  ) 3( ةت قعلعش اننع هةرعك ان ظعنس ذ نذقس ع ب اظالعيةت  ،حىنك  ص
  .ظئلعص بئرعشتعن حةآلةيدذ هةم باشقعالرنعث ظالدعدعكع شةآلعنع سةتلةشتىرعدذ

ر ص     اآع بع ول ي ر ق ةمما بع عنعث     ظ ان ظعضعس ةرحة نذقس العمالر ض دة ظ ع هالعتع وق بولذش ذتنعث ي
عمذ ة بولس ة عض ردةك صعكعرض دة بع دعغانلعقع هةققع علعككة تةيعنلعنةلمةي ع ،خةلعص عدعن ظئلعنعش  ؤةزعصس

ةن          لعرع بعل أز قاراش ةندةك آ دذ دئض ةزعلعرع ظئلعنماي دذ؛ ب عدعن ظئلعنع ةزعلعرع ؤةزعصعس دة ب هةققع
عدذ تعالص قعلعش دعغانالر . ظعخ دذ دةص قاراي عدعن ظئلعنع ةن، «ؤةزعصعس علعككة تةيعنلعنةلمةيدعك خةلعص

تذرالمايدذ     ذنع داؤامالش دذ     » ظوخشاشال ظ ةننع ظاساس قعلع تعكعلةر       . دئض أز قاراش ان    «ظةآسع آ ذ نذقس ب
تذرااليدذ       علعكعنع داؤامالش عمذ، خةلعص علعككة تةيعنلعنةلمعس ة   . سةؤةبعدعن ضةرحة خةلعص ع ؤةزعصعض حىنك

نعث ظاساسع ت عدعن ظئلعنعش ذنعثدةك ؤةزعص ذق بولذشع، ش االمةتلعكنعث تول نعث ظاساسع س ةيعنلعنعش
  .دةيدذ» نذقساننعث تولذق بولذشعدذر

ع  ) 4( ىص قعلعش ة حىش عنعث ظةسعرض ئلعص    ،خةلعص اظالعيةتلعرعنع ظ ل ص ةر خع عنعث ه  خةلعص
أرلىآع     رادة ه ع ـ ظع نعث ظاساس ا ح،بئرعش قعالرنعث آونتروللعقعغ لعغع باش ىص قالماس عنعث . ىش خةلعص

دذ     رةك بئرع ةنلعكعدعن دئ ث تىضعض ع هأرلىآنع ة ظئلعنعش قا   . ظةسعرض ذنع قذتقذزذش ذلمانالر ظ مذس
  . ظةضةر قذتقذزالمعسا باشقا بعرعنع تةيعنلعشع آئرةك،تئرعشعشع

أز خةلعصةنعث آاصعرلعققا ظئلعص بارعدعغان س    . خةلعصعنعث آاصعر بولذشع ياآع دعندعن قايتعشع     ) 5(
ا حعقعرعشع      ، ظعسالمدا تونذلغان بعرةر ظعشنع ظعنكار قعلعشع       ،قعلعشع ذرظاننع يالغانغ ةرةب     ، ق ذرظاننع ظ  ق

ةن            الر بعل دعغان ظعش ئلعص بارع تعلعنعص ظذسذلعغا خعالص هالدا شةرهع قعلعشع ياآع ظوحذق آاصعرلعققا ظ
  .دعندعن قايتعشع خةلعصعلعكعضة خاتعمة بئرعدذ

المدعن يعر ذمكع ظعس قانمةل دعن   ،اقالش ةلع هاياتع ذلمانالرنعث ظةم ةهكاملعرعنع مذس ذنعث ظ  ظ
دذرغان الاله ،قال ةرنع      ،ظ ذن ـ تىزىمل دعغان قان ةتع رةت قعلع ذلمانالرنعث مةنص ع ؤة مذس ذنعث ظةلحعس  ظ
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ىزىص  الالهيىرض ذص  ظ ول قوي نع ي ةن ظعش اننعث    ، حةآلعض اآع ظعنس ةن ي نع حةآلعض ان ظعش ول قويغ  ي
اآع    ةتع ي قا         ظأزعنعث مةنص ىزىم حعقعرعش ذن ـ ت دعغان قان اس آئلع اراظعتعغا م ذدةرتلعك   ظالالهتعن ش ذ ق م

عر          دا آاص الم دعنع انعلعدذ        ،ظعكةنلعكعنع داؤا قعلغان هأآىمران ظعس م ؤة صاسعق دةص س دعكع  .  زالع تأؤةن
  .قذرظان ظايةتلعرع مانا بذ هأآىمنع بايا قعلعدذ

ةرآع [ الالهآعمل ةظ ةر بويعح ان ظايةتل ل قعلغ عرالردذر  نازع ذالر آاص ةن، ظ أآىم قعلمايدعك ىرة  (]ه س
دة  مع-44ماظع ر قعس ةتنعث بع الاله[ )ظاي علةر ظ دعغان آعش أآىم قعلماي ة ه ةر بويعح ان ظايةتل ل قعلغ  نازع

الردذر دة   (].زالعم ىرة ماظع ر  -45س ةتنعث بع معظاي الاله[) قعس أآىم   ظ ة ه ةر بويعح ان ظايةتل ل قعلغ  نازع
  )قعسمعظايةتنعث بعر -47سىرة ماظعدة  (].قعلمعغانالر صاسعقالردذر

دذ  داق دةي ذب مذن ةييعدة قذت ذم س دة  «: مةره داق تةبعقع ة، قان داق هالةتت ث قان هئحكعمنع
ذنعنعث          ان قان ةزةر ظعنس ةؤزةل         ظالالهنعث بولذشعدعن قةتظع ن دعن ظ ايدعغانلعقعنع، ظذنعث ذنعغا ظوخش  قان

ةهؤالعنع  انالرنعث ظ ث ظعنس ةنلعكعنع، ظأزعنع لعرعنع هتعنظالالظعك دعغانلعقعنع، ظعش اخعش بعلع ذ ي م
ةهؤال ؤة   ظالالهتعن ةزع ظ دعكع ب علةرنعث هاياتع تذرايدعغانلعقعنع، آعش ةدبعرلعك ظورذنالش ذ ت م

اجلعرعنع  ثظئهتعي ةرعظةت ظالالهنع ذرذص ش اآع بعلعص ت ةنلعكع ي ىزىم بةرض ةي قعلعص ظأزعنعث ت  بعلم
ةنلعكعنع داؤا قعلعشع بعل ةهكامع بةلضعلعمعض ة ظأزعنعث ةن ظ ابعرض اآع ظالالهق ةنلعكع ي ان آةلتىرض  ظعم

وق ةققع ي ةنلعكعنع داؤا قعلعش ه ذلمان ظعك ان  ! مذس ذن ظعم ك دئس دا قانحعلع ةن تعل ع بعل ذ داؤاس ب
  .»داؤاسع هةرضعز بعر يةرضة آةلمةيدذ

ألتىرىثالر    «: بارلعق فعقهشذناسالر رةسذلذلالهنعث   ةن هةدع  » دعنعنع ظأزضةرتكةن آعشعنع ظ سع  دئض
عتع    ةيظعتعنعث تئكعس ة ب ع ظةقةب ان ظعككعنح ةت قعلغ ذ رعؤاي ذ ظةنه امعت رةزعيةلاله ع س ذبادة ظعبن ؤة ظ

ر    «( ة ظئغع اراظعتلعرعمعزدا بعزض اس ش يعن ؤة ظاس اغلعرعمعزدا، قع ان ح ان ؤة خالعمعغ ذلذلالهقا خالعغ رةس
قا ؤة ظعش       ةت قعلعش قا، ظعتاظ ذيرذغعنع ظاثالش ذ ظوخشاشال ب ةن تةقدعرعم ذرظان  آةلض ظذلللعرعدعن ق  مةس

ةت               لعققا بةيظ نع قايتذرذؤالماس آةرعم ؤة هةدعس بعلةن ظعسصاتالنغان ظوحذق آاصعرلعقعنع آأرمعضىحة ظعش
دذق عدعن     ) »قعل ذنع ؤةزعصعس ع ظ المدعن قايتعش ع ؤة ظعس عر بولذش عنعث آاص ةن خةلعص ة ظاساس ض

  .ظئلعنعشعنع، قارشع حعقعلعشعنع ؤة ظألتىرىلىشنع ؤاجعب قعلعدذ
دذ           ذنعث       «:شةيخ مذهةممةد خذزةرع بذ هةدعسنع بايان قعلغاندعن آئيعن مذنداق دةي ة ظ ذ هالةتت ب

دذ     دعن قالع دذ   . رعياسةتحعلعكع ظةمةل ةت قعلعنماي ذنعثغا قارشع        . ظعتاظ ذلماننعث ظ ةربعر مذس عحة ه ظةآس
  .»حعقعص ظعبرةت ظالدذرذشع ؤاجعب بولعدذ

عرلعق  «: سةصاقةسع مذنداق دةيدذ   ةت      خةلعصة آاص اآع بعدظ ق       (قا ي وق يئثعلع دا ظاساسع ي ة  ) دعن آ
  .»حاقعرعسا ظذنعثغا قارشع حعقعشنعث ؤاجعب بولعدعغانلعقع هةممة بعرلعككة آةلضةن هأآىم

دذ  داق دةي از مذن ازع ظعي ان   «: ق ذرعغا حعقق عرلعغع ظوتت دعغانلعقع، آاص ة بواللماي عرنعث خةلعص آاص
دا ب      عكعردة      خةلعصعنعث ؤةزعصعسعدعن ظئلعنعدعغانلعقع اق ص العمالر ظورت عرلعغع،      . ارلعق ظ ذنعث آاص ةر ظ ظةض

دذ              دعن قالع ةتحعلعكع ظةمةل ظعسالم شةرعظعتعضة ظأزضةرتعش ياآع بعدظةت آعرضىزضةنلعكع بعلعنسة رعياس
دذ   ةت قعلعنماي ل       . ؤة ظعتاظ ئلعص ظادع عدعن ظ ذنع ؤةزعصعس ذنعثغا قارشع حعقعشع ؤة ظ ذلمانالرنعث ظ مذس
  .»ةلتىرىشع ؤاجعب بولعدذهأآىمران بارلعققا آ

دذ  داق دةي ةر مذن ع هةج دذ  «: ظعبن كة بولماي علعككة تةيعنلةش عنع خةلعص عق آعش ر . صاس ةر بع ظةض
ذنعثغا                العمالر ظ ا ظ مةزضعل ظادعل هأآىم يىرضىزضةندعن آئيعن هةقسعزلعغع ؤة صاسعقلعغع ظوتتذرعغا حعقس



 142

عدذ دة ظعختعالصلعش ش هةققع ع حعقع عرلعغع . قارش ع آاص ع توغرعس ذنعثغا قارش ىحعلعك ظ بعلنض
  .»حعقماسلعق

دذ           داق دةي زا مذن ة           «: مةرهذم ظذستاز مذهةممةد رةشعد رع ة بعرلعكك ة هةمم اد جةهةتت أز ؤة ظئتعق س
ذحع     رع ـ ياراتق علعلةرنعث بع ةن مةس ثآةلض دعغان     ظالالهنع يعةت بولع ذناه ـ مةس الص ض ذيرذقعغا خع  ب

دذ          . اسلعقظعشالردا يارعتعلغذحع مةخلذققا ظعتاظةت قعلم     الردعال بولع وغرا ظعش ةقةت ت . ظعتاظةت قعلعش ص
ب     ش ؤاجع ع حعقع ا قارش ان هأآىمرانغ المدعن قايتق ا    . ظعس نع يولغ ا قعلعش اراق ؤة زعن ة ه جةمظعيةتت

عرلعق ؤة    ظالالهقويذشتع، جازا قانذنلعرعنع ظأزضةرتعش ؤة     ىزىص حعقعشع آاص  رةت قعلعدعغان قانذنالرنع ت
  .»ةآتذردعندعن قايتقانلعق دئم

دذ       داق دةي ةتنعث          «: مةرهذم سةييعدة قذتذب مذن ان هاآعمعي انالرغا قارعتعلغ لعرع ظعنس ارلعق ظعش ب
ة        ق دةرعجعسعض انالرنع ظعالهلع ةك ظعنس انالردذر، دئم ع ظعنس ةلتةنةتنعث ظعضعس ع ؤة س مةنبةس

عدعن ظازات قعلعص    ظعنسانالرنع ظعنساننعث قذلحعلعغ  . آأتةرمةآتذر، بةزعلعرعنع بةزعلعرضة قذل قعلماقتذر    
ر  ثبع اهعيعتع     ظالالهنع ث م الم دعنعنع لعغان ظعس ذلحعلعقعغا توص ث ق ة  ظالالهنع اآعمعيعتعنع ظأزعض  ه

ةثرع        . قايتذرذش أزلعرعنع ت ذللعرع     ،ظعنسانالر ظىستعدعن شةخسعي قانذنلعرعنع يىرضىزىص ظ قعالرنع ق  باش
دعكع         ذرذش ظىحىن       ظالالهنعث  ظورنعدا قويذؤالغان بوالثحعالرنع يوق قعلعش ؤة يةر يىزع ةملعكعتعنع ق  م

  .»ظعنسان مةملعكعتعنع يةر بعلة يةآسان قعلعش آئرةك
  ـ خةلعصعنعث صاسعقلعشعشع6

دذق              ةن ظع أرىص ظأتك . ظعسالم دألعتع رةظعس هازعرالشقا تئضعشلعك شةرتلةر ظعحعدة دذرذسلذقنع آ
دذ       ة بواللماي ان خةلعص ان ظعنس ت بولمعغ دا دذرذس عق ـ دعن ئكعن. صاس ةن  ل ةرتلعرع بعل تلذق ش  دذرذس

عق    ان، صاس عتعنع يوقاتق تلذق سىص ص دذرذس ذناهالرنع قعلع وث ض يعن ح دعن آئ علعككة ظولتذرغان خةلعص
علعكعنع     رةك؟ خةلعص ش آئ ة قعلع داق مذظامعل ة قان ان آعشعض ةقلعق بولغ ة ه ةن هأآىمض دئض

  ةن ؤةزعصعسعدعن ظئلعنعدذ؟داؤامالشتذرعؤعرةمدذ؟ ظةضةر خةلعصعلعكعدة قااللمعسا قانداق ظذسذل بعل
ةؤةبعدعن     عقلعغع س ة صاس ةزعلعرع خةلعص وذص ب تا ب أز قاراش ل آ ع خع علعدة ظعكك ذ مةس العمالر ب ظ

دذ  ، بةزعلعرع ؤةزعصعسعدعن ظئلعنمايدذ   ،ؤةزعصعسعدعن ظئلعنعدذ دئسة   ذ      .  دةي تأؤةندعكعسع ظالعمالرنعث ب
  :هةقتة ظئيتقان سأزلعرع

ا دذ : ظ داق دةي اؤةردع مذن ذص  دذرذ: م قلعق بول ان صاس تلعغعدعكع نذقس ةؤةس ؤة     ،س اؤايع ـ ه  ه
عقلعقتعن       ،شةهؤةتكة ظةضعشعش بعلةن حعققان صاسقلعق ؤة شىبهة        ضذمان يىزعسعدعن آئلعص حعققان صاس

  .ظعصارةت ظعككع خعل بولعدذ
ذت ا ص ع بولس رعلعش ؤة      ،ظالدعنقعس كة بع اؤايع ـ هةؤةس ذص ه ت بول ةزالعرعغا ظاظع قا ظ ول ؤة باش  ق

ةهؤ قعلعق    ش ل صاس ذ خع ارةت ب عدعن ظعب ةدةم بئسعش ا ق ةن يولغ عدعن حةآلةنض ذنذش يىزعس ةتكة بويس
ةنعث      . ظعضعسعنع خةلعصة بولذش ياآع خةلعصعلعكنع داؤامالشتذرذشتعن حةآلةيدذ       ذنعث ظىحىن خةلعص ش

  .»صاسقلعغع بعلعنسة ؤةزعصعسعدعن ظئلعنعدذ
ىبه    : ب ةيلع ش ةهؤةت م ةيلع ش قعلعق م عظع صاس ام شاص ةتظعي  ظعم ع ق ذن ظعضعس عدعن بولس

دذ     دذ    . ؤةزعصسعدعن ظئلعنعدذ، دةص قاراي داق دةي ذ مذن ازعالر      «: ظ ظذل ؤة ق ارلعق مةس ذنداقال ب ة ش خةلعص
  .»صاسقلعقع ؤة يولدعن حعقعشع بعلةن ؤةزعصعسعدعن ظئلعنعدذ

دذ      : ص نعص ؤةزعصعض       «: ظعككع هةرةمنعث ظعمامع جذؤةينع مذنداق دةي ةت قعلع علعككة بةيظ ة خةلعص
لة     ةن مةس ة آةلض ة بعرلعكك لعغع هةمم عدعن ظئلعنماس عز ؤةزعصعس عنعث سةؤةبس ذرغان آعش ةر . ظولت ظةض
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عدذ            علعكنع ظاخعرلعش دا خةلعص عدعن    . صاسعقالشسا ؤة يولدعن حعقسا هأآىمسعز، تةبعظع هال ةر ؤةزعصعس ظةض
داق                   ةر قان ان ه ذمكعن بولغ ذندذرذش ظىحىن م ة بويس قا    حعكعنمعسة ظذنع ظعسالم هأآعمعض ع تذتذش يولن

  .»بولعدذ
دذ  : ت داق دةي ةزم مذن ع ه ةد ظعبن قعالرنع  «: ظةبذمذهةمم لعق، باش عزلعق قعلماس ذ هةقس قعلحعم

ةتنع ظاساس قعلعش        رعش        ،هةقسعزلعقتعن توسذش، هةقعق ئلعص بئ عنع ظ انالرنعث قعساس ا ؤة    ، ظعنس  زعن
كة ظوخشاش مةجب ق يىرضىزىش كة اليع ازالعرعنع تةلةص نعث ج ةمت حاصالش ان تأهم ادا قعلغ ةتلعرعنع ظ ذرعي

ئكعن . خةلعصة ؤةزعصعسعدعن ظئلعنمايدذ   ا            ل را قعلمعس عنع ظعج ةتلعرعنعث بعرةرس ذ مةجبذرعي : ظالالهنعث ب
ر   -3سىرة  (]ياخشع ظعشقا ؤة تةقؤادرلعققا ياردةملعشعثالر، ضذناهقا ؤة زذلذمغا ياردةملةشمةثالر [ ةتنعث بع ظاي

  .»لعكنع ظاخعرالشتذرذص باشقعسعنع تةيعنلةش ؤاجعب بولعدذدئضةن ظايعتعضة ظاساسةن خةلعصع) قعسمع
ةيلعدعن         ،آأص سانلعق سىننع مةزهبعدعكعلةر    عقلعغع تىص  خاؤارعجالر ؤة مذظتةزعلعلةرمذ خةلعصة صاس

  . دةص قارايدذ،ؤةزعصعسعدعن ظئلعنعدذ
د              : ج عدعن ظئلعنماي ةن ؤةزعصعس عقعلعغع بعل ة صاس تةزانع خةلعص ذ، دةص  نةسةصع ؤة سةظدعددعن تةص
قعالرغا      ظالالهنعثخةلعصة صاسعقلعغع، يةنع    «: نةسةصع مذنداق دةيدذ  . قارايدذ ع، باش دعن حعقعش  ظعتاظعتع

حىنكع توغرا يولدعكع تأت خةلعصعدعن آئيعن خةلعصعلةر       . زذلذم قعلعشع بعلةن ؤةزعصعسعدعن ظئلعنمايدذ    
أز دة             عمذ، ظ ان بولس ةؤج ظالغ ذنغان،        ظارعسعدا صاسعقلعق ؤة هةقسعزلعقالر ظ ذالرغا بويس العملعرع ظ ؤرعنعث ظ

وغرا          عنع ت ذالرغا قارشع حعقعش ةن، ظ ايراملعرعنع ظأتكىزض ظذالرنعث بذيرذغع بعلةن توصالنغان ؤة هئيت ـ ب
  .»حىنكع تولذق تةقؤالعق داؤامالشتذرذشع توغرا بوالتتع. دةص قارعمعغان

 ظعسالمنعث باش دةؤرعدعكع ظالعمالر )1. (بذ سأزلةر تأؤةندعكعلةرضة ظاساسةن آىحكة ظعضة بولمايدذ    
ةن       رةك، دئض ش آئ ع حعقع ة قارش م خةلعصعلةرض عق، زالع ع صاس علةردعن آئيعنك دعكع خةلعص وغرا يول ت

هىسةين ظعبنع ظةلع رةزعيةلالهذ ظةنهذ     . هةقعقةتةن بةزعلعرع تةرعصعدعن قارشع حعقعلغان    . مةيداندا ظعدع 
ةير  ع زذب دذلاله ظعبن كىحعلعرع، ظاب كة  ؤة ظةضةش ع ظةشظةس ىص ؤة ظعبن ع يىس ةججاج ظعبن قعالر ه ؤة باش

دع         . قارشع حعققان  عدعن ظع ذالرنعث جىملعس ذ ظ ع جذبةيرم ةظعد ظعبن دعن  . تابعظعنالرنعث بىيىآع س ظذن
ةلعكنعث        ع ظابدعلم د ظعبن ع يةزع د ظعبن ع ؤةلع ث خةلعصعس ةر دألعتعنع ذلمانالر ظذمةؤمل قا مذس باش

  .ن ظذنعثغا قارشع قوزغالغان ؤة مذهاسعرعضة ظئلعص يوقاتقانصاسعقالشقانلعغعنع آأرضةندعن آئيع
اد   ) 2( وغرا دةص ظئتعق علعكعنع ت عقنعث خةلعص لعغع صاس ع حعقماس ذالرغا قارش ث ظ ةزع ظالعمالرنع ب

  . قذدرعتعنعث يةتمعضةنلعكعدعن بولغان،قعلغانلعقعدعن ظةمةس
م تو   ) 3( يعن داظع دعن آئ ةرعظعتع تولذقالنغان الم ش ذلمان ظعس ايرام  مذس ت ب لعنعش ؤة هئي ص

دعن             . ظأتكىزىشكة بذيرذلغان  ذالرنع ظةمةل ةزةر ظ ةتظعي ن هأآىمراننعث قانداق سىصةتكة ظعضة بولذشعدعن ق
  .قالدذرذشقا بولمايدذ

وغرا) 4( ةس ،ت ةرتع ظةم علعكنعث ش ةقؤالعق خةلعص ذق ت علعكنعث ، تول تلذق خةلعص ئكعن دذرذس  ل
ةرتع ت   . ش ة بولذش عنع خةلعص عقلعق ظعضعس تعنمذ   صاس علعكعنع داؤامالشتذرذش ةندةك خةلعص عن حةآلعض

  .حةآلةيدذ
  ؤةزعصعدعن ظئلعشنعث ظذسذلع

  ظةضةر خةلعصة صاسعقلعغع بعلةن ؤةزعصعسعدعن ظئلعنعدعغان بولسا قانداق ظذسذل بعلةن ظئلعنعدذ؟
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ةر    ىننع مةزهعبعدعكعل عم س ر قعس اؤارعجالر،بع ةر، خ انلعق   ، مذظتةزعلةل أص س ةر ؤة آ  يةزعيديعةل
دذ         رةك دةص قاراي لعتعش آئ ىح ظعش وزغعلعش ؤة آ ع ق ة قارش عق خةلعصعض ةر صاس ذ   . مذرجعظعل ا ب مان

  .فعقهشذناسالرنعث تعلعدعكع قئلعح يالعثاحالش مةسعلعسدذر
  .بذ آأز قاراشتعكع سىننع مةزهةب ظالعملعرع ظعمام ظةهمةدنعث دةؤرعدعكع بةغدات ظالعملعرعدذر

دذ داق دةي ةلع مذن عقنعث«: هةنب دذلالهنعث  ؤاس العملعرع ظةبذظاب دات ظ دة بةغ علعك دةؤرع  خةلعص
ذنعث    . ظئغعرالشتع) قذرظان ياراتقذحعمذ ياآع يارالغذحعمذ دئضةن مةسعلة     (بذ ظعش   «ظالدعغا آئلعص    ز ظ بع

ةر    . خةلعصعلعكعضة قارشع  لعهةت ب دذ » بعزضة مةس ذ   . دةي ةلبعثالردا        «ظ علعقعثالرنع ق ان قارش ذنعثغا بولغ ظ
عز           ساقلعشعثالر آئ  ذثالرغا هةرض رةآكع، ظعتاظةتتعن قول ظىزىشىثالرغا ؤة مذسذلمانالرنعث بعرلعكعنع بذزذش
  .»دةيدذ ظذالرغا» يول قويذلمايدذ

ام      ئلعص، ظعم ا ظ ةنلعكعنع تعلغ عدعن ظعك ذالرنعث جىملعس العهنعثمذ ظ ع س ةن ظعبن ةظال هةس ظةبذي
دذ ظةهمةدنعث ظذنعث هةققعدة ظئيتقان سأزعنع مةرؤةزعنعث رعؤايعت   ذ صاسعق   «: ع بعلةن ظذتتذرعغا قويع ظ

  .»ظةمما ظذنعثغا قوشذلمايتتذق. خةلعصعضة قئلعح يالعثاحالش آئرةك، دةص قارايتتع
  .خاؤارعجالر خةلعصة يولدعن حعقسا ؤةزعصعسعدعن ظئلعنعشع ياآع ظألتىرىلىشع آئرةك دةص قارايدذ

دذ   داق دةي ةزم مذن ةدظعبنع ه ى  «: ظةبذمذهةمم وروه س ة ض ر قانح ارلعق   بع ةهلع، ب ةب ظ ننع مةزه
انلعقتعن  ذيرذص يام علعققا ب ةر ياخش اؤارعجالر ؤة يةزعدعل ارلعق ج ةر، ب ح مذظتةزعلةل ةقةت قعلع  توسذش ص
  .»بعلةنال ظعشقا ظاشعدعغان بولسا قئلعح ظعشلعتعش ؤاجعب بولعدذ، دةص قارايدذ

راظعلعنعث       ةنع ظعس ةؤ      ظالالهنعث رةسذلذلالهنعث ب عنعث س ة ظذحرعش ان قعلعص      لةنعتعض ةبلعرعنع باي
ذثالر                ظالاله..... «ظئيتقان   انلعقتعن توسذش ذيرذص يام علعققا ب علةرنع ياخش ذم آعش ةمكع حوق  بعلةن قةس
رةك ذزذن ـ                   . آئ رعلعكعنع، ظ ىز ـ ظةض ئلعص ـ ت ذثالرغا ظ أز قول ع ظ ذم زالعمالرن يعن حوق دعن آئ ظذن

ة     ظالالهولمعسا ب. قعسقعلعغعنع هةقعقةتكة ظاساسةن تىزةص قويذشذثالر آئرةك ر ـ بعرعض ةلبلعرعثالرنع بع  ق
تذرعدذ ال  . سوقذش ذالرغا ظوخشاش يعن ظ دعن آئ ثظذن علةرظالالهنع ة ظذحرايس ةدعس »  لةنعتعض ةن ه دئض

  .ظذالرنعث آأز قارعشعغا ظاساس بولعدذ
  :سىننع مةزهعبعدعكعلةر بولسا ظومذمةن ظعككع خعل ظذسذلنع تةثصذثالشتذرعدذ

  .اندا آىح ظعشلعتعش يةنع قئلعح يالعثاحالشزأرىز تئصعلغ: بعرعنحع
  .زأرىر تئصعلغاندا صاسعق خةلعصةنع ؤةزعصعسعدعن قالدذرذش: ظعككعنحع

اس       عنع ظاس الالش صعرعنسعص ع ت ىن يعنعكعن اقلعنعش ظىح دعن س ث ظئغعزع ع زعياننع ذالر ظعكك ظ
دذ عدة قالغعنع    . قعلع ع ؤةزعصعس عدعن ظئلعنعش عنعث ؤةزعصعس عق خةلعص ع صاس وث  قعسقعس دعن ح دعكع

  .زعيان، يوقعتعش ظئلعص آئلعدعغان بولسا، ظذنعثغا قارشع حعقعشعقا بولمايدذ
  :تأؤةندعكعسع ظالعمالرنعث بذ هةقتة ظئيتقانلعرع

دذ  ظعي) 1( داق دةي ع مذن ةن       «: ج ةؤةبلةر بعل لعك س قا تئضعش ا ظئلعش ةقعقع ظئتعؤارغ ة ه خةلعص
رةك  ع آئ عدعن ظئلعنعش عدعن ظ . ؤةزعصعس ةنع ؤةزعصعس تة    ي قا ؤاس دعن ساقلعنعش ر زعيان ع ظئغع ئلعنعش

  .»بولذشع آئرةك
امرة«) 2( دذ    » المس داق دةي ع مذن ث مذظةللعص املعق آعتابنع عدعن   «: ن ةقةت ؤةزعصعس ة ص خةلعص

  .»ظئلعنعشع زعيان ظئلعص آةلمةيدعغان شاراظعت ظاستعدا ؤةزعصعسعدعن ظئلعنعدذ
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دذ  ) 3( داق دةي ة مذن ع تةيمعي الم ظعبن ع خة«: شةيخذلظعس عدعن ظئلعنعش ةنعث ؤةزعصعس لعص
قا      ع تالالش ث ظئغعزعن ع زعياننع ا ظعكك دعغان بولس وق ظاحع قا ي وث يوقعتعش عدعن ح عدة قعلعش ؤةزعصعس

  .»بولمايدذ
دذ    ) 4( ةقعل قعلع أزعنع ن دعكع س ث تأؤةن ة دارذؤةردعنع ع تةيمعي م  «: ظعبن ث زالع ظالعمالرنع

ا  خةلعصعلةرضة تذتقان مةيدانع ـ ظذالرنع زعيانسعز،   يوقعتعشعز خةلعصعلعكعدعن ظئلعش مذنكعنحعلعكع بولس
  »ؤةزعصعسعدعن ظئلعشعنعث ؤاجعب ظعكةنلعكعدعن ظعبارةت

دذ ) 5( داق دةي دعن مذن ع ظابع ا   «: ظعبن ا ؤة صاسعقالشس يعن زالعمالشس دعن آئ ة ظادعللعغع خةلعص
  .زعيانغا يول ظاحمعغان شةرت ظاستعدا خةلعصعلعكعدعن ظئلعنعدذ

ارةت          بةلكع آأص سانلع   وغذققانلعق بولذشتعن ظعب كة س ىح ظعشلعتعش ق سىننع مةزهةب ظةهلعنع آ
ةؤرع        رعش ؤة س لعق بئ عزلعقعغا بةرداش لعقالرنعث هةقس بذ آأز قاراشقا ظئلعص آةلضةن ظاساس ـ زالعم باش

ذمكعن   ع م لةر بولذش وغرا هةدعس ان ت ص ظئيتعلغ ةببذس قعلع قا تةش ع  . قعلعش ذالردعن ظىحعن دة ظ تأؤةن
  :عمعزآأرىص ظأت

ةت       ) 1( ةنلعكعنع رعؤاي داق دئض ذلذلالهنعث مذن ذدعن رةس ذ ظةنه اس رةزعيةلاله ع ظابب ذخارع ظعبن ب
دذ ذن   «: قعلع ةؤرع قعلس ة س ش آأرس دعغان ظع أح آأرع لعقعدعن ظ ع باش ذلمانالر . آعمك مذس

  .»هأآىمرانلعغعدعن بعر غئرعح ظذزاقلعشعص ظألضةن آعشع جاهعلعيةت ظألىمعدة ظألضةن بولعدذ
ةت       ) 2( ةنلعكعنع رعؤاي داق دئض ذلذلالهنعث مذن ذدعن رةس ذ ظةنه اس رةزعيةلاله ع ظابب ذخارع ظعبن ب
ةؤرع قعلسذن             «: قعلعدذ ة س دعغان ظعش آأرس أح آأرع رعح      . آعمكع باشلعقعدعن ظ ر غئ ةتتتعن بع جاماظ

  »ظذزاقلعشعص ظألضةن آعشع جاهعلعيةت ظألىمعدة ظألضةن بولعدذ
ذلذلالهنعث             تعرمعزع، ظعبنع خذزةيمة ؤة ظ    ) 3( ظةرعدعن رةس ارس ظةش ع ه ارعس ظعبن ةببان ه عبنع ه

دعن    «: تأؤةندعكع هةدعسعنع رعؤايةت قعلعدذ    آعمكع جاماظةتتعن بعر غئرعح ظايرعلعدعكةن خذددع بوينع
  .»ظعسالمنعث تذتقذسعنع ظاجراتقاندةك بولعدذ
  بعز توغرا دةص قارايدعغان آأز قاراش
لعرعنع          صاسعق خةلعصعضة قانداق مذظامعلة قعل     أز قاراش أزلعرع ؤة آ عش توغرعسعدعكع ظالعمالرنعث س

ذمع          ث ظوم الم دعنعنع ةر ؤة ظعس ةقلع دةلعلل رع، ظ ةرعظةت دةلعللع يعن ش دعن آئ أرىص ظأتكةن آ
علعكعدعن   ة خةلعص ذم آأرىلس اآع زذل عقلعق ي ان، صاس ع نذقس عدة دعن ةن خةلعص ة ظاساس قاظعدعلعرعض

  .ةت خذالسعضة آئلعمعزظعكةنلعكعدعن ظعبارظئلعنعشعنعث ؤاجعب 
ذن   ان قوش عدعن ظالمعغ داننع ؤةزعصعس ان قومان را قعلمعغ ذيرذغعنع ظعج ث ب ذلذلاله ظأزعنع رةس

دع  ةن ظع داق دئض ةص مذن ةزالعرعنع تةنقعتل را  «: ظ ا ظعج عنعث ظورنعغ ان آعش را قعلمعغ ذيرذغعمنع ظعج ب
  »قعلعدعغان بعرعنع ظالماشتذرذشقا آىحىثالر يةتمعدعمذ؟

ا، ظأزعنعث               خةلعصة دعنن  ةن تذرس ع قوغداش ؤة ظذنعث بعلةن دذنيانع باشقذرذش ظىحىن تةيعنلةنض
ذن؟     ع بولس ذل قعلغعل ذ قوب نع قانداقم لعق قعلعش ا خعالص ثدعنغ قا  [ ظالالهنع ع ظعش علةرنع ياخش آعش

اب      علةر آعت ذآع، س علةر؟ هالب أزةثالرنع ظذنتذمس ذيرذص ظ ةؤرات (ب ةنع ت علةر،  ) ي ذص تذرعس ع ظوق ن
  .دئضةن ظايعتع بعزنع ظاضاهالندذرذص تذرذصتذ) ظايةت-44سىرة بةقةرة  (].علةرحىشةنمةمس

ع              عنعث رازعلعغ ذلمانالر ظاممعس عنعث ظاساسع مذس ة بولذش ذلمانالر  . خةلعصعلعكنعث آىحكة ظعض مذس
ةن    . ظاممعسع مذظةييةن مةقسةتلعرعنع ظعشقا ظاشذرذش ظىحىن خةلعصة بارلعققا آةلتىرعدذ         ذالرنعث آأزلعض ظ

  .سةتلعرعنع ظعشقا ظاشذرمعغان خةلعصعلعككة خاتعمة بئرعشع ظةقعلغا ظذيغذن، ظةلؤةتتةمةق
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ذنداق، ب   ش ع ؤاجع ةت قعلعش ذلمانالرنعث ظعتاظ يعن مذس دعن آئ مع تذرغذزذلغان علعك رةس  خةلعص
دةك    . بولعدذ ذلذلاله ظئينقان دذ           «: لئكعن رةس الردعال بولع وغرا ظعش ةقةت ت ةت قعلعش ص  ظالالهنعث » ظعتاظ
  .رعضة قارشع هالدا مةخلذققا ظعتاظةت قعلعنمايدذظةم

ذلذلالهنعث          ذممعتع رةس الم ظ انلعق     «ظذندعن باشقا ظعس ر يام ة         ،آعمكع بع الص ظش آأرس ا خع  دعنغ
ةن قارشع          .  ظذنعثغا آىحع يةتمعسة تعلع بعلةن تىزةتسذن      ،قولع بعلةن  ع بعل ة دعل ظذنعثغا آىحع يةتمعس
ذن ةث ظا ،تذرس ث ظ عمذ ظعماننع ذ بولس دذر ظ علعققا  . »جعزع قعالرنع ياخش ةن باش كة ظاساس ةن هةدعس دئض

  .بذيرذص يامانلعقتعن توسذشقا بذيرذلغان
دا ـ          ة بولغان ة ظعض ةرتعش آىحعض ةن ظأزض ع بعل انلعقنع قول الاله مذسذلمانالر يام ةق   ظ ذنعثغا مذؤةصص  ظ

  .غع آئرةكقعلسذن ـ ظذنع ظأحىرىص تاشالش ؤة يعلعتعزعنع قذرذتذشقا هةرضعز سةل قارعماسلع
ع         عدعن ظئلعنعش عنعث ؤةزعصعس م خةلعص الرنعث زالع دعكع فعقهعشذناس ىننع مةزهعبع ةزع س ب
عدعن     ةن ؤةزعصعس ةؤةب بعل ةن س دذ، دئض ول ظاحع ا ي وث زعيانغ ذ ح دعن تئخعم عدة قالغاندعكع ؤةزعصعس

 صةقةت آىح   ظذالر خةلعصعنعث ؤةزعصعسعدعن ظئلعنعشع   . ظالماسلعقنع مذؤاصعق دةص قارعغانلعقعنع آأرعمعز    
يةنع ظاز بولمعغان صذل ـ مال ؤة جان حعقعمع بعلةن  . ظعشلعتعش ؤة قان ظاققذزذش بعلةنال ظةمةلضة ظاشعدذ

  .ظةمةلعيةتتة ظذنعث باشقا يوللعرعمذ بار.  دئضةننع آأز ظالدعغا قويذؤالعدذ،بولعدذ
ا انلعغعنع باي : ظ االهعيعتعنع يوقاتق ذش س ة بول ذنعث خةلعص ة ظ عق خةلعصعض ا صاس ص ظعستعص ان قعلع

ش ةص قعلع عنع تةل ة . سورعش عدعن حىشس ص ؤةزعصعس ذل قعلع ةلعؤعنع قوب ذلمانالرنعث ت ةر مذس ظةض
دذ         . هئحقانداق زعيان ؤة يوقعتعش مةيدانغا آةلمةيدذ      انلعق بولع عدة قعلعشع زعي . ظةآسعحة ظذنعث ؤةزعص

  .بذنداق بولعشعمذ ظئهتعمالدعن يعراق ظةمةس
دةك  ذص ظأتكةن ا بول وراص تارعخت ا س عدعن ظعستعص ة ظأزلعض ذمكعن  ، خةلعص عمذ م ع بوشعتعش  ظورذنن

ةظال  ةص     «ظةبذي نع تةل ا سوراش اآع ظعستعص عدذ ي عدعن حىش ص ؤةزعصعس ان قعلع أزرعلعرعنع باي ة ظ خةلعص
  .دةيدذ» ...قعلعمعز

ةت قعلعسذن      ظالاله(مذظاؤعية ظعبنع يةزعد     ذنعثغا رةهم ةتلعرعنع       ) ظ علعك مةجبذرعي  ظأزعنعث خةلعص
  .ادا قعلعشقا ظاجعز آةلضةنلعكعنع هئسع قعلغان هامان ظعستعصا سورعغان ظعدعظ

ةن                     نعص بةرض علعكتعن حعكع ذ خةلعص ذ ظةنه ةلع رةزعيةلاله ع ظ ام هةسةن ظعبن ذرذن ظعم  ،ظذنعثدعن ب
ةرداردذر  « ذم س ذ ظوغل الاله. ب عنع       ظ وروهنعث ظارعس ع ض ان ظعكك ذلمانالردعن بولغ ةن مذس ذنعث بعل  ظ

اتالنغان         » كعنياخشعلعشع مذم  تعم ظعسص ر قئ ة بع ةيغةمبةرلعكع يةن االمنعث ص ةد ظةلةيهعسس ةن مذهةمم دئض
  .ظعدع

دعن   ةن ظأزلعكع ة ظاساس علعكتعن حعكعنضعنعض ذنعث خةلعص ذ ظةنه ةن رةزعيةلاله ةر هةس ع هةج ظعبن
  .حعكعنعشنعث يولغا قويذلغانلعقعنع ظوتتذرعغا قويعدذ

ذلالر          خةلعصعنع بىضىن آعشعلةر قوللعنعؤاتقا   : ب ن نامايعش قعلعش ؤة ظعش تاشالشقا ظوخشاش ظذس
  .بعلةن ؤةزعصعسعدعن حىشىرىش مذمكعن

قانلعغعنع          اآع زالعمالش انلعغع ي دعن حعقق عنعث صاسعقلعشعص يول يةنع مذسذلمانالر ظاممعسع خةلعص
اهالندذرعدذ  ص ظاض عهةت قعلع ذنعثغا نةس ان ظ ةن هام ايع . آأرض ا نام ذل قعلمعس عهةتنع قوب ةر نةس ش ظةض

ذر           . ظعش تاشاليدذ، مذناسعؤةتنع ظىزعدذ   . قعلدذ قا مةجب ا سوراش شذنعث بعلةن يا تىزىلىشكة ياآع ظعستعص
  .بولعدذ
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ذلذلالهنعث    ةنحة رةس ذ حىش ذنعثغا ..... «ب ا(ظ ع     ) يامانلعقق ةن قارش ع بعل ة دعل ع يةتمعس آىح
دذر       ان     » تذرسذن، ظذ بولسعمذ ظعماننعث ظةث ظاجعزع أزعدعن ظئلعنغ ةن س تعنع      دئ. دئض ذ هةدعس ةآكع ب م

ان    عرع بولمعغ ةلع تةس داق ظةم ة هئحقان عدعكع آعشعض نعث قارش ع تذرذش ا بقارش ةن يامانلعقق ع بعل دعل
عنعلمةيدذ ةنلعكع حىش ةلبع ظعش ظعك ذنعث . س عنع ؤة ظ ان آعش الص ظعش قعلغ ا خع ذ دعنغ عحة ظ ظةآس

أرىش، ان آ ع يام ذريئقعنلعرعن ة ظولت ىزىش، بعرض عؤةتنع ظ دعن مذناس لعك ظذنعث اق يئمةس  ،ذص تام
  .صاراثالشماسلعققا ظوخشاش مةنعلةرنع ظأز ظعحعضة ظالغان ظعجابع ظعشتذر

ا               ذلنع قولالنس ذ ظذس ذ   ،ظةضةر دألةتتعكع هةربعر مذسذلمان صاسعق ياآع زالعم خةلعصعضة نعسبةتةن ب  ب
  .مةيداندا تذرسا ظذنعث خةلعصعلعكتعن حعكعنمةسلعككة ظامالع قالمايدذ

ذداؤذد زع تعر،ظةب دعكع      ،مع ان تأؤةن ةت قعلغ ظذدتعن رعؤاي ع مةس قعالر ظعبن ة ؤة باش ع ماج  ظعبن
  .هةدعسمذ بذ نذقتعنع تةآعتلةيدذ

انلعقعنع                 «رةسذلذلاله ظةلةيهعسساالم    ا ظعش قعلعؤاتق ة بعرعنعث خات ر آعشع يةن راظعلدا بع بةنع ظعس
ان،    «آأرىص   الالهتعن ظع ظعنس ورققعن  ظ اال   .  ق ذ ظعش      قعلعشث ه ان ب ى    ل بولمعغ ول ظ ع  »زعثدعن ق .  دةيتت

ةيتتع،               ظةتعسع ظذنع ظوخشاش هالدا آأرةتتع ؤة قعلعؤاتقعنعنع ظعنكار قعلمايتتع، بعللة ظولتذرذص تاماق ي
ةيدا        . صاراثلعشاتتع ؤة يئقعن مذناسعؤةتتة بوالتتع     بةنع ظعسراظعلدعكع تذنجع نذقسان مذشذنداق قعلعص ص

راظعلدعن   [دئضةندعن آئيعن »  بعرعضة سوقذشتذرغان ظذالرنعث دعللعرعنع بعر ـ ظالالهبولغان ؤة  ةنع ظعس ب
ةن      ع بعل انعث تعل ع ظعس ةم ظوغل ا داؤذدنعث ؤة مةري عر بولغانالرغ دا (آاص ذردا ؤة ظعنجعل ةنع زةب ةت ) ي لةن

ظذالرنعث ظاسعيلعق قعلغانلعقلعرع ؤة هةددعدعن ظئشعص      ) يةنع ظذالرنعث لةنةتكة ظذحرعشع   (بذ  . قعلعندع
دعآةتكةنلعكلعرع ر. دعن بول الردعن بع ان ظعش ان يام أزلعرع قعلغ ذالر ظ ذالرنعث -ظ مايتتع؛ ظ ع توس  بعرعن

ذدعيالر  (ظذالر  !. قعلمعشلعرع نئمعدئضةن يامان   عرالرنع         ) يةنع يةه ذنلعرعنعث آاص دة نذرغ ةنع  (نعث ظعحع ي
رعكالرنع        عدعن، مذش أرىش يىزعس أح آ ذتقانلعقعنع   ) رةسذلذلالنع ؤة مذسذلمانالرنع ظ ةن دوست ت . آأرعس

ذالرغا   ) بذ ظةمةللةر ! (ظذالرنعث ظأزلعرع ظىحىن ظالدعن تةييارلعغان ظةمةللعرع نئمعدئضةن يامان         ظالالهنعث ظ
دع ئلعص آةل عنع ظ ذحعالردذر. غةزعص ا قالغ ى ظازابق ذالر مةثض ذالر . ظ ةر ظ اظةض ة ؤة ظالالهق ، صةيغةمبةرض

ذالرنعث           صةيغةمبةرضة نازعل قعلعنغان آعتابقا ظعمان ظئيتسا ظعدع       ئكعن ظ ذتمايتتع، ل عرالرنع دوست ت ، آاص
  .دئضةن ظايةتنع ظوقذيدذ) ظايةتكعحة-81تعن -78سىرة ماظعدة  (].تولعسع صاسعقالردذر

لعقالر،      «: تةبرانع رةسذلذلالهنث يةنة مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ       م باش ظاخعر زاماندا زالع
انحع          ازعالر ؤة يالغ اظعن ق ةر، خ دذ        صاسعق ؤةزعرل دانغا آئلع العملعرع مةي ع ظ ا        .  فعقه دا ياشعس ذ زامان م ظ آع

  .»هةرضعز ظذالرنعث بايلعق توصلعغذحعسع يئتةآحعسع ياآع قوغدعغذحعسع بولمعسعذن
ا     . بعر قئتعملعق خةلعصعلعككة مذظةييةن مذددةت توختعتعش     : ص ظةضةر خةلعصة ساالهعيعتعنع يوقاتس

بذ قان تئمعتعماستعن زالعم خةلعصعدعن قذتذلذش،      . ولتذرالمايدذتةبعظع هالدا ظعككعنحع قئتعم ؤةزعصعضة ظ     
  .شذنداقال ظعختعساسلعق آعشعلةرنع بايقاشنعث ظةث ياخشع يولع

  ـ ظةلع ظابدذرازعق بعلةن مذنازعرة10
 ، شةرعظعتع بعلةن يىرضىزىلىشنعث ؤاجعبلعغع    ظالالهنعثبذ يةرضة قةدة بايان قعلغان هاآعمعيةتنعث       

ذير ارعتعش ؤة ب ثنع ي الالهقعالذق حىشىرىش ةنلعكعظ اس ظعك ارلعغع  ، خ ةتنعث ب اتلعقتعكع هاآعمعي  هاي
ع  ،بعلةن ظذنعثغا مةنسذص ظعكةنلعكع    نعث الزعملعغ  ، آعشعلةر ظارعسعدا ظادالةت ؤة باراؤةرلعك بةرصا قعلعش

نعث الزعملع        ةت قعلعش حعلعرعغا ظعتاظ ةن يولباش ةرتلةر بعل ةن ش عنعث مذظةيي ذلمانالر ظاممعس عمذس  ،غ
دارع  ةتنعث ظع عي ،دأل ا    ،سعياس عنع يولغ ةش صعرعنسعص لعرعدا آئث ادع ظعش اظع ؤة ظعقتعس  ظعجتعم
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االهعيةتلةر            ،قويذشنعث ؤاجعبلعغع  ةر ؤة س لعك ظاالهعدعلعك قا تئضعش  ، آئثةش ظةهلع ؤة ظذالرداب بولذش
ع              الم دألعت ذرذلغان ظعس دة ق ةن مةدعنع ذن   رةسذلذلاله ؤة ساهابعلعرعنعث قولع بعل ذلذلالهنعث    ؤة ظ عث رةس

ع   تعن مذآةممةللعشعش ةر تةرةص ةتحعلعكعدة ه ةرظع ؤة   ،رعياس نعث ش س تذرغذزذش ة رةظع الم دألعتعض  ظعس
 توغرا  ،ظةقلع مذقةررةرلعكع ؤة رةظعسنعث بعردعن آأص بولماسلعغع قاتارلعق نذقتعالرنعث قذرظان ظايةتلعرع          

اهابعالر     ،هةدعسلةر ابع  ، مذسذلمانالرنعث ظعتتعصاقع ؤة س ةم فعقهعشذناسالرنعث       ،ظعنالر ت الر ه  تةصسعرشذناس
اي         اتالنغعنعغا قارعم دة ظعسص عغمعغذدةك دةرعجع ل س عرنعث  -20 ،ظعزلعرع تةرعصعدعن توغرعلعقعغا قع  ظةس

ذص                   ارةت بول الةتتعن ظعب ر دةؤةت ؤة رعس ان بع ةن ظاالقعسع بولمعغ ةت بعل الم هاآعمعي ذ  ،باشلعرعدا ظعس  ظ
ئلعص        دألةت قذرذشنع ؤاجعب قعلمايد    ذ؛ تارعخعتعكع ظعسالم خةلعصعلعكلعرع مذسذلمانالرغا بةختسعزلعك ظ

ةس      سعياسعيشذنداق رةسذلذلالهنعث ؤةزعصعسع مذسذلمانالرغا     . آةلضةن  ، مةؤجذدعيةت بةرصا قعلعش ظةم
ةلع            ، دةؤعتعنع ظعنسانالرغا يةتكىزىش   ظالالهنعث ةن ظ  دئضةندةك ظعسالم صعكعرلعرعضة زعت آأز قارعشع بعل

  .ررازعق دئضةن بعرع ظوتتذرعغا حعقتعظابدذ
ايرعش     ةتتعن ظ ع دأل ةن دعنن دانغا آةلض ادا مةي دحع ياؤرذص ذ تةقلع عيب ذناس سعياس تع ؤة شةرفش

  .ظعسالم دىشمةنلعرعنعث ظعسالم هةققعدة يازغان آعتابلعرعنعث تةسعرعضة ظذحراص آةتكةن ظعدع
ظعسالم ؤة   (»االسالم و اصول الحكم   «نعث  تأؤةندة ظعلمع ظامانةتنع حعقعش نذقتعسع قعلغان هالدا ظذ       

رعش          ) هأآىم يىرضىزىشنعث ظاساسع   ئلعص بئ ذالهعزة ظ تعدة م ة ظابزعسع ظىس ر نةحح دئضةن آعتابنعث بع
ذنعثغا ظوخشاش               ةم ب ةقعقعتع ه عنعث ه ان نةرس ةببذس قعلعؤاتق ظارقعلعق آعتابخانالرغا بذ آعشع ؤة تةش

ازعرع ؤة ذلمانالرنعث ه الرنعث مذس ان  تةشةببذس ة بولغ ارع آىرعشعض ة ق ة ؤة دىشمةنلعرعض  آئلحعكعض
  .خةتعرعنع بايان قعلع ظأتعمعز
ع       «:  بئتعدة مذنداق دةيدذ   -13مذظةللعص آعتابعنعث    ة تذرغذزذشنعث ؤاجعبلعغعن هازعرغعحة خةلعص

رةر        ذرظاننعث بع اتاليدعغان ق ع ظعسص ذنعث ؤاجعبلعغعن ةرلعرعدة ظ ةن ظالعمالرنعث ظةس ذمان قعلعص آةلض ض
قا             . ايعتعنعمذ ظذحراتمايمعز ظ ل بولذش اآع دةلع دعغان ي ل بولع قةسةم قعلعمةنكع قذرظان آةرعمدة بعرةر دةلع

علةرنع               ار نةرس الع ب ذش ظئهتعم ل بول علعككة دةلع يئقعن بولغان بولسا جاآاالشقا تةردذت قعلمعغان، خةلعص
  ».تعدةلعل قعلعؤالعدعغان ساناقسعز يانتاياقلعرع ظذنع تئصعص حعققان بوالت

ا      سأزعدة روشةن ظوتتذرعغا قويغعنعدةك مذظةللعص بعرمذ ظالعمنعث خةلعصة تذرغذزذشنعث ؤاجعبلعقعغ
  .قذرظان آةرعمدعن دةلعل آةلتىرمعضةنلعكعنع داؤا قعلعدذ

ة    : بذ سأز مذنذ ظاساسالر بعلةن رةت قعلعنعدذ       ة        ظالعمالر خةلعص ر نةحح ا بع تذرغذزذشنعث ؤاجعبلعقعغ
ذالرنعث   . دذظايةتنع دةلعل قعلع   ةر   [ظعككعسع   ظ ع مأمعنل ا ! ظ ان        ظالالهق أزةثالردعن بولغ ة ؤة ظ ، صةيغةمبةرض

ثالر    ةت قعلع ة ظعتاظ ش ظىستعدعكعلةرض ا   (]ظع ىرة نعس مع  -59س ر قعس ةتنعث بع ذنع  [ؤة ) ظاي ةر ظ ظةض
ا      ) يةنع مأمعنلةر ( صةيغةمبةرضة ؤة ظذالر     ىرة ن  ( ] نعث ظعحعدعكع ظعش ظىستعدعكعلةرضة مةلذم قعلس ا  س عس

  )ظايةتنعث بعر قعسمع-83
ةت رةظعسع ؤة                 مةلذم بذ يةردعكع ظعش ظىستعدعكعلةر ياآع مةسظذللعرع ظةث ظاؤال خةلعصة ياآع دأل

ارةت لعقالردعن ظعب قا باش ذنغا   . باش ذلذلاله قوش ةت رةس ع ظاي دةك بعرعنح ةت قعلغان ذخارع رعؤاي ام ب ظعم
  .يس ظعبنع ظذدةينعث هةققعدة نازعل بولغانقذماندان قعلعص ظةؤةتكةن ظابدذلاله ظعبنع هذزافة قة

ة       «ماؤةردعنعث   ات الديني لطانية والوالي ام الس ةزم نعث     »االحك ع ه واء     «، ظعبن ل االه ى المل ل ف الفص
دذننعث     » والنحل ع خةل ة «ظعبن دذلجاببارنعث    » المقدم اع ظاب دل     «ؤة ق د والع واب التوحي ى اب ع ف » المغن
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ان ي    ان آعتابخ ا قارعغ املعق آعتابلعرعغ ا     ن ة بارلعقق قعلعرعنعث خةلعص ةت ؤة باش ع ظاي دعكع ظعكك ذقعرع
  .آةلتىرىشنعث ؤاجعب ظعكةنلعكعضة دةلعل قعلغانلعقعنع آأرعدذ

ث     دذررازعق ظالعمالرنع ةلع ظاب ةللعص ظ ةر مذظ مذ ،ظةض عي بولذص ذغذلالنغان   سعياس ةن ش ذن بعل  قان
نعث ظاس  ع قعلعش ذ داؤان ا ظ ذغان بولس ابلعرعنع ظوق ث آعت ا  ظالعمالرنع ذمعغان بولس ةر ظوق ة؟ ظةض ع نئم اس

ث   ةس ظأزعنع عزلعغع ظةم ث ظاساسس ارةت هأآمنع دعن ظعب ب ظعكةنلعكع نعث ؤاجع ة تذرغذزذش خةلعص
  .بعلعمسعزلعكع ظعسصاتلعنعدذ

ان آعشع                  اقحع بولغ ار قعلم ظاالهعدة ظةسلعتعص ظأتعمعزآع بعرةر ماؤزذدا دةلعل ياآع هأآىمنع ظعنك
ذمات              ظذنعثغا مذناسعؤةتلعك تةرةصل   ةرلعك مةل رعص يئت ئلعص بئ زدعنعش ظ لعق ظع ةرنعث هةممعسعدة ظةتراص

رةك            ذرعغا قويذشع آئ عنع ظوتت أز قارعش ابالرنع          . توصلعغاندعن آئيعن آ ةزع آعت اهةدعكع ب ةزع س ةمما ب ظ
ا             ال ظاممعغ ظوقذصال ظذحراتمعغان نةرسعسعنع مذناسعؤةتلعك آعتابالرنع تولذق ظوقذغان قعيامةتكة آعرعؤئلعص

 دةص جاآالعشع هةرضعزمذ ظعلعمع تةتقعقات ياآع يعلالرحة داؤامالشتذرذص آةلضةن ظالعمالرنعث يولع            ،يوق
  .هئسابالنمايدذ

ة                 ة ظعض تحعللعق ؤة ظعلمعلعكك دة راس بذنعث بعلةن يةنة آعتابخانغا مذظةللعصنعث قانحعلعك دةرعجع
  !ظعكةنلعكع ظايان بولعدذ

ث )2( ةللعص آعتابعنع دة مذن-15 مذظ دذ بئتع ذماتقا «: داق دةي أص مةل ذ آ اؤزذدا تئخعم ذ م ب
ان   د يازغ اس ظارنول ذناس توم ىك تارعخش عثعز بىي مةآحع بولعس ة«ظئرعش ث » الخالف املعق آعتابنع ن

  .»ظعككعنحع ؤة ظىحعنحع بابلعرعدا زوقعثعزنع قوزغايدعغان قايعل قعالرلعق بايانالرنع تاصااليسعز
الرنعث  نعث شةرقشذناس دعن مذظةللعص ة  بذنعث ث تةسعرعض ان آعتابلعرعنع دة يازغ الم هةققع  ظعس

ذل          . ظوحرعغانلعغع ؤة يئتةرلعكحة قايعل بولغانلعقع حعقعص تذرعدذ       عنع قوب أز قارعش ذنعث آ علةرنع ظ آعش
أز  علعك س كة تئضعش ةزةر ظةيلةش ذنداقال ه انلعغعنع، ش قا حاقعرعؤاتق ابلعرعنع ظوقذش قا ؤة آعت قعلعش

ل  « دعغان قايع ع قوزغاي قززوقعثعزن ةنلعكعنع ؤة    »  قعالرلع ة آأتىرض ةص آأآك ذنع مةدهعل ةن ظ بعل
ةنانع          ارةت م دعن ظعب وغرا ظعكةنلعكع ةق ت دعغان مذتل ذل قعلماي ذنازعرة قوب أزعنعث م ا س آعتابخانالرغ

  .ظاثلعتعؤاتقانلعقعنع آأرعمعز
علةردعن  ان آعش ذلمان بولمعغ ان مذس الم قاح ورايمعزآع، ظعس دا س ةن هال ةتكة حأمض دةهش

ذل         ظأضعنع مةندعن قوب ةددع دىش ان ظةش ذرذتماقحع بولعؤاتق دعن ق المنع يعلتعزع مذ ظعس ةن؟ بولذص لض
ىحعلعك دذرذست    ذؤاهلعق بئرةلعض لعرعغا ض ذلماننعث ظعش دة مذس المنعث نةزعرع عر ظعس دذ؟ آاص قعلعنماي

  ....سانعالمدذ؟
ةر  ا زةه عال دعنعمعزغ ةت تاصس ان، صذرس ةببعتع بولمعغ ك مذه ذلذلالهقا قعلحعلع تعرعنع رةس لعك نةش

تعش                  ة يئ ع شوراش مةقسعتعض غال قعلعص قئنعن سانجعشقا تةييار تذرغان، مذسذلمانالرنعث دعيارعنع ظعش
ىح              ،ظىحىن ظعسالم دعنعدا هاآعمعيةت يوق     ارقعتعش ظىحىن آ عدا ت ذلمانالر ظارعس ذمنع مذس  دئضةن ظذق

ذل      ذؤاهحعلعغع قوب لعرعمعزدعكع ض ا ظعش عرنعث دذني ان آاص ةرص قعلعؤاتق ةردة س ان ي ن ، قعلعنمعغ  دع
  !هةققعدة ظئيتقانلعرع قانداقمذ قوبذل قعلعنسذن؟

انايدذ          ال س دنعث    . ظذالرنعث ظةهلعدعن بولغان آعشعلةر ظوتتذرعدعكع صعكعرلةرنع نورم اس ظارنول توم
ةيمعز    ةبلعنعص آةتم ةك ظةج دعن ب ر       . مةيدانع ان بع ةت قعلغ دة خعزم ةؤة مةهكعمع ا ت ذ دعنغ ئكعن ب ل

ازات            مذسذلماننعث،   ذقتعن ظ دعغان، قذلل قا بذيرذي مذسذلمانالرنع بولعؤئلعنغان هوقذقلعرعنع تةلةص قعلعش
قعلعدعغان ظعسالم دألعتع، ظعسالم هاآعمعيعتعنع تةلةص قعلعشتعن ظاجعز آئلعدعغان هالةتكة حىشىرىش     
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د  اس ظارنول ةن توم ةر آأتىرض ىن زةه علعك«ظىح دذ» خةلعص داق دةي دا مذن املعق آعتابع ذ«: ن لذلاله رةس
دع     ةن ظع ع آأرسةتمعض عش يولعن علعكنعث داؤاملعش ةن ؤة خةلعص عنع تةيعنلعمعض االم ؤارعس . ظةلةيهعسس

نع        لعق قعلعش ة خعالص ان ظادةتلعرعض تذرذص آئلعؤاتق ةرنعث داؤامالش عدا ظةرةبل أز زامانعس ذ ظ ع ظ حىنك
ذالرنعث    قةبعلعنعث هأآىمرانلعق قعلعدعغان آعشعنع تالالشتا ظةرآعن       . خالعمعغان ظعدع  قويذؤئتعلعشع ظ

ةس      » .بعر خعل ظادعتع ظعدع    ذن ظةم ةلعماتلعرعغا ظويغ الم ت ةت   . بذ ضذمانالر ظةلؤةتتة ظعس ظعسالمع جةمظعي
الم       ةلكع ظعس ذرذلغان، ب ة ق ع ظىستعض الم ظةقعدعس ةس ظعس ة ظةم ةتحعلعك ظىستعض ةبعلعؤازلعق، معلل ق

. ظذسذلدعكع جةمظعيةت بةرصا قعلعشقا آةلضةن    قةبعلعؤازلعق ؤة معللةتحعلعكنع تىصتعن يوق قعلعص يئثع        
ة            ر نةحح ظذندعن باشقا ظةرةبلةردة هاآعمعيةتنع معراسخورلذق تىزىمع بعلةن داؤامالشتذرذشقا ظوخشاش بع

ظعسالمدعكع هاآعمعيةت ظاقسىثةآلةرضة تةظةللذق بولذص     «: ظذ يةنة مذنداق دةيدذ   . خعل ظادةت بار ظعدع   
ذرذلغانل  ةن ق ع بعل ع ؤةهي عدذظعاله تعبدات  . عقعنع داؤا قعلعش حعلعغعدعكع ظعس ة باش دة خةلعص نةتعجع

ص        ةت قعلع ع مةجبذرعي عنع دعن ةت قعلعش عنعث ظعتاظ ر آعش ةر بع ان ه ذلمان بولغ ة مذس هاآعمعيعتعض
دذ ذرذص،  ) »بئكعتع أزعنع حعرايلعقالش ث س ةن    نع ع هةقعقةت ةببذس قعلعش قا تةش ذل قعلعش ذنع قوب ظ

اثالر   (العمالرغا مايعل بولماثالر،    ز[ ظالاله. ظةقعلغا سعغمايدذ  ل بولس علةر    ) مايع ا قالعس ىرة   (]دوزاخ ظازابعغ س
  .دةص راستعنال توغرا ظئيتقان) ظايةتنعث بعر قعسمع-113هذد 

ث  ةللعص آعتابنع دذ -33مذظ داق دةي دة مذن ئلعش،  «:  بئتع ا ظ علعكنع تعلغ ةرعم خةلعص ذرظان آ ق
دذرغان         ظذنعثغا ظعشارةت قعلعشتعن ظأزعنع صاك تذتقا      عز قال ن ؤة رةسذلذلالهنعث سىننعتعمذ ظذنع ظئتعؤارس

ةس          . ظعدع ةن ظةم ة آةلض دة بعرلعكك ذنعث هةققع ةدعس ؤة ظالعمالرنعث         . ظالعمالرمذ ظ ذرظان، ه ذالرنعث ق ظ
  »بعرلعكعدعن باشقا يةنة قانداق دةلعلع بارآع؟

ارة        «مذظةللعصنعث   ذنعثغا ظعش اك       قذرظان آةرعم خةلعصعلعكنع تعلغا ظئلعش، ظ أزعنع ص تعن ظ ت قعلعش
دع دذرغان ظع عز قال ذنع ظئتعؤارس ىننعتعمذ ظ ذلذلالهنعث س ذتقان ؤة رةس أزلعرع . »ت ال س ةن قوص دئض

  .هةقعقةتةن ظةدةص حعضعرعسعدعن حعقعص آةتكةن
دعغاان ظعش                  ةقعل رةت قعلع اغالم ظ عندىرعدعغان، س ادةمنع يعرض علعكنعث ظ ظذ آعتابخانالرغا خةلعص

ذص،  ثبول ش  ظظالالهنع أز ظعحع دعن س اك    ،ذنعث أزعنع ص تعنمذ ظ ارةت قعلعش راقتعن ظعش ةتتا يع  ه
دذ ذتقانلعقعنع ظاثلعتع نع  . ت ذزاق تذرذش تعن ظ دذرغان ظعش عز قال ةدعس ظئتعؤارس ذرظان ؤة ه ذنداقال ق ش

ةرلعك               . تةشةببذس قعلعدذ  عكرعنعث قانحعلعك خةت ذؤاتقان ص ىرمةآحع بول عرع س ذنعث ظعلض بذنعثدعن ظ
  .يالص يةتكعلع بولعدذظعكةنلعكعنع ظو

ذص عز بول أزلعرع ظاساسس ذ س ذنعث ب عزآع ظ ذمع ؤة ،شىبهعس علعكنع ظوم ةرعم خةلعص ذرظان آ  ق
  .خذسذسعي ظذقذملعرع بعلةن يئتةرلعك بايان قعلعدذ

ا    ة بولس الاله ظومذمع ظذقذم جةهةتت ذش       ظ ع قذرل ةؤالدعنع زئمعنن ذزذق ـ ظ االم ؤة ظ ادةم ظةلةيهعسس  ، ظ
ة               ، زعراظةت ،ساناظةت أز ظىستعض عنع ظ ىللةندىرىش ؤةزعص ظةقعدة ؤة ظادالةتكة ظوخشاش تةرةصلعرع بعلةن ض

ة       [بذ  . ظالعدعغان خةلعصة قعلعص تةيعنلعضةن    ارعث صةرعشتعلةرض دا صةرؤةردعض أز ؤاقتع دة      «: ظ ةر يىزع ةن ي م
  )ظايةتنعث بعر قعسمع-30سىرة بةقةرة  (].دئدع» يارعتعمةن ) يةنع ظورذنباسار(خةلعصة 

 ]سئنع بعز هةقعقةتةن يةر يىزعدة خةلعصة قعلدذق      ! ظع داؤذد [ ظالالهع ظذقذم جةهةتتة بولسا     خذسذس
ةص           ) ظايةتنعث بعر قعسمع  -26سىرة ساد   ( االمنع هأرمةتل ةن ظةلحعسع داؤذد ظةلةيهعسس دئضةن ظايعتع بعل

قا             ا قعلعش ةت بةرص انلعغعنع   خةلعصة قعلغانلعغع ؤة هاؤايع هةؤةسنعث تةسعرعضة ظذحرعماستعن ظادال  بويرعغ
  .ظوحذق ظئالن قعلعدذ
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الاله عدا   ظ علةر ظارعس ةن آعش عتع بعل ذش سىص ع بول ث رعياسةتحعس الم دألعتعنع ذلذلالهقا ظعس  رةس
ر      ،ظادالةت بعلةن هأآىم يىرضىزىش الرنع بع االش ـ تارتعش  قعساس ؤة جازا قانذنلعرعنع ظعجرا قعلعش ؤة ت

لعرعنع  دذ ؤة ظعش ب قعلع نع ؤاجع ةرةص قعلعش ةن ت ع بعل ةيلع ؤة رازعلعغ الالهظأزم ذلذلالهعث ظ ةم رةس  ه
  .هأآمع بعلةن بعر تةرةص قعلمعغانالرنعث آاصعرالردعن ظعكةنلعكعنع ظئالن قعلعدذ

ان       ظالالهنعث ظارعسعدا   ) يةنع يةهذدعيالر ؤة ناساراالر   (ظذالر  [:  مذنداق دةيدذ  ظالاله ل قعلغ اثا نازع  س
ذرظاننعث  ةهكامع(ق أآىم ) ظ ة ه ذالرنعث بويعح عن، ظ لعرعغا ظةضةشمعض ع خاهعش ذالرنعث نةصس ن، ظ قعلغع

اقالنغعن           ظالاله دة     (]. ساثا نازعل قعلغان قذرظاننعث بعر قعسمعدعن سئنع ؤاز آةحىرعشعدعن س ىرة ماظع س
ةد   ([) ظايةتنعث بعر قعسمع   -49 ع مذهةمم عدا       !) ظ علةر ظارعس ة   ظالالهنعث سئنع آعش ةتكعنع بويعح  آأرس

دذق       هأآىم قعلسذن دةص،   المعغعن     .  ساثا هةقعقةتةن هةق آعتابنع نازعل قعل عنع ظ  ].خاظعنالرنعث تةرعص
ذالر      !) ظع مذهةممةد ([) ظايةت-105سىرة نعسا   ( عقالر   (صةرؤةردعضارعث بعلةن قةسةمكع، ظ ةنع مذناص أز  ) ي ظ

ثضة ظارعسعدعكع دةتاالشقا سئنع هأآىم حعقعرعشقا تةآلعص قعلمعغعحة، ظاندعن سئنعث حعقارغان هأآمع          
ان                ان ظئيتق ذنمعغعحة ظعم ظذالرنعث دعللعرعدعكع قعلحة غذم بولسعمذ يوقالمعغعحة ؤة ظذالر صىتىنلةي بويس

  )ظايةت-65سىرة نعسا  (].بولمايدذ
ذالردعن            ظالاله[ يةنة   ظالاله ة، ظ  ظعحعثالردعكع ظعمان ظئيتقان ؤة ياخشع ظةمةللةرنع قعلغان آعشعلةرض

ذالر ظىحىن              بذرذن ظأتكةنلةرنع زئمعندا هأآذ    عنع، ظ أآىمران قعلعش ذم ه ذ حوق مران قعلغاندةك، ظذالرنعم
دذرذص                 ا ظايالن عنع ظامانلعقق ذالرنعث قورقذنحعس تاللعغان دعنعنع حوقذم مذستةهكةم قعلعص بئرعشنع ؤة ظ

دع نع ؤةدة قعل ذر  (]بئرعش ىرة ن مع-55س ر قعس ةتنعث بع ةر  ) ظاي ة ظةض ةن مأمعنلةرض ايعتع بعل ةن ظ دئض
ث دعغانلعقع ؤة    ظالالهنع اردةم بئرع تعدعن ي مةنلعرع ظىس ة دىش اردةم بةرس ا ي ةر، دعنعغ ذرةت، زةص ق

  .هاآعمعيةت ظعضعلعرع بولغان يةر يىزعنعث خةلعصعلعرع قعلعدعغانلعقعنع ؤةدة قعلعدذ
ا               ذمانع بولس دذرغانلعغع ض عز قال علعكعنع ظعتعؤارس ىننعتعنعث خةلعص مذظةللعصنعث رةسذلذلالهنعث س

عزلعك  ابلعنعدذبعلعمس ان هئس ان بأهت ذلذلالهقا قعلعنغ ذلذلالهنع . ؤة رةس ثرةس ذ ظالالهنع دا ظ  ظالدع
  .بأهتاندعن ظاقاليمعز
ذص،                   ،خةلعصعلعك ايعن آأص بول لةر ظعنت ان هةدعس دة ظئيتعلغ ةتحعلعكع هةققع ةت رعياس ةنع دأل  ي

ةزعلعرع دذ ب ة ظالع أز ظعحعض ذق ظ أزعنع ظوح علعك س لعقالرغا.  خةلعص ة ؤةباش نع خةلعصعض ةت قعلعش  ظعتاظ
هةتتا بذيرذغعغا خعالصلعق قعلغان، هةقلعق خةلعصعدعن خةلعصعلعكنع تاالشقان آعشعنعث         . ؤاجعب قعلعدذ 

  :تأؤةندة ظذالرنعث بةزعلعرنع نةقعل قعلعمعز. ظألتىرىلىشنع بذيرذيدذ
  .»ظةضةر ظعككع خةلعصعضة بةيظةت قعلعنسا آئيعنكعسعنع ظألتىرىثالر«
  .صعلةر آأصعيعدذمةندعن آئيعن خةلع«

  .دةص سورايدذ. ـ بعزنع نئمة ظعش قعلعشقا بذيريسةن
دذ                 ثالر، دةي ادا قعلع ةققعنع ظ ثالر ؤة ه ـ ظاؤال بةيظةت قعلعنغانالرنعث بةيظعتعنع آىحكة ظعضة قعلع

  .»رةسذلذلاله
ان آعش         « علعق قعلغ ع باشلعقعغا ظعتاظةت قعلغان آعشع ماثا ظعتاظةت قعلغان بولعدذ ؤة ظذنعثغا ظاس

  ».ماثا ظاسعلعق قعلغان بولعدذ
ذيرذقعغا             « عمذ ب ظذل قعلعنس سعلةرضة بئشع قذرذق ظىزىمضة ظوخشايدعغان هةبةشعستانلعق قذل مةس

  »قذالق سئلعثالر ؤة ظعتاظةت قعلعثالر
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الاله« عنع ظ ل آعش ة خع دة يةتت ان آىن اية بولمعغ داق س قا هئحقان عدعن باش ث سايعس  ظأزعنع
  »...ظادعل باشلعق. سايعدعتعدذ

  »بةيظةتسعز ظألضةن آعشع جاهعلعيةت ظألىمعدة ظألضةن بولعدذ«
عحة             « بعر خةلعصعضة قولعنع ؤة قةلبعنعث معؤعسعنع بئرعص بةيظةت قعلغان آعشع آىحعنعث يئتعش

  »ظةضةر باشقا بعرع ظذنعث خةلعصعلعكعنع تاالشسا بئشعنع ظئلعثالر. ظعتاظةت قعلسذن
ذلذلاله هذزةي  تة رةس ر هةدعس قا بع ةنعث باش ةن  «ف دذ؟ دئض انلعق بوالم يعن يام علقتعن آئ ذ ياخش ظ

  :سوظالعغا مذنداق دةص جاؤاب بئرعدذ
دذ   ذحعالر بولع ذنعثغا حاقعرغ ذرذص ظ دا ت ةمنعث دةرؤازعلعرع ة، جةهةنن ةن . ـ هةظ اؤاب بةرض ج

  .آعشعلةرنع ظذنعثغا تاشاليدذ
  .بعزضة ظذالرنع سىصةتلةص بةرضعن! ـ ظع رةسذلذلاله
  . بعلةن ظوخشاش تةنلعك، تعلعمعز بعلةن سأزلعشعدعغان آعشعلةردذرـ بولعدذ، بعز

  ـ ظةضةر ظذ زاماندا ياشاص قالسام نئمة ظعش قعلعشعم آئرةك؟
  .»ـ مذسذلمانالر جاماظعتع ؤة يولباشحعسعدعن ظايرعلما

الاله« ةن        ظ ألىص آةتك ص ظ عزلعق قعلع ذالرغا ؤاصاس ذرغاندا ظ ظذلعيعتعنع تاصش دعلعرعنعث مةس  بةن
  »عضة جةننةتنع هارام قعلعدذآعش

دذ             ةص قعلع ةر  . ظالعمالرنعث صعكعر بعرلعكعنع ظعنكار قعلغانلعقعغا آةلسةك ظذ هةقعقةتةن دةلعل تةل ه
انغا  ع ظاس ع ؤة ظعسصاتلعش عنع داؤا قعلعش ان نةرسعس عنعث خالعغ دذآعش علةر داؤا .  توختعماي ةر آعش ظةض

ةرنع  ع       قعلغان نةرسعضة ظئرعشعؤعرعدعغان بولسا بةزعل ذحرعغان بوالتت ة ظ ع خةتةرض ال ـ مىلك ع ؤة م . ث قئن
  .لئكعن ظعسالمدا داؤا قعلغذحعنعث ظعسصات آةلتىرىشع تةلةص قعلعنعدذ

ع     عكعر بعرلعك اهابعالرنعث ص دة س علة هةققع ذ مةس أتكعنعمعزدةك ب أرىص ظ عمالردا آ دعنقع قعس ظال
ان   ةقعل قعلعنغ ع هةققع   .ن ة تذرغذزذشنعث ؤاجعبلعغ ةللعص خةلعص عمعغان   مذظ اهابعنعث ظوخش رةر س دة بع

ع             . صعكرعنع تاصالعغان بولسا ظةلؤةتتة ظوتتذرعغا قويغان ؤة ساهابعالرنعث صعكر ظورتاقلعغع ظاجعزالشقان بوالتت
  .شذنعث ظىحىن بذ سأزلعرعمذ دةلعلعسعز هئسابلعنعدذ

اهعد   ظةقعل آىحلةندىرعؤاتقان، ت   «:  بةتلعرعدة مذنداق دةيدذ   -36-35مذظةللعص آعتابنعث    ارعخ ش
ع           قع آأرىنعش ذنلعرع ؤة تاش دة يذس ع قاظع الم دعن ذآع ظعس ةت ش ةن هةقعق ذؤاتقان، بعلعنض بول

علةرنعث                »خةلعصعلعك«فعقهعشذناسالر   ا آعش ة ؤة ي ل هاآعمعيةتك ذ خع ان ظ ة « دةص ظاتعؤالغ دةص » خةلعص
ةس  اغلعق ظةم ة ب ذ ظادةملةرض ذؤالغان ظ ةم قوي ا. لةق ذلمانالرنعث دذني ذنداقال مذس ذالر ش ةظعتعنعث ظ  مةنص

  .بعلةن هئحقانداق ظاالقعسع يوق
وق   اجعمعز ي داق ظئهتعي علعككة هئحقان لعرعمعزدا خةلعص ا ظعش ن ؤة دذني دة . دع علعك هةققع خةلعص

ةس   ذالرال ظةم دعغانلعرعمعز ب بةت     ... دةي ةت ؤة مذس ذلمانالرغا ظاص الم ؤة مذس دعن ظعس علعك ظةزةل خةلعص
  »ياغدذرعدعغان باال بولذص آةلضةن

ةقةت               ذنعث ص  ظالالهنعث شىبهعسعزآع ظادعل صعكعر يىرضىزضىحع بذ دعننعث تةبعظعتعضة ظاساسةن ظ
ةن  أآمعنع يىرضىزض عيه دعغانلعقعنع   سعياس ة ظايلعنع ةنال ظةمةلعيةتك ما بعل ة ظذيذش ة ظعض  مةؤجذدعيةتك

دذ ةر. بعلع لعؤئتعلعدعغان بول  ظةض عز تاش الم هأآىمعتعس اآع ظعس علعك ي انالر خةلعص ةر   ظعنس اتع ه ا هاي س
دذ ا تولع ةتتعن قااليمعقانحعلعقق ذالر   . جةه تذآع ظ ذص تذرذص اهعد بول اتع ش ىنكع هاي ذلمانالرنعث بىض مذس

ازا        ظالالهنعثظعسالم دألعتعسعز هذزذر بعلةن بعرةر آىن آةحىردعمذ؟         الم ج ذ؟ ظعس  شةرعظعتع تةتبعقالندعم



 153

ىزىلدعمذ؟  ذنلعرع يىرض ةهكامل  ... قان الم ظ ىن ظعس ذنعث ظىح تعمعزدعكع   ش ش ؤة ظىس را قعلع عرعنع ظعج
ردعن    نعث بع ادا قعلعش ةرنع ظ علعك    مةجبذرعيةتل ةرتع خةلعص ر ش عز   «بع الم، باشلعقس عز ظعس جاماظةتس

  . رازع بولسذنظالالهدئضةن ظأمةر ظعبنع خةتتابتعن » جاماظةت ؤة ظعتاظةتسعز باشلعق بولمايدذ
لعرعمعز      ا ظعش ن ؤة دذني اظعتع دع ذلمانالر جام ز مذس ةن    بع ىن هةقعقةت ىرىش ظىح عرع س نع ظعلض

ةنال                . خةلعصعلعككة ظئهتعياجلعق  رةص تذرذشع بعل ذت تع ذنعث ص ةقةت ظ عمع ص دعنعمعزنعث بعر حوث قعس
دذ   را قعلعنع عدذ ؤة ظعج ة ظاش الم        . ظةمةلض ذ ـ ظعس ةقةت ظ ذآع ص ع ش لعرعمعزدعكع زأرىعيعت ا ظعش دذني

ة ظا       أز ظعحعض اظادةت ظ ةخت ـ س ة ب دعن       هاآعمعيعتعال بعزض انحة آىن ان ظعنس ة تولغ ارلعق مةنعلعرعض ان ب لغ
دع؟     ةر آأرمع ة آىنل ذلمانالر ن ذيان مذس ذرذص     !!!.... ب ذالردعن ق ث ؤة زةرداب س ان، يعرع أزلعرع ق آ

  !ظأتكىزضةن بعر آىنعمذ يوق
اال           «مذظةللعصنعث   دعغان ب ةت ؤة مذسبةت ياغدذرع ذلمانالرغا ظاص خةلعصعلعك ظةزةلدعن ظعسالم ؤة مذس

دذ؟         . دئضةن سأزع راستعنال ظةجةبلعنةرلعك   » آةلضةنبولذص   دانغا آئلع ا مةي داق ؤاقعتت اال قان ةت   ب  آذلص
ث الم  ظالالهنع اآع ظعس دذ ي دانغا آئلةم ةندة مةي أآىم سىرض علعك ه ةتعبقلعغان خةلعص ةرظعتعنع ت  ش

ةآر    ذ؟ ظةبذب ةر ،ظةهكاملعرعنع خورلعغان دعنسعز هاآعمعيةت دةؤرعدعم مان ، ظأم ةلع ، ظوس ع    ظأ، ظ ةر ظعبن م
علعكلعرع    علةرنعث خةلعص ذلغان آعش ةن تون علعق بعل قا ياخش ذالر ؤة باش ذ ظةنه ةزعز رةزعيةلاله ظابدعلظ

عنعث   مةن آعش ع ظعخالس ر ياخش ان بع ذلمانالردعن بولغ ذ؟ مذس ةت بولغانم ذلمانالرغا آىلص ثمذس  ظالالهنع
تعظان    اآع خعرعس بةتمذ ي ع مذس أآىم يىرضىزىش ةن ه ع بعل ذدع،دعن ا   ظات، يةه ةرةس ؤة ي ةشص

ةن ظعسعل                   ،مذستةملعكعحعلةرنعث غالحا  ئلعص آةلض ع ظ الم دعن عنعث ظعس ر آعش ان بع دعن بولغ  مااليلعرع
وق قعلعص علةتلةرنع ي ع، ،خعس قا تئرعشعش ةن تولدذرذش ك بعل انع رةزعللع ث دذني ة ظالالهنع  شةرعظعتعض

  خعالص قانذنالر بعلةن هأآىم يىرضىزىشمذ؟
ةردة ساالهعيةتس  ذم دةؤل ايمعز   مةل ار قعلم نع ظعنك ذرذص قعلعش علعككة ظولت علةرنعث خةلعص . عز آعش

دعغان  الم رةت قعلع ذ ظعس ةبعظعكع ب ش،ت دعغان ظع ع   .  حةآلةي نعث يول ةل قعلعش ذنع ه ئكعن ب ل
عص            ع تئص االهعيةتلعك بعرعن خةلعصعلعكنع ظةمةلدعن قالدذرذشمذ ياآع خةلعصعلعك شةرتعضة توشعدعغان س

  قعلعؤاتقان هأآىمةتلةردة بذنعثغا ظوخشاش نذقسانالر يىز بةرمةيدذ؟حعقعشمذ؟ ظةجعبا ظذ داؤا 
 سةهنعدة حىشىرىلىص قعلحعلعك قعممةتلعك ظعضة بولمعغان آعحعك    سعياسعيظعسالم خةلعصعلعكع   

يعن                 دعن آئ عغا ظذحرعغان اق ظاستع قعلعش تةملعكعحعلةرنعث ظاي ةربلعك مذس ارحعالنغان، غ  ،دألةتلةرضة ص
دع    عغا رازع              آىلصةت ظئلعص آئلع مةنلعرعثالرنعث خورلعش ذرذص دىش ذزاق ت علعكعدعن ظ الم خةلعص غان ظعس

ذممعتعمعزنعث     أزلعرع ظ عنعث س ذ آعش ان ب ذرعغا حعقق ةن ظوتت لعرع بعل ةندةك تةشةببذس ذثالر، دئض بول
  .آةلضىسع ظىحىن خةتةرلعك، سةلبع رول ظوينايدذ

االمغا    «: بئتعدة مذنداق دةيدذ  -50ظذندعن آئيعن مذظللعص آعتابنعث      ةد ظةلةيهعسس الاله مذهةمم  ظ
ة  ةيغةمبةرلعكنعمذ؟ ظعزدعنعشلعرعمعزض ةقةت ص اآع ص ةنمذ ي ة بةرض علعكنع بعرض ةيغةمبةرلعك ؤة خةلعص ص
انلعغعنع  أز ظاحق اآع س ةن ي عنع ظعصادعلعض أز قارعش ق آ اؤزذدا ظئنع ذ م ذ ب رةر ظالعمنعثم النغاندا بع ظاساس

ذلمان آأص       لئكعن خذالسة حعقعرع يولع ب    . بعلمةيمعز ذ مذس ان ب علةن دئيةلةيمعزآع، آأص بعلعمع بولمعغ
عنعدذ          ة ظعش ذلذلالهنعث رةظعس ؤة صةيغةمبةرلعكعض ر           . هالالردا رةس ةدةنع بع ةن م الم بعل ذ ظعس  سعياسعي ظ

دذ              دع دةص بعلع ذلمانالرنعث        . دألةت قذرغان ؤة ظذ دألةتنعث رةظعس ؤة ظعضعسع ظع ىتىن مذس ذ ص ةلكع ظ ب
ذن   عغا ظذيغ تذر  تذيغذس أز قاراش دعغان آ انلعق ظالعمالر . آئلع أص س ذنداقال آ عكرعدذر ش ذ . نعث ص ذالر ب ظ
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ان   ا قعلغ ذلذلاله بعن المنعث رةس دا ظعس أز ظئحعلغان ة س عيهةقت ة سعياس ةت ظعكةنلعكعض ك ؤة دأل  بعرلع
  .»مايعل بولعدذ

عرع             انلعقعنع ظعلض ىرعدذ آأرضعنعثعزدةك مذظةللعص بعرةر ظالعمنعثمذ بذ هةقتة سأز قعلمعغ ةمما  . س ظ
اق    دعغان بولس ا قاراي ان آعتابالرغ ة يئزعلغ ذ هةقت عز   ،ب عزمذ ظئتعؤراس ذنع هةرض ث ظ  ظالعمالرنع

دذ     . قالدذرمعغانلعقعنع آأرعمعز  علعك   «: ماؤةردع خةلعصعلعككة تأؤةندعكعحة ظئنعقلعما بئرع الم  (خةلعص ظعس
اآعمعيعتع عنع ظأتةي   ) ه قذرذش ؤةزعصعس انع باش داش ؤة دذني ع قوغ ز  دعنن ةيغةمبةرلعكنعث ظع دعغان ص
  ».باسارعدذر

ةن       ةتكىزىش بعل عنع ي الم رعسالعس بذ ظعنعقلعمعدعن رةسذلذلالهنعث ؤةزعصعسعنعث ـ ظعنسانالرغا ظعس
بعرضة دعننع قوغداش ؤة دذنيانع باشقذرذش، يةنع ظذنع ظأزضعرةص آئتعش ؤة ظاساسعسعز يئثعلعقالردعن             

لعرعنع   ذلمانالرنعث ظعش اقالش، مذس ثظالالس تعن   هنع قذرذش ؤة ظورذنالشتذرذش ة باش ع بويعح  ظعرادعس
ذلمان هأآىمراننعث ؤةزعصعسع   . ظعبارةت ظعكةنلعكع روشةنلعشعدذ   ذلذلالهدعن آئيعنكع   . مانا بذ مذس رةس

  .خةلعصعلةر بذ ؤةزعصعنع ظادا قعلعشتا ظذنعث ظعزعنع باسقان ظعدع
دذ ظعبنع خةلدذنمذ خةلعصعلعككة مذشذنعثغا ظوخشاش ظئنعقلعم ا   . ا بئرع علعك ـ   «ظعيجع بولس خةلعص

ة             أز ظىستعض عنع ظ داش ؤةزعصعس ارلعغعنع قوغ ىك ب ال ـ مىل الم معللعتعنعث م ش، ظعس دعننع ظعجرا قعلع
  »ظالغان، صىتىن ظذممةتنعث ظعتاظةت قعلعشع آئرةك بولغان رةسذلذلالهنعث ظعز باسارلعرعدذر

ذلذلاله        عدا رةس أز قارعش ذ ظالعمالرنعث آ داقتا ب ع       ظذن الم دعنعن االمنعث ؤةزعصعسع ـ ظعس ظةلةيهعسس
يعن     .  ظةهكاملعرعنع ظعجرا قعلعش، ظعسالم دعنعنع قوغداش ظعدع       تةتبعقالش، دعن آئ خةلعصعلعرعمذ ظذن

  .بذ ؤةزعصعنع ظأز ظىستعضة ظالغان
ث    الم دعنعنع دذن ظعس ع خةل عيظعبن ان   سعياس كة بولغ ا آةلتىرىش ةت بارلعقق  مةؤجذدعي

مةنلعكعدة باش  دذ     هعرعس داق دةي ص مذن ان قعلع ةرقلعنعدعغانلعقعنع باي دة ص نالردعن ظاالهع : قا دع
ظذ ظئلعص آةلضةن شةرعظةت، ظةهكام      بعلعشعمعز آئرةآكع ظعسالم معللعتع رةسذلذلالهدعن ظايرعلغاندعن     «

ذهتاج   ة م ر هاآعمعيةتك دعغان بع ة بولع قا تىرتك ادا قعلعش ةرنع ظ اظع . ؤة مةجبذرعيةتل انعيةت ظعجتعم ظعنس
قا        ه دعن ساقلعنعش ةلتىرىش ؤة زعيان ا آ ةتعنع قولغ ىن، مةنص ش ظىح ة قعلع الةتكة ظعض اتعنع آاص اي

دعكع     عنعث يئتةآحعلعكع ر آعش دعغان بع الةتلعك قعلع اآع آاص دعغان ي عيمةجبذرالي ذرذلمعغا سعياس  ق
  .»ظئهتعياجعلعق

انالرنع ظ ىتىن ظعنس يعش ؤة ص ا يئ ع دذنياغ الم دةؤعتعن الم معللعتعنعث ظعس اآعمعيعتع ظعس ذنعث ه
ع    ش رولعن ةآحعلعك قعلع ةتتعن يئت ةر جةه علعك ه دا خةلعص دعكع جعهادلعرع ئلعش يولع تعغا ظ ظاس

  .ظوينعغان
ةص   باشقا دعنالرنعث دةؤعتع ظومذمعلعققا ظعضة بولمعغانلعقع، باشقعالر ظىستعدعن غالعب آئلعش           تةل

ذ    ا قوي ىنال يولغ دعنعش ظىح ةقةت قوغ اد ص ىن جعه انلعقع ظىح ن  . لغانقعلمعغ ىن دع ذنعث ظىح ش
اهلعق ؤة    . تعنعث ظاالقعسع يوق ظعدع سعياسعييئتةآحعلعرع بعلةن دألةت     دعن صادعش ن يئتةآحعلعرع دع

ع،               عدعن تةيعنلعنعش قعالر تةرةص يا هاآعمعيةت تاصشذرذؤالغان آعشعلةر دعننعث تةلعؤع بعلةن ظةمةس، باش
أآىمران ب          دعغان ه اندا بولع دانغا          قةبعلعؤازلعق ياآع هةر ظعنس ةن مةي ذش تذيغذسعنعث تىرتكعسع بعل ول

  .حعققان ظعدع
دئضةن آعشعنعث ظالعم ظةمةس، آأص      »  مةدةنع دألةت قذرغان   سعياسعيرةسذلذلاله  «مذظةللعصنعث  

ذ   .  دةص قارعشع هةقعقةتةن ظةصسذسلعنارلعق،بعلعمع بولمعغان بعرع  بذ ساقلعنعشقا تئضعشلعك مةسخعرة ب
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دذن     ،ع ماؤةردع سأزنع ظئيتقان تونذلغان قاز    ةردارلعرع       ، بىيىك ظالعم ظعبنع خةل دةك ظالعمالرنعث س  ظعيجع
  آأص بعلعمع بولمعغان هئسابالنسا آعم ظالعم هئسابلعنعدذ؟

تا      أز قاراش ارةت آ دعن ظعب ةت قذرغانلعقع ذلذلالهنعث دأل ث رةس ر ظالعمنع اؤال هئحبع ةللعص ظ مذظ
ذيغان    ظذندعن آئيعن بذ آأز قاراشنعث ،ظةمةس ظعكةنلعكعنع صىتىن مذسذلمانالرنعث هئس ـ تذيغذسعغا ظ

دعغانلعقع ذمكعنلعكعنع   ،آئلع عنعث م ع بولذش أز قارعش ث آ انلعق ظالعمالرنع أص س ذنعث آ ذنداقال ظ  ش
انلعق ظالعمالرنعث       . ظوتتذرعغا قويذشع روشةن زعتلعق صةيدا قعلعدذ    قا ظاساسةن آأص س ةللعص قعياس مذظ

دعن ظ تا ظعكةنلعكع أز قاراش ل آ ذ خع ارا زعت ب ىن ظأزظ ة ظىح ة نئم ذرذص يةن ةن ت عغا آةلض ارةت خذالس عب
  سأزلةرنع قعلعص هةقعقةتتعن قئحعشقا تعرعشعدذ؟

ذ   «مذظةللعص بذ خوالسعضة ظعزدعنعش بعلةن آةلضةنمذ ياآع قذرذق خعيال بعلةنمذ؟ ظذنعث             ظذالرغا ب
ان   ا قعلغ ذلذلاله بعن المنعث رةس دا ظعس أز ظئحعلغان ة س عيهةقت ة  بعرلسعياس ةت ظعكةنلعكعض ك ؤة دأل ع

ادعلةيدذ         » مايعل بولعدذ  ةنلعكعنع ظعص دانغا آةلض ارقعلعق مةي زدعنعش ظ عنعث ظع ذ خذالس . دئضةن سأزع ب
  .ظذنداقتا ظارعدا زعتلعق صةيدا قعلعش ؤة هةقعقةتتعن قئحعشنعث هئحقانداق مةنعسع بولمايدذ

ث      أتىص آعتابعنع قا ظ ذمان تذغدذرذش يعن ض دعن آئ ةللعص ظذن دذ -55مذظ داق دةي دة مذن :  بئتع
ذنعث  « اآع ظ معمذ ي ر قعس عنعث بع ةيغةمبةرلعك ؤةزعصعس ع ص ع قذرذش الم دألعت ذلذلالهنعث ظعس رةس

  .سعرتعدعكع ظعشعمذ
دع  ش ظع ر ظع عرتعدعكع بع ةيغةمبةرلعكعنعث س ع ص ةت قذرذش ذلذلالهنعث دأل الم . رةس ذ ظعس ب

ذحرعمعغان    قا ظ أم قاراش دعغان آ ةك توغدذرع دة ش أز   مةزهةبلعرع وغرا آ لعك ت قا تئضعش ذل قعلعش ، قوب
ذنع           . قاراشتذر بةزع ظعسالم مةزهةبلعرعنعث ظعسالمدعكع خةلعصعلعكنع بعراقال ظعنكار قعلغعنعغا قارعغاندا ظ

  .ظعنكار قعلعش آاصعرلعق هئسابالنمايدذ
ش   ر ظع اش بع ذنعثغا ظوخش عرتعدا ب عنعث س ةيغةمبةرلعك ؤةزعصعس ذلذلالهنعث ص انلعقعنع  رةس قعلغ

ا             . ثالش سعزنع هةيران قالدذرمعسذن   ظا ان دذني عؤعتع بولمعغ ةن مذناس ةيغةمبةرلعكع بعل ع ص ظذنعث دألعت
عدعن  لعرعنعث جىملعس الم  . ظعش عمذ ظعس عزلعك هئسابالنس دا ظةدةبس ذلمانالرنعث تعلع أزلةر مذس ذ س ب

أز     قاظعدعلعرع، صةيغةمبةرلعكنعث مةنعسع، شةرعظةت روهع ؤة رةسذلذلالهنعث تارعخع بذنعثغ         ا ظوخشاش آ
  ».قاراشنع رةت قعلمايدذ

عنعث        ع قذرذش الم دألعت ذلذلالهنعث ظعس ث رةس الم ظالعملعرعنع أزعدة ظعس دعنقع س ةللعص ظال مذظ
دع                    ان ظع ذرعغا قويغ ةنلعكعنع ظوتت تا ظعك أز قاراش اق آ دة ظورت . صةيغةمبةرلعكعنعث بعر قعسمع ظعكةنلعكع

اق        ظةصسذسكع بذ يةردة هئحقانداق دةلعلعسعز يةنة ق دذ ؤة ظالعمالرنعث ظورت ةيدا قعلع علعق ص ذ ـ قارش ارعم
  .صعكرعضة خعالصلعق قعلعشنع آاصعرلعق هئسابلعمايدذ

ذ ذرعغا   ،ظ انلعقعنع ظوتت ا قعلغ علعكنع ظعنك المدعكع خةلعص ةبلعرعنعث ظعس الم مةزه ةزع ظعس ة ب  يةن
دذ    مةلذمكع ظعسالم مةزهةبلعرعنعث هئحبعرع خةلع    . قويذص هةقعقةتةن خاتالعشعدذ   ار قعلماي . صعلعكنع ظعنك

ذ                       اظعز دئيعشع ب انلعغعنعث ج از س ب، ظ انلعقعنعث ؤاجع صةقةت خةلعصة تذرغذزذشنع ظالعمالرنعث آأص س
علعكنعث       . مةسعلعنعث ظعختعالص نذقتعسع هئسابلعنعدذ    لعكع خةلعص خةلعصة تذرغذزذشنعث ؤاجعب ظةمةس

  .ظعنكار قعلعنعشعنع ظعصادعلعمةيدذ
ث   ةللعص آعتابنع دذننعث   -57مذظ ع خةل دة ظعبن را    « بئتع دعغان ؤة ظعج ةتبعق قعلعنع الم ت ظعس

ةن  » ؛ سعياسعي هاآعمعيةت دعنع هاآعمعيةتنعث بعر قعسعمدذر   )قانذندذر(قعلعنعدعغان شةرعظةتتذر    دئض
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دذ         «: سأزعدعن آئيعن مذنداق دةيدذ    بذ سأزلةر ظاساسسعز بولذص، صةيغةمبةرلعكنعث مةنعسعنع رةت قعلع
  .عث تةبعظعتعضة ظذيغذن آةلمةيدذؤة دعنع دةؤةتن

ة                          ا نئم ان بولس ا قويغ اآع قذرذشنع يولغ ذرغان ي ةت ق ة دأل كة ظعض ذلذلاله سعياسعي تىس ظةضةر رةس
ظذل ؤة           ع، مةس ىن تىزىم ة ظىح دذ؟ نئم ذراللعرعنع تولذقلعماي أآىم ق لعرع ؤة ه ةت ظاساس ىن دأل ظىح

دعلعرعنع         قازعالرنع تةيعنلةش هةققعدة آأرسةتمة بةرمةيدذ؟ نئمة ظى       ع ؤة آئثةش قاظع حىن دألةت تىزىم
  »بايان قعلمايدذ؟

ةل،              بذ خاتالعقالرغا قارعتا دةيمعزآع قذرظان ظايةتلعرع ظىستعدة ظعزدةنضىحع ظعسالمنعث ظعلعم ؤة ظةم
قانذن ؤة ظعجرا قعلعش ظعكةنلعكعنع، رةسذلذلالهنعث بذيرذغع ؤة حةآلعمعسع بويعحة ظعتاظةت قعلعنعشع             

ىن ظةؤةتعل ةنلعكعنعظىح قا    ،ض ا قعلعش ةت بةرص ةتبعقالش ؤة ظادال ةهكاملعرعنع ت ةرعظةت ظ ذنعث ش  ظ
  .بذيرذلغانلعقعنع بعلعدذ

ةر  دعغان ظايةتل ارا باغالي ةتبعقنع ظأزظ ةن ت ذن بعل ةلنع، قان ةن ظةم م بعل ذص ظعلع أص بول ايعن آ ظعنت
ز       ان قعلعمع ةر   [ :تأؤةندة بعر نةححعسع باي ع مأمعنل ة ظىحىن قعل      ! ظ علةر نئم ز      س نع قعلعمع دعغان ظعش ماي

علةر؟  ز  (دةيس اغزعثالردا قعلعمع ىن ظ ة ظىح الرنع نئم ع ظعش دعغان ياخش علةر قعلماي دة س ةنع ظةمةل ي
علةر؟ نع    ).دةيس دعغان ظعش علةرنعث قعلماي ز(س عثالر ) قعلعمع ثدئيعش أح   ظالالهنع ةث ظ اهعدا ظ  دةرض

ةر  -3-2سىرة سةف    (]).آأرىلعدعغان نةرسعدذر ( ا ق  [) ظايةتل ةرنعث           زعن ذحع ظ ا قعلغ ال ؤة زعن ذحع ظاي علغ
علةر        ةر س ذرذثالر، ظةض دعن ظ ىز دةررع ع ي ةر بعرعن اه دعغان    ظالالهق ان ظئيتع ة ظعم اخعرةت آىنعض  ؤة ظ

تا     ( دعنعنعث    ظالالهنعثبولساثالر،   را قعلعش ةهكامعنع ظعج ان      ) ظ ذالرنع جازالعغ اثالر، ظ م قعلم ذالرغا رةهع ظ
ةت -2سىرة نذر    (]ع هازعر بولسذن  حاغدا مأمعنلةردعن بعر تىرآىم آعش     ةرنعث      [) ظاي ذحع ظ ق قعلغ ظوغرعلع

ازاالص،    عنع ج ث قعلمعش ذحع ظايالنع ق قعلغ الالهؤة ظوغرعلع عدعن  ظ ش يىزعس رةت قعلع عدعن ظعب  تةرعص
عثالر  ع آئس دة   (]قوللعرعن ىرة ماظع مع -38س ر قعس ةتنعث بع ابتعن  [ )ظاي ةهلع آعت علةر ظ اس  ؤة ظالالهق
ذزةيرعنع    (ةنمةيدعغانالر  ظاخعرةت آىنعضة ظعش   انع        ظالالهنعث يةهذدعيالر ظ اراالر ظعس ع، ناس  ظالالهنعث  ظوغل

ذالر  ىن، ظ انلعقلعرع ظىح اد قعلغ ع دةص ظئتعق اظوغل ةن ظالالهق ز دئض اد قعلعمع ة ظئتعق اخعرةت آىنعض  ؤة ظ
دذر  ث ظورنعدع اد قعلمعغاننع ذ ظئتعق ةن، ) بعلةنم الالهبعل دا (ظ ث آعتابع ذنعث ) ظأزعنع ةيغةمبعرع ؤة ظ ص

اد   ) يةنع ظعسالم دعنع  (هارام قعلغان نةرسعلةرنع هارام بعلمةيدعغانالر ؤة هةق دعن         ) سىننعتعدة( غا ظئتعق
ذرذش          ةدةر، ظ ة ق ة تألعضةنض دا جعزعي ار هال ذنذص خ ة بويس ذالر سعلةرض اآع ظ ةن، ت دعغانالر بعل قعلماي

  ) ظايةت-29سىرة تةؤبة  (].قعلعثالر
قانلعقع ظىحىن         (شذنعث ظىحىن   [نعث  رةسذلذلاله صةرؤةردعضارع  تعالص قعلعش دا ظعخ ةنع دعن ع  ) (ي ظ

قا         ! مذهةممةد اق بولذش عدا ظعتتعص ة      ) بارلعق ظعنسانالرنع توغرا دعن ظاساس ذيرذلغعنعث بويعح اقعرغعن، ب ح
ذالر         ذرغعن، ظ رعكالر   (توغرا يولدا حعث ت ةنع مذش تقعن          )ي عن ؤة ظئي لعرعغا ظةضةشمعض : نعث نةصسع خاهعش

ذرا    (]آعتابالرغا ظعمان ظئيتتعم، ظاراثالردا ظادعل بولذشقا بذيرذلدذم      ) بارلعق(نازعل قعلغان    ظالاله« سىرة ش
ألتىرىش،             ) ظايةتنعث بعر قعسمع  -15 تعص ظ اش ظئ امحعالش ؤة ت اخورنع ق ذيرذقعغا ظاساسةن زعن دئضةن ب

ةه                  ةرعظةت ظ ذنع ؤة ش ازا قان قا ظوخشاش ج را   ظوغرعنعث قولعنع آئسعش ؤة قعساس ظئلعش كاملعرعنع ظعج
   .قعلغان ظعدع

ن  « بئتعدة -64مذظةللعص آعتابنعث    عز دع اؤزذدا   » هاآعمعيةتسعز صةيغةمبةرلعك ؤة دألةتس ةن م دئض
يذقعرعدا بايان قعلعنغانالرنع آأرىص ظأتكةندعن آئيعن ظالدعمعزدا صةقةت يوص ـ يورذق  «: مذنداق دةيدذ

ةس           ظذ بولسعمذ رةسذلذلالهنعث ه   . بعرال يول قالعدذ   ذرذش ظىحىن ظةم اآعمعيةت بةرصا قعلعش ؤة دألةت ق
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ذ    اآع دألعتعنعثم ةت ي ذنداقال هاآعمعي ةنلعكع، ش ىنال ظةؤةتعلض ةتكىزىش ظىح ع ي ع دةؤةتن ةقةت دعن ص
  .»بولمعغانلعقع

ث  ذ آعتابنع دذ-71ظ داق دةي ة مذن دة يةن ع «:  بئتع قع آأرىنىش ةرعمنعث تاش ذرظان آ ق
ةننع            رةسذلذلالهنعث سعياسعي تىسكة ظعض    دع، دئض وق ظع عؤعتع ي ة هاآعمعيةت بعلةن هئحقانداق مذناس

ةآلعنعص               . آىحلةندىرعدذ ةنال ح ةتكىزىش بعل ع ي ةقةت دعنن ظايةتلةر رةسذلذلالهنعث ظعالهع ؤةزعصعسع ص
  .»هاآعمعيةت ظذقذمعدعن خالع ظعدع، دئضةن حىشةنحة هةققعدة بعر ـ بعرعنع تولذقاليدذ

عز ظ        ا مذناسعؤةتس ذ ماؤزذغ ةنحعلعرع              ظذ، ب لعمة حىش ر تةرةص ارقعلعق بع ة قعلعش ظ ةرنع مذهاآعم ايةتل
ةرلعك دةص         . بعلةن آعتابخاننع قايمذقتذرذشقا تعرعشقان    ة يئت ظالدعنقع سةهعصةلةردعكع بايانالرنع بذ هةقت

  .قارايمعز
ذنعث  ان«ظ ع بولمعغ اآع دألعت ةت ي ذلذلالهنعث هاآعمعي ل » رةس ا قع ع توغرعلعقعغ دئيعش

زام            سعغمايدعغان د  ذق ظعنتع ذلذلالهنعث تول ةرعجعدة ظعسصاتالنغان تارعخع هةقعقةتكة آأز يذمغانلعق، رةس
لعق،        ةن باش ة ظأتعض دة ؤةزعص ذ دةؤرع ذرغانلعقع ظ ةت ق ة دأل عغا ظعض قذرذش قذرذلمعس عص باش ؤة مذناس

ارعخع آ      . مةسظذل، آاتعص ؤة باشقا خادعمالرنعث رعؤايةتلعرع بعلةن ظعسصاتالنغان        ةقتعكع ت ذ ه ابلعرع  ب عت
  .ظعنتايعن آأص

  :بذ مذنازعرعنعث ظاخعرعدا تأؤةندعكعلةرنع ظةسلعتعص ظأتىشنع مذؤاصعق آأرعمعز
ان؛           ) 1( قذرظان ظعنسانعيةت هاياتعنعث هةممة تةرعصعنع ظعنتعزامغا آعرضىزىش ظىحىن نازعل قعلعنغ
الاله اس      ظ ذنعثغا خ ش ظ ذيرذق قعلع ارعتعش ؤة ب ع، ي ث ياراتقذحعس ذ .  آاظعناتنع أآىم  ظ ة ه خالعغانح

قذرظان ؤة رةسذلذلالهنعث سىننعتع ظعسالم ظذممعتعضة      . حعقعرعدذ، هئحكعم ظذنع مةسظذلعيةتكة تارتالمايدذ    
ة     نع، خةلعصعض ة تالالش دعن خةلعص أز ظعحع ثظ دذ   ظالالهنع ب قعلع نع ؤاجع را قعلعش ةرعظعتعنع ظعج .  ش

لعرعنع  ذلمانالرنع ظعش ثمذس ةظالالهنع ر ت ة بع ةرعظعتع بويعح ذمع  ش ا ظوم رةص قعلعش ؤة رةت قعلغانالرغ
  .يىزلىك قارشع تذرذشقا بذيرذيدذ

نعث      ) 2( قا ظاشذرذش اننع ظعش ش ؤة نعش ة قعلع ة ظعض ةققع مةنعض ةلعماتلعرعنع ه الم ت ةقعل ظعس ظ
  .ظالدعنقع شةرتنعث ظعسالم هاآعمعيعتع ظعكةنلعكعنع بةلضعلةيدذ

المنع) 3( تعنال ظعس ع راس ذلذلاله ؤةزعصعس ةر رةس ةتبعقالش ظةض ا ت ةلع هاياتق عنع ظةم ث ؤةزعصعس
ةس ا  ،ظةم ان بولس ال بولغ انالرغا يةتكىزىش ةقةت ظعنس ذرمعغان  ، ص ارعش ت عزمذ ق عرالر هةرض دعنع ، آاص  ظال

معغان ع   ،توس ان بوالتت لعك قعلمعغ ة زعيانكةش ذلذلاله ؤة . ظةضةشكىحعلعرعض كىحعلعرع رةس ع ظةضةش
ع ب ار مةنعس ة ت ان ؤة ظعبادةتك علةرنع ظعم ئرعك آعش ث ش ةت دةؤرعنع دا جاهعلعي ةنال حاقعرعؤاتقان عل

دع          ع   . ظةقعدعسع ؤة بذتصةرةسلعككة باشحعلعق قعلعؤاتقانالر هئح قارشعلعق آأرسةتمعضةن ظع ةيس ظعبن ق
ئحكعم           ذ ه أز قعلغاندعم ع س ة قارش ئرعك ظعبادةتلعرعض ذالرنعث ش ص ظ ذرعغا حعقع ةيادة ظوتت اظدة ظ س

  .زعيانكةشلعك قعلمعغان ظعدع
ارةت  م) 4( ةنلعكعدعن ظعب دانغا آةلمعض ةتنعث مةي دة هاآعمعي ةيغةمبةرلعك دةؤرع نعث ص ذظةللعص

ذمغانلعق      أز ي ة آ ان ؤة هةقعقةتك قعزعل بأهت ذمانع قئص ذلذلالهقا  . ض ة رةس الالهتعنظةمةلعيةتت ع ظ  ؤةهي
ةرع              . آئلةتتع ان ش ع قعلعنغ ظةت ظذ ظعسالم دألعتعنعث هأآىمرانع ؤة رةظعس بولذش سىصعتع بعلةن ؤةهي

ةتبعقاليتتع  ا ت ةلع هاياتق ةهكاملعرعنع ظةم ىزعدعغان  . ظ ذنعنع يىرض ةرعظةت قان ذرتالردا ش راق ي ذنعث يع ظ
دع    ان                    . ياردةمحعلعرع بار ظع ع قعلعنغ عمذ ؤةهي ان بولس ىص قالغ ع ظىزىل يعن ؤةهي دعن آئ ات بولغان ذ ؤاص ظ
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لةر ؤة          ة خةلعص را       ظعسالم شةرعظعتعنع تةتبعقالشتعن ظعبارةت ظعككعنحع ؤةزعص عدعن ظعج  يولباشحعالر تةرةص
  .قعلعنعص آةلدع

الم  ) 5( ة ظعس كة ظعض عي تىس ذق سعياس دة تول ذلذلالهنعث مةدعنع علةردة رةس دعنقع سةهعص ظال
اتالندع   ذرغانلعقع ظعسص اآعمعيعتع ق لعرعنع          . ه قع ظعش ع ـ تاش ذممعتعنعث ظعحك الم ظ ةت ظعس سعياس
ة    ،باشقذرذش، مةنصةتعضة مةسظذل بولذش    قا دألةتل ةن            باش لعرع بعل اه، رةظعس دعكع صادعش أز زامانع رنعث ظ

االتتع          ،ظاالقة باغالش  ة ظ ة    .  ظذرذش ؤة تعنحلعق حعضرعلعرعنع بةلضعلةشلةرنع ظأز ظعحعض ذلذلاله مةدعن رةس
ةهلع  ةلقع(ظ ع خ الم دألعت ذق ـ      ) ظعس ةن هوق لعقعغا ظاساس وروهلعرعنعث ظوخشعماس ن ؤة ض ة دع ض

ان قعلعص نعزا ةتلعرعنع باي انمةجبذرعي ىزىص حعقق ة ت ةنلعكع ،منام ةت رةظعسع ظعك ذنعث دأل دا ظ  ظذنعث
  .ظوحذق قةيت قعلعنغان ظعدع

ظذل) 6( دة مةس الم دألعتع دعكع ظعس ةيغةمبةرلعك دةؤرع ذت ،ص ث مةؤج ازع ؤة آاتعبالرنع  ق
دذ    ةتظع رةت قعلع رع ق ث دةلعللع ارعخ آعتابلعرعنع ةدعس ؤة ت ذماننع ه ذ ض ارةت ب لعغعدعن ظعب . بولماس

ةدعس  ذدقا    ه ةخماس ؤة جذن ذلذلالهنعث ظ دذآع رةس ةؤةر بئرع ذنعثدعن خ ة ش ابلعرع بعزض ارعخ آعت ؤة ت
ادعملعرع،    ات خ ازع ؤة زاآ ظذل، ق ةن مةس ة     تةيعنلةنض اه ؤة رةظعسلةرض قا صادعش ةش، باش ع خاتعرل ؤةهي

ةهؤالال              دعلعك ظ زعش، آىن معلةرنع يئ رنع ظةؤةتعلعدعغان مةآتذبالرنع يئزعش ؤة تةرجعمة قعلعش، آئلعش
دع     ار ظع ذحعلعرع ب اتعبلعرع ؤة قوغدعغ دعغان آ علةرنع ظأتةي ارلعق ؤةزعص ةش قات ةتنعث . خاتعرل دأل

بذ هةقعقةتنع ظعنكار قعلعش   . قذرذلمعلعرع هةممة ظئهتعياجلعرعنع قاندذرالعغذدةك دةرعجعدة تولذق ظعدع      
  .صةقةت بعلعمسعزلعكتعن ظعبارةت

الم دألعتعض     ) 7( ارعختع بىضىن ظعسالم ظذممعتع ظعس ةك مو   ة ت ذ ب ر آىنلعرعدعكعدعنم اج كع ظئغع . هت
علعكع    . ظعسالمنعث هاآعمعيةتتعن يوقعلعشع بعلةن جاهاننع بةختسعزلعك ؤة زذلذم قاصلعدع         الم خةلعص ظعس

ة                   ذنحنع خاتعرجةملعكك اظادةتكة، قورق عزلعكنع س وق قعلعص بةختس ةنجعرعنع ي ذم خ يىرةآكة تاقالغان زذل
دذ عرعلةش . ظايالندذرع دا ظعلض ع ظالدع ةلقع ؤة دعن أزع، خ ذؤاتقانالرنع ظ الغذ بول قا توس ةرةققع قعلعش ؤة ت

  .ضذناهكار هئساباليدذ
ازات       ع ظ ش، ؤةتعنعن ةص قعلع ةقلعرعنع تةل ذلمانالرنع ه عكرع مذس ا ص ذقعرعقع خات نعث ي مذظةللعص

  .ذقعلعش ؤة دىشمةنلعرعضة قارشع ظذرذش ظئحعشتعن حعكعندىرىش ؤة زةهةرلةش رولعنع ظوينايد

  تأتعنحع بألىم

  بةيظةت
  ـ بةيظةت ظئنعقلعمعسع1

  .بةيظةتنعث ظةرةبحعدعكع سأز مةنعسع ظةهدة، توختام، آئلعشعم ؤة باشقعالردعن ظعبارةت
ان           ان ؤة خالعمعغ اراظعتالردا، خالعغ يعن ش دئمةآكع بةيظةت ظةضةشكىحعنعث باشلعقعغا قوالي ؤة قع

اثالش ؤة ظعت  ذيرذغعنع ظ ال ب دا ظوخشاش دة   حاغلعرع ذرذش، ظةمرع ذنعثغا تاصش الرنع ظ ش، ظعش ةت قعلع اظ
  .دةتاالش قعلماسلعق ظىستعدعن ظةهدة بئرعشعدعن ظعبارةت

دذ    داق دةي دذن مذن ةنع         «: ظعبنع خةل دة، ي ةن ظةه تعدة بئرعلض ةت ظىس ةت ـ ظعتاظ عنكع بةيظ بعلض
ذيرذققا    بةيظةت قعلغذحعنعث ظعتاظةتتة دةتاالش قعلماسلعغع، خالعغان ؤة خالمعغان حاغلعر         عدا ظوخشاشال ب

  .بويسذنذشعدعن ظعبارةت
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ةش ظىحىن       باشلعققا ياآع يولباشحعغا بةيظةت قعلغاندا سودا توختعمعغا ظوخشاش ظةهدعنع تةآعتل
ان    ة ظايالنغ عش ظادةتك ول ظئلعش ارا ق أز ظ ذلذلالهنعث  . ظ ةت  «رةس تعدعن بةيظ الم ظىس ا ظعس ماث

  »دئضةن سأزعنعث مةنعسعمذ مذشذ» قعلمامسعلةر؟
  ـ بةيظةتنعث ظاساسع2

ةتلعرع ذرظان ظاي ش ق ذل قعلع ةت قوب ش ؤة بةيظ ةت قعلع لعرع ؤة ،بةيظ ذلذلالهنعث هةدعس  رةس
  .ظاساسالرغا ظعضة) قانذنع(ظالعمالرنعث بعرلعككة آةلضةن صعكرعدعن ظعبارةت شةرظع 

  :بةيظةتنعث قذرظان آةرعمدعكع ظاساسع: ظا
ث اش ظالالهنع ة ظوخش دا تأؤةندعكعلةرض ذلغانلعقعنع   آعتابع ا قوي ذندا يولغ ذنع يوس ةتنعث قان  بةيظ

  .مذقةررةرلةشتىرعدعغان ظايةتلةر ظعنتايعن آأص
ذلغانلعقعنع ظالالهنعث ا قوي ذنعدا يولغ ذنع يوس ةتنعث قان ة ظوخشاش بةيظ دا تأؤةندعكعلةرض  آعتابع

  .ظعنتايعن آأصمذقةررةرلةشتىرعدعغان ظايةتلةر 
عزآع، [ ةد(شىبهعس ع مذهةمم دةهذدةيب! ظ اثا ) عيع زؤان(س انالر ) رع ةيظعتعنع قعلغ ة(ب ) هةقعقةتت
ا دذ، ظالالهق ان بولع ةت قعلغ ث بةيظ تعدعدذر ظالالهنع ث ظىس ذالرنعث قولعنع ع ظ ه  (] قول ىرة فةت - 10س

دع،         ظالاله[) ظايةتنعث بعر قعسمع   ةن رازع بول ةردعن هةقعقةت ةد   ( مأمعنل ع مذهةمم ذالر      !) ظ دا ظ أز ؤاقتع ظ
دة( ع(خ دةرة) هذدةيبعيع دع ) سايعس ةت قعل اثا بةيظ تعدا س الاله. ظاس دعكعنع ظ ذالرنعث دعلع ةنع ( ظ ي

دا  ( ظذالرغا   ظالالهبعلعدذ،  ) راستلعق بعلةن ؤاصانع   ةت قعلعؤاتقان ةردع    ) ظذالر بةيظ ىرىص ب ةمكعنلعك حىش ت
ىن  ) يةنع خةيبةرنعث صةتهع قعلعنعشع(ؤة ظذالرنع يئقعن غةلعبة     ةر  بعلةن ؤة ظذالر ظالعدعغان نىرغ غةنعمةتل

ةيغةمبةر   [) ظايةت-18سىرة فةته    (]بعلةن مذآاصاتلعدع  ع ص ئلعص،         ! ظ اثا آ الالر س أمعن ظاي ا م ئح   ظالالهق  ه
العلعرعنع                لعققا، ب ا قعلماس لعققا، زعن ق قعلماس لعككة، ظوغرعلع ةت  (نةرسعنع شئرعك آةلتىرمةس جاهعلعي

قعالرنعث   ) ورقذصدةؤرعدعكعدةك قعز بالعلعرعنع نذمذستعن ياآع آةمبةغةللعكتعن ق       ظألتىرمةسلعككة، باش
اش    الردعن ب ع ظعش ذيرذغان ياخش ةن ب لعققا، س ع قعلعؤالماس ةرلعرعنعث بالعس دعن ظ عنع يالغان بالعس

الالهتعن ظذالرغا بةيظةت قعلغعن، ظذالر ظىحىن      ) يذقعرعقع شةرتلةر ظاساسعدا  (تارتماسلعققا بةيظةت قعلسا      ظ
الاله مةغصعرةت تعلعضعن،    ةن    ظ دذر          هةقعقةت ايعتع مئهرعبان دذر، ناه عرةت قعلغذحع ايعتع مةغص ىرة   (].ناه س

  )ظايةت-12مذمتةهعنة 
  :بةيظةتنعث رةسذلذلالهنعث هةدعسعكع ظاساسع: ب

انلعقع                ةص قعلغ ةت تةل تعم بةيظ ة قئ سىننةت آعتابلعرعدا رةسذلذلالهنعث ساهابعلعرعدعن بعر نةحح
  .عسع بعلةن يةر ظالعدذؤة ظذالرنعثمذ بةيظةت قعلغانلعقع توغرذلذق دةرعج

ا                  ة يولغ ىننعتع بويعح ةت س أز ؤة هةرعك ةتنعث س رةسذلذلالهنعث تارعخع ظىستعدة ظعزدةنضىحع بةيظ
  .قويذلغانلعقعنع مذقةررةرلةشتىرعدذ

تعن  ع قذرذلذش الم دألعت ذلذلالهنعث ظعس ان   ،رةس ئلعص بارغ ذرذن ظ رةتتعن ب ةنع هعج ع « ي بعرعنح
  .هةرعكةت سىننعتعضة آعرعدذ» قةبة بةيظعتعظعككعنحع ظة«ؤة » ظةقةبة بةيظعتع

دذ      ةت قعلع داق دةص رعؤاي ذدعن مذن ذ ظةنه امعت رةزعيةلاله ع س ذبادة ظعبن ذخارع ظ ام ب : ظعم
يعن ؤة          . رةسذلذلاله بعزنع بةيظةت قعلعشقا حاقعردع    « اغلعرعمعزدا، قع بعز ظذنعثغا خالعغان ؤة خالعمعغان ح

ةن تةق  ر آةلض ة ظئغع اراظعتتا بعزض والي ش قا،  ق ةت قعلعش اثالش ؤة ظعتاظ ذيرذقنع ظ ال ب ذ ظوخشاش دعردعم
ث دة ظالالهنع ةهلعنعث ظةمرع ىحة ظعش ظ عرلعقعنع آأرمعض وص ظوحذق آاص اتالنغان ظ ةن ظعسص ع بعل  دةلعل

  .»دةتاالش قعلماسلعققا بةيظةت قعلدذق
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دة ظ            ة بةيظعتع ذلذلاله ظعككعنحع ظةقةب دذآع رةس كة ظةرزعي ئلعص ظأتىش ا ظ ذ  بذ يةردة تعلغ ايالالردعنم
دذ             . بةيظةت ظالغان ظعدع   ةت قعلع ةنلعكعنع رعؤاي داق دئض ةممارةنعث مذن ذ ظ ة  «: ظعبنع هةجةر ظذمم ظةقةب

ول           ظابباس. آئحعسع ظةرلةر رةسذلذلاله بعلةن قول ظئلعشع حعقتع       ةن ق ذلذلاله بعل ذ رةس ذ ظةنه رةزعيةلاله
ذلذلالهقا        . ظئلعشعؤاتقاندا ظذممذ مةنعي بعلةن ظعككعمعزال قالغان ظعدذق       امعر رةس ع ظ يولدععشعم ظذربة ظعبن

ذلذلاله« ع رةس دع     ! ظ ةن ظع ةن آةلض ز بعل ىن بع ش ظىح ةت قعلع اثا بةيظ ال س ع ظاي ذ ظعكك دع» ب : دئ
دعم     « ةت قعل تعدة بةيظ علةر ظىس ان نةرس ةت قعلغ ة بةيظ ذ سعلةرض ول   . ظذالرغعم ةن ق الالر بعل ةن ظاي م

  .»دئدع رةسذلذلاله» ظئلعشمايمةن
تعم               رةسذلذلاله ة قئ ر نةحح اهابعلعرعدعن بع يعن س دعن آئ  هعجرةت قعلعص ظعسالم دألعتع قذرذلغان
  .بةيظةت ظالغان

دا              ةؤعرع تارقالغان ةنلعك خ ذنعث ظألتىرىلض ذ ظةنه رةسذلذلالهنعث هذدةيبعيةدعكع ظوسمان رةزعيةلاله
دذ   داق خاتعرلةي ةرعم مذن ذرظان آ ةيظعتعنع ق ان ب ةد([: ظالغ ع مذهةمم دة! ظ اثا ) هذدةيبعيع زؤان(س ) رع

انالر  ةيظعتعنع قعلغ ة(ب ا) هةقعقةتت دذ، ظالالهق ان بولع ةت قعلغ ث بةيظ ث ظالالهنع ذالرنعث قولعنع ع ظ  قول
دع،         ظالاله «)ظايةتنعث بعر قعسمع  - 10سىرة فةته    (]ظىستعدعدذر ةن رازع بول ةردعن هةقعقةت ع  ( مأمعنل ظ
  .»ظاستعدا ساثا بةيظةت قعلدع) ياسعيسع(دةرةخ ) هذدةيبعيةدة(ظأز ؤاقتعدا ظذالر !) مذهةممةد

الالردعن        ةن ظاي هذدةيبعية سذلهعدعن آئيعن رةسذلذلاله مةآكعدعن مةدعنعضة هئجرةت قعلعص آةلض
دع ان ظع ةت ظالغ دذ . بةيظ داق خاتعرلةي ذنع مذن ةرعم ب ةت آ ةيغةمبةر[: بةيظ ع ص اثا ! ظ الالر س أمعن ظاي م

ئلعص،  اآ ئرعك آةلتىرمةسظالالهق عنع ش ئح نةرس لعققا،  ه ا قعلماس لعققا، زعن ق قعلماس لعككة، ظوغرعلع
العلعرعنع  ذص     (ب ةللعكتعن قورق اآع آةمبةغ تعن ي العلعرعنع نذمذس ز ب دةك قع ةت دةؤرعدعكع ) جاهعلعي

ذيرذغان                 لعققا، سةن ب ةرلعرعنعث بالعسع قعلعؤالماس دعن ظ عنع يالغان ظألتىرمةسلعككة، باشقعالرنعث بالعس
اش تارتماس    الردعن ب ع ظعش ا  ياخش ةت قعلس عدا  (لعققا بةيظ ةرتلةر ظاساس ذقعرعقع ش ةت  ) ي ذالرغا بةيظ ظ

دذر،        ظالاله مةغصعرةت تعلعضعن،    ظالالهتعنقعلغعن، ظذالر ظىحىن     عرةت قعلغذحع ايعتع مةغص  هةقعقةتةن ناه
  )ظايةت-12سىرة مذمتةهعنة  (].ناهايعتع مئهرعباندذر

ع     ة آعش ال هةمم ةر ظاي يعن ظ دعن آئ ازات قعلعنغان ة ظ دذ مةآك ةت قعلع ذلذلالهقا بةيظ .  رةس
  .ظةبذسذفياننعث ظايالع هعند بعنت ظذتبةمذ ظذالرنعث ظارعسعدا ظعدع

  :رةسذلذلالهنعث بةيظةت هةققعدة ظئيتقانلعرعغا آةلسةك تأؤةندعكع هةدعسلةر رعؤايةت قعلعنعدذ
  »ظةضةر ظعككع خةلعصعضة بةيظةت قعلعنسا آئيعنكعسعنع ظألتىرىثالر«
  »ةلعصعلةر آأصعيعدذمةندعن آئيعن خ«

  .ـ بعزنع نئمة ظعش قعلعشقا بذيرذيسةن؟ دةص سورايدذ ساهابعالر
ثالر           الاله . ـ ظاؤالقعسعنعث بةيظعتعنع آىحكة ظعضة قعلعثالر ؤة هةققعنع ظادا قعلع ظذل     ظ ذالرنع مةس  ظ

  .دةيدذ رةسذلذلاله» قعلغان نةرسعسعدعن مةسظذلعيةتكة تارتعدذ
ةت قعلع    « ر يولباشحعغا بةيظ ذنعثغا      بع ةن آعشع ظ عنع بةرض ةلبعنعث معؤعس قان ؤة ق ول باغالش ص ق

  .»باشقا بعرع ظعختعالص تعرعماقحع بولسا بئشعنع ظئلعثالر. آىحعنعث يئتعشعحة ظعتاظةت قعلسذن
  :ظالعمالرنعث بعرلعكع

ا        نعث يولغ ةت قعلعش ذلمانالر بةيظ ان مذس ىنكعحة بولغ الص بىض دعن باش اهابعالرنعث دةؤرع س
  .عدا ظورتاق آأز قاراشقا ظعضةقويذلغانلعغ

  ـ بةيظةت قعلعشنعث هأآمع3
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ول             ظعسالم دألعتع رةظعسلعككة تةيعنلعنعدعغان آعشع آئرةآلعك شةرتلةرنع تولذقلعغان ؤة قانذنع ي
ةتنعث        ع ؤة دأل ةتنعث بعرلعك عنعث ظذمم ذلمانالر ظاممعس تعدا مذس ةرت ظاس ان ش ةن تالالنغ بعل

عغا ظويذشذشع ؤة قارشع             مذستةهكةملعكعضة آاصالةتلعك قعلع   ع، ظةتراص ص، بعردةك ظذنعثغا بةيظةت قعلعش
  .حعققذحعالرنع بئسعقتذرذشع ؤاجعب بولعدذ

 مذنداق  ظالاله.  ظالدعدا بةرضةن ظةهدعضة ؤاصا قعلعشع آئرةك      ظالالههةربعر بةيظةت قعلغذحع حوقذل     
دذ ذن[: دةي ع ظ ذزغانلعقعنعث زئيعن دعنع ب ةن، ظةه دعنع بذزعدعك ع ظةه دذ، آعمك ة بولع الالهعث ظأزعض  ظ

دذ       ظالالهبعلةن قعلغان ظةهدعسعضة ؤاصا قعلغانالرغا       ا قعلع ةجعر ظات ه      ] بىيىك ظ ىرة فةت ر    -10 س ةتنعث بع ظاي
  .قعسمع

عش         ذق ظةضعش ش ؤة تول ةت قعلع لعقعغا ظعتاظ كىحعنعث باش ةت ظةضةش عنعمعزدةك بةيظ بعلض
ظةهدعضة [: ظالالهث ظارعسعدا تىزىلضةن توختام     شذنداقال ظذالرنع . ظىستعدعن بةرضةن ؤةدعسع ؤة ظةهدعسع    

ع  (ؤاصا قعلعثالر،    تعدة    ) قعيامةت آىن دة ظىس ان     (ظةه ا قعلغ ة ؤاص ةنع ظةهدعض تعدة  -ي انلعق ظىس )  قعلمعغ
وظال  ة س علةر-ظةلؤةتت وراق قعلعنعس را  (]. س ىرة ظعس مع-34س ر قعس ةتنعث بع دة [) ظاي علةر ظةه س

كةنلعرعثالردا،  ثتىزىش ثالر ظةهدظالالهنع ا قعلع ة ؤاص ةهل  (]عض ىرة ن مع-91س ر قعس ةتنعث بع ع [) ظاي ظ
ةر ة ! مأمعنل ةنع (ظةهدعلةرض الالهي اراثالردعكع     ظ أز ظ علةرنعث ظ اراثالردعكع ؤة س علةرنعث ظ ةن س  بعل

ذلمانالرغا      ) ظايةتنعث بعر قعسمع  -1سىرة ماظعدة    (].ؤاصا قعلعثالر ) ظةهدعلةرضة ةن مذس دئضةن ظايةتلعرع بعل
  .اصا قعلعشنع بذيرذيدذظةهدعضة ؤ

معزنع ؤاجعب                   ا قعلعش ة ؤاص لعرعمعزنعث هةممعسع بةيظةتك ةن هةدعس أرىص ظأتك بةيظةت هةققعدة آ
  .قعلعدذ

ع            ةرةص هعس قعالتت دعن ش ان بةيظعتع ذق        . ساهابعالر رةسذلذلالهقا قعلغ ذنعثغا تول ةتنع ظ ذالر بةيظ ظ
  .لعش يولعدا قعممةتسعز خةجلعنةتتعظةمةل قعلعش، دةص بعلةتتع ؤة هاياتلعرع بةيظةتكة ؤاصا قع

دذ      ةت قعلع داق دةص رعؤاي ذدعن مذن ذ ظةنه ك رةزعيةلاله ع مالع ةس ظعبن ذخارع ظةن ام ب : ظعم
ارالرنعث       « ذهاجعر ؤة ظةنس دا م دةك قعزعؤاتقان عنعدة خةن وغذق ظةتتعض ر س االم بع ذلذلاله ظةلةيهعسس رةس

ص  دعغا حعقع ع «ظال الالهظ علعغع! ظ ث ياخش ةقةت ظاخعرةتنع ابلعنعدذص علعق هئس ار ؤة . ال ياخش ظةنس
دذ » مذهاجعرالرنع مةغصعرةت قعل   ذالر   . دةي قا            «ظ اد قعلعش ة جعه ة هاياتعمعزنعث ظاخعرغعح ز مذهةممةدآ بع

  )بذالر شعظعر شةآلعدة سأزلةنضةن(دةص جاؤاب قايتذرعدذ » بةيظةت قعلغان آعشعلةر
  .ساهابعالردعن آئيعنكع ظالعمالر بذ ظةقعدعدة ماثغان ظعدع

  نع آعم ظالعدذ؟) ظةهدة(بةيظةت 
دذ   أزع ظالع ةردعن ظ ةن يةرل ع يئتعشةلعض ةت رةظعس دذ  . دأل عنع ظةؤةتع ة ياردةمحعس راق يةرلةرض . يع

  .بةزعدة باشقعالرنع تةيعنلةيتتع. رةسذلذلاله بةيظةتنع ظادةتتة ظأزع ظاالتتع
ذ              ةتتاب رةزعيةلاله ع خ ةر ظعبن ةت      رةسذلذلاله مةآكة ظازات قعلعنغاندا ظأم الالردعن بةيظ ذنع ظاي ظةنه

ة       «ظئلعشقا بةلضعلةص    عرةت تعل الاله . ظذالردعن بةيظةت ظال، ظذالرغا مةغص م    ظ دذر، رةهع عرةت قعلغذحع  مةغص
  .هعند بعنت ظذتبة رةزعيةلالهذ ظةنها ظذالرنعث ظارعسعدا ظعدع. دئضةن ظعدع» قعلغذحعدذر

  ـ بةيظةتنعث شةآلع4
ةرنعث    دة ظةرل ذلذلالهنعث دةؤرع ةت       رةس ذ رعؤاي ذ ظةنه امعت رةزعيةلاله ع س ذبادة ظعبن ةيظعتع ظ ب

عش     ول باغلعش أز ؤة ق ادعلةيدعغان س عنع ظعص ش مةنعس ةت قعلع اثالش ؤة ظعتاظ ذيرذقنع ظ دةك ب قعلغان
ع    ةنال                    . بعلةن ظئلعص بئرعالتت أز بعل ةقةت س ةس ص ةن ظةم ول ظئلعشعش بعل ا ق ةيظعتع بولس ظايالالرنعث ب
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اتتع ةد سة. تاماملعن دذ    مذهةمم ان قعلع داق باي ع مذن ةنعث رعؤايعتعن ذ رةقعق ة بعنت ارعنع ظذمةيم : ص
دعم                « ةت قعل تعدة بةيظ الر ظىس دعغان ظعش ذدرعتعمعز يئتع الاله . رةسذلذلالهقا بعر توص ظايالالر بعلةن ق  ؤة  ظ

  :ظذنعث صةيغةمبعرع بعزضة ظأزعمعزدعنمذ بةك رةهعمدعل ـ رةسذلذلالهقا مذنداق دئدعم
  .بةيظعتعمعزنع قوبذل قعل! ـ ظع رةسذلذلاله

  .»سأزىم يىز ظايال ظىحىن. ظايالالرغا سأزىم بةيظةت بولعدذ. ـ ظايالالر بعلةن قول تذتذشمايمةن
دذ    داق دةي ةرهعلةص مذن نع ش ذ هةدعس ارعنع ب ارا  «: سةص كىحعلعرعنعث ظأزظ حع ؤة ظةضةش يولباش

ظذمةيمة بعنتذ رةقعقةنعث   . بارةتبةيظةت قعلعشعشع مال ظالماشتذرذش توختعمعغا ظوخشاش توختامدعن ظع       
دع                ةيلع، ظع ة ظئرعش ذنعث بةرعكعتعض ل، ظ ذنعث  . دئمةآحع بولغعنع، مذبارةك قولذث بعلةن بةيظةت قع ش

  .»ظىحىن ظايالالر بعلةن قول تذتذشمايمةن، دةص جاؤاب قايتذرغان ظعدع
ة دةؤرع ؤة ب أت خةلعص دعكع ت وغرا يول ةآلع ت ةت ش ع بةيظ ذلذلالهنعث دةؤردعك ةر رةس ةزع ظذمةؤعل

تع   عحة داؤامالش علعكلعرع دةؤرعض راق      . خةلعص ص ظع ذرعغا حعقع ع ظوتت ذف سةقةص ع يذس ةججاج ظعبن ه
ةلقعنع  ذنذشخ ة بويس ةر خةلعصعلعكعض ىك  ،ظذمةؤعل ذمع يىزل تعدعن ظوم لعق ظىس ع حعقماس ذالرغا قارش  ظ

ا                 دانغا حعق ةآلعنع مةي ةت ش ةت بةيظ ارةت بعدظ تعن ظعب قا مةجبذرالش ةرنع   . ردعقةسةم قعلعش ذ ظةهدعل ب
االق    أر  ،بذزغانالرنعث ظاياللعرع ت ذللعرع ه علعك    ، ق قا تئضعش انلعرع ظئقعتعش انلعق  ( ق دعن قايتق دةص ) دعن

دع                   . هئسابلعدع ة قارشع ظع ذ قةسةمض علةر ب انلعق آعش ةق آأص س عحة مذتل . ظعبنع خةلدذننعث ظئيتعش
ةمنعث ظئت     ذرلعغان قةس دة مةجب الر دةؤرع العكنع ظابباس ام م ارةت   ظعم دعن ظعب ا ظئلعنمايدعغانلعقع عؤارغ

عحة     عالر دةؤرعض أتىص ظابباس دعن ظ ةر دةؤرع ةيظعتع ظذمةؤعل ةم ب ذ قةس ذرالنغان ب كة مةجب ةتؤانع بئرعش ص
  .ظعمام مالعك بذ صةتؤاسع سةؤةبعدعن نذرغذنلعغان زعيانكةشلعككة ظذحرعغان ظعدع. داؤامالشتع

لاله ظعبنع ظأمةر رةزعيةلالهذ ظةنهذنعث ظابدذلمةلعك      شذنداقتعمذ بذخارعنعث هةدعس توصلعمعدا ظابدذ    
  :ظعبنع مةرؤانغا قعلغان قةسةمسعز بةيظةت تئكعستع رعؤايةت قعلعنعدذ

يعن        : ظابدذلاله ظعبنع دعناردعن مذنداق دئيعلعدذ    « دعن آئ ةت قعلغان ة بةيظ آعشعلةر ظابدذلمةلعكك
  : دةص يازعدذظابدذلاله ظعبنع ظأمةر رةزعيةلالهذ ظةنهذ ظذنعثغا مذنداق

ةن   « ة، م دذلاله ظابدذلمةلعكك ةمعرذلمأمعنعن ظاب الالهظ ة   ظ ىننعتع بويعح ذلذلالهنعث س ةن رةس  بعل
ذل       آىحىمنعث يئتعشعحة ظةمعرذلمأمعنعن ظابدذلاله ظابدذلمةلعككة ظعتاظةت قعلعش ؤة قوالق سئلعشع قوب

  .»قعلعمةن ؤة ظوغذللعرعممذ قوبذل قعلدع
ةن        -623 هعجرعينعث    بةيظةتنعث يةنة بعر شةآلع     يعلع ساداقةتلعكع، تةقؤالعغع ؤة ظادعللعغع بعل

دع    ) 623 -571هعجرعينعث  (تذنذلغان ظابباسعالرنعث خةلعصعسع زاهعر      دانغا حعقعرعل ذ  . تةرةصعدعن مةي ب
  .قةسةمنع ظأز ظعحعضة ظالمعغان بولذص زذلذم، ظعزعش ؤة هةقسعزلعقنع ظةمةلدعن قالدذرغان ظعدع

د  ذيذتع آعتابع دذ   س ةنلعكعنع يازع داق دئض اظعينعث مذن ةت   «: ا ظةبذسس ث بةيظ ة زاهعرنع خةلعص
قان   عمعغا قاتناش ش مذراس دعمقعلع ذردع  . ظع ةردة ظولت ر ي عز بع دعكع ظعض ةنعث يئنع ذ قةبب تعدة . ظ ظىس

اتتع         . رةسذلذلالهنعث رعداسع ؤة باشقا ظاق آعيعملةر بار ظعدع        دا تعك تذرذش ةرنعث يئنع رع مذنب . ؤةزعرلع
تا دع ظذس ار ظع دع  .زالرمذ ب ةت ظال علةردعن بةيظ ذ آعش دع  .  ظ داق ظع أزع مذن ةتنعث س ةت «: بةيظ ظعتاظ

ة                 ةد زاهعرض ر مذهةمم ول باشحعمعز ظةبذنةس ابع،   ظالالهنعث قعلعنعشع آئرةك بولغان باشلعغعمعز ؤة ي  آعت
ةن         قا   ظذنعث . رةسذلذلالهنعث سىننعتع ؤة ظةمعرذلمأمعنعننعث حىشةنحعسع بويعحة بةيظةت قعلعم دعن باش

  .»خةلعصة يوقتذر
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ةيظعتعنع      ان ب ا قعلغ عر بعلالهق ةر مذنتةس ةهلعنعث ظةبذجةظف اتبة ظ تعكع ش ةندع ظةندذلذس قةلةقش
  :مذنداق بايان قعلعدذ

دة             « شاتبة ظةهلعنعث صعشقةدةملعرع بذرذنقعالرغا ظوخشاشال خالعس نعيةت بعلةن قةسةم قعلعص ظةه
دذ  عق آأرع نع مذؤاص ةيبنع ب. تىزىش ةنع غ ر  ي ةتلعك بع ةزعز، مةره ىحع ظ الالهعلض ارلعق ظ ةن ب  بعل

دة     ان ظةه دذ        ،صةيغةمبةرلعرعدعن ظالغ ةم قعلع ة قةس املعرع بويعح ذحعالر ؤة        .  توخت دعن حعقعص ظازغ ذ يول ب
كىحعلةر   ة ظةضةش ثظأزضةرتعؤةتكىحعلةرض ةتلعرع    ظالالهنع دذ؛ مةجبذرعي ةهرذم قالع دعن م ىح قذدرعتع  آ

دذ        ظىح قئتع . تاشالنغان بولعدذ  اهلعرع بذزذلع دعن      . م ظعمان ظئيتعشع آئرةك بولذص نعك ةربعر آعشع ظأي ه
رةك       ة بئرعشع آئ عيادة هةجض اغالص ص رام ب ةت          ،ظعه ع دأل ال ـ مىلك ارلعق م ابلعنعدذ؛ ب أر هئس ذللعرع ه  ق

ذنعث       [: خةزعنعسضة سةدعقعضة ظايلعنعدذ   ع ظ آعمكع ظةهدعنع بذزعدعكةن، ظةهدعنع بذزغانلعقعنعث زئيعن
ةن،    )ضذناهالر(آعمكع بذ   [) ظايةتنعث بعر قعسمع  -10سىرة فةته    (]بولعدذظأزعضة   ة (نع قعلعدعك ) ظاخعرةتت

قا         ) ظايةتنعث بعر قعسمع  -68سىرة فذرقان    (]ظذ جازاغا ظذحرايدذ   ذن بولذش ة ظذيغ ةتنعث تةلعؤعض دئضةن ظاي
الالهتعن صةق قعلعشعنع  شاهعد قعلعص ؤةدة بئرعشةتتع ؤةدعلعرعنع جايعدا ظعجرا قعلعشقا مذؤةص  ظالالهنع  ظ
  .»تعلةيتتع
  ـ بةيظةتنعث تةبعظعتع5

ةن      عدا تىزىلض ةرةص ظارعس ع ت ارةت ظعكك عدعن ظعب ةت رةظعس ع ؤة دأل ذلمانالر ظاممعس ةت مذس بةيظ
  .توختامدعن ظعبارةت بولذص هةر ظعككع تةرةصكة مةجبذرعيةت يىآلةيدذ ؤة هوقذق بئرعدذ

  ظذ سودا توختعمع بعلةن ظوخشاشمذ؟ظذنداقتا بذ توختامنعث تةبعظعتع نئمة؟ 
ذص           ،ظعبنع خةلدذن بذ ظالغذحع ؤة ساتقذحع ظارعسعدا تىزىلضةن سودا توختعمع بعلةن ظوخشاش بول

دذ           داق دةي لعقع     «: خةلعصعلعك توختام تىزىلضةن نةرسة هئسابلعنعدذ، دةص قاراص مذن ذلمانالر ؤة باش مذس
ذح ةن ظالغ اتقذحع بعل قاندا س دة قعلعش ارا ظةه ول ظأزظ ةص ق ذ تةآعتل دعنع تئخعم اش ظةه عغا ظوخش

  .»ظئلعشاتتع
دذ                   داق دةي اراص مذن ع، دةص ق ةت توختعم ةتنع ؤاآال ةيياز بةيظ ذد ف الم  «: مةرهذم ظذستاز مةهم ظعس

ذزاق،   تةبعتلعكعدعن ظ عنعث مذس أز قارعش ع آ ان شةخس ذحعالر هأآىمرانغ ةت قعلغ اآع بةيظ ذممعتع ي ظ
ذ  دعغان مذس ةت قعلع ةرةص هأرم ع ت ذيرذقعغا  ظعكك ان ب ةن حعقارغ تذرعغا ظاساس عنعث دةس لمانالر ظاممعس
ة         . ظعتاظةت قعلعش ظىستعدعن ظةهدة بئرعدذ     ذص خالعغانح ظذل بول ة مةس هةممة آعشع ظأز ظالدعغا ظذممةتك

ةظعتع  ظالالهنعثظةآسعحة  . هأآىم يىرضىزمةيدذ   آعتابع، رةسذلذلالهنعث سىننعتع ؤة مذسذلمانالرنعث مةنص
تعدعن بةيظ ةنظىس دذ،ةت قعلعم ةت قعلع ة بةيظ ر آعشعض ةقةت.  دةص بع ذ ص ر ،ظ عنعث بع ةربعر شةخس  ه

ةت قعلعش ؤة               عغا ؤاآال آعشعلعك مةسظذللعغع بولغان دألةت ظعشلعرعنع باشقذرذش ؤةزعصعسعنع باشقعس
ذحع  ةت قعلغ ذحع(ؤاآال ةت قعلغ ذنذش  )بةيظ ذيرذققا بويس ة ب تذر بويعح ةن دةس ة آةلض ا بعرلعكك غ

ةس     مةجبذرعيعتعن ةن            . عث يىآلعنعشعدعن باشقا نةرسة ظةم ذممعتع بعل الم ظ ةت ظعس ذنعث ظىحىن بةيظ ش
ارةت         ةت   . خةلعصعلعككة سايلعنعدعغان آعشع ظارعسعدا تىزىلضةن ؤاآالةت توختعمعدعن ظعب ذمكع ؤاآال مةل

علعمةيدذ               عنعمذ بةلض عدارحعلعق قعلعش ةس ؤة ظعض ع ظةم عدارحعلعق توختعم ذ  . توختعمع ؤةآعلنعث ظعض ظ
ىن    ب رعش ظىح ئلعص بئ اظالعيةت ظ دة ص رة ظعحع ةن داظع عزعص بةرض ذحع س ل قعلغ ة ؤةآع عمذ ؤةآعلض ولس

ق   . بئرعلضةن رذخسةت توختعمعدعن ظعبارةت    ذ ؤاقعتلع ذحعنعث        ،ظ ل قعلغ ةن ؤةآع ام بعل ةرتلعك توخت  ش
ةل    توختام ماددعلع ) دألةت رةظعسع (ظةضةر ؤةآعل   . آونتروللعغع ظاستعدا صاظالعيةت ظئلعص بارعدذ     ا ظةم رعغ

تذرعؤعرعدذ             عنع داؤامالش ا ؤةزعصعس االهعيعتعنع يوقاتمعس ةت قعلعش س دا    . قعلعص خعزم عحة بولغان ظةآس
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دذ ة بئرعلع ة خاتعم لعغع  . ؤةزعصعسعض ايلعنعص قالماس ا ظ عدارحعلعق توختعمعغ ث ظعض ةت توختعمعنع ؤاآال
رةك   ظةرآعنلعك ؤة هأآىمرانلعقتةك ظةسلع ظاساسلعرعغا آاصالة     ،ظىحىن هوقذق  ذنعث  . تلعك قعلعش آئ ش

ع،    ع آئرةآلعك ة بويسذنذش عنعث ظذممةتك ةت رةظعس ان دأل ع بولغ ةت ؤةآعل الر ظذمم ىن فعقهشذناس ظىح
ةنلعكع ؤة            ،ؤةزعصعضة تةيعنلةش   ؤةزعصعدعن ظئلعش ؤة نازارةت قعلعش هوقذقعنعث ظذممةتكة مةنسذص ظعك

  ....ققعنعث بارلعقعغا بعرلعككة آئلعدذ يامانلعقتعن حةآلةش هة،هةربعر شةخسنعث ياخشعلعققا بذيرذص
ذص                    ر ظةزاسع بول ةتنعث بع ةقةت ظذمم لعرعدا ص ة ظعش بارلعق فعقهشذناسالرنعث دألةت رةظعسع هةمم

دذ، دةص قارعشع     ظذلعيةتكة تارتعلع ة    ،صىتىن ظعش ـ هةرعكةتلعرعدعن مةس ةتنعث سةلتةنةتعض ذنعث ظذمم  ظ
  .» ظعكةنلعكعنع تئخعمذ توغرذاليدذبويسذنذشع آئرةك بولغان بعر ؤةآعلدعن ظعبارةت

تىزىش ساالهعيتعضة ظعضة خةلعصة نامزاتع ؤة    خةلعصعلعك توختام   «: يةنة بةزعلةر مذنداق دةص قارايدذ    
ةؤع               ةن نةزةعي عدا تىزىلض ةرةص ظارعس ارةت ظعككع ت ذحعالردعن ظعب ام بولذشع       ،بةيظةت قعلغ ةلع توخت  ظةم

ايدذ  ة ظوخش عي آئلعشعمض ةن سعياس امزات. بعل ش   ن دة قعلع قا ظةه ادا قعلعش ذق ظ عنع تول أز ؤةزعصعس  ظ
  »بةدعلعضة قارشع تةرةصنعث ظعتاظعتعضة ظئرعشعدذ

ةنحة                ةن حىش ار، دئض لعغع ب بةزعلةر بةيظةتنعث تةبعظعتعنع بعرلعككة آةلضةن هأآىم بعلةن ظوخشاش
ةرهعلةيدذ ةن ش دذ؛ بة . بعل دانغا آئلع أآىم مةي ةرظع ه دعن ش ث بعرلعكع ةنع ظالعمالرنع ا ي ةتتعن بولس يظ

ةص      . خةلعصة مذسذلمانالرنعث شةرظع هأآىم ؤة خةلعصعضة قوالق سئلعشع ؤة ظعتاظةت قعلعشع ظوخشاشال تةل
  .قعلعنعدذ

ىتىن                      قا ص أآىم ظئلعش ةن ه ة آةلض ىنعؤئلعنغاندةك بعرلعكك ا حىش معدعن خات تعن ظعس ر تةرةص يةنة بع
قان ف        . ظذممةت قاتناشمايدذ  قا قاتناش أآىم ظئلعش عحة ه ذلمانالر        ظةآس ىتىن مذس ة ص الر جاماظعتعض عقهشذناس

عدذ تىرعلعدذ. ظةضعش عدعن ظةمةلعيلةش رع تةرةص ةتنعث ؤةآعللع ةت ظذمم ذنداقال بةيظ يعن . ش دعن آئ ظذن
  .صىتىن مذسذلمانالرنعث ماقذللعشع بعلةن آىحعضة ظعضة بولعدذ

العملعرع ؤة    بولذصمذ آئثةش ظةهلع ظعسالمنعث باشالنغذح دةؤرعدعكعضة ظوخشاش مذسذلمانال        رنعث ظ
ا قةدةملعرعدعن ظذيذشس لعق ،صعش عدعع ظوخشاش أآىم ظارعس ةن ه ة آةلض ةن بعرلعكك ةت بعل  بةيظ

  .خةلعصعلعككة بعرلعككة آةلضةن هأآىمنع بئرعشعكة شةرت ـ شاراظعت هازعراليدذ
  بذ سأزلةرنع سئلعشتذرذش

ةرةص             عنعث ظعككع ت ةر ظعككعس لعغع ه ا ظوخشاش ذق  بةيظةتنعث سودا توختعمعغ عدعكع هوق  ،ظارعس
ام       ،مةجبذرعيةت ؤة نةتعجعضة ظاساس بولعدعغان توختام ظعكةنلعكع توغرا        ةبعظعتع توخت  ظةمما بةيظةتنعث ت
ئتعؤالغذحعنعث  . بولذش سىصعتع بعلةن سودا توختعمعدعن يعلتعز جةهةتتة صةرقلعنعدذ  سودا توختعمع س

ا دعغانلعقعنع  ،مالغ عدارحعلعق قعلع ذلغا ظعض اتقذحعنعث ص علةيدذ س ذ . بةلض يعن ظ دعن آئ ظذنعث
دذ      ة ظىزىلع عؤةت مةثضىض عدعكع مذناس لعتعدذ،      . ظعككعسعنعث ظارعس ة ظعش ذلنع خالعغانح اتقذحع ص ال س م

  .سئتعؤالغذحعمذ مالنع خالعغانحة ظعشلعتعدذ
ة              بةيظةت بولسا ظعسالم دألعتع تةؤةلعكعدعكع بعر مذسذلماننع دألةت رةظعسع ظعسالمغا ياآع ظةهدعض

  .عق ظعش قعلغاندا ظذنعثغا قارشع تذرذشتعن حةآلعمةيدذخعالصل
أآىم              ةن ه ة آةلض ةم بعرلعكك عتعش ه ة ظوخش ةن هأآىمض ة آةلض ةتتعن بعرلعكك بةيظةتنع مةلذم جةه

  .دةص قاراش ـ هةقعقةتتعن حةتنعضةنلعك
ار         ةرق ب عدا روشةن ص أآىم ظارعس ةن ه ة  . ظةمةلعيةتتة بةيظةت بعلةن بعرلعككة آةلض ة آةلض ن بعرلعكك

علة        ارقعلعق           هأآىم بولسا مةلذم ظةسعردعكع ظالعمالرنعث مةلذم مةس رعش ظ ئلعص بئ زدعنعش ظ تعدة ظع  ظىس
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دذ  ظورتاق قارار بئرعشع بعلةن      ذالرنعث              . مةيدانغا آئلع ا ظ علعق قعلس العم قارش رةر ظ ان بع ا ظئلعنغ ظئتعؤارغ
ةت ظالعملعرعنعث   بةيظةت بولسا آأص س  . هأآمع بعرلعككة آةلضةن هأآىم دةص هئسابالنمايدذ    انلعق ظذمم

دذ        ة بولع قا ظعض ذنع ظاساس ةن قان ةيظعتع بعل ذللعغع ؤة ب عكعرلعرع      . ماق علةرنعث قارشع ص انلعق آعش از س ظ
  .نةزةرضة ظئلعنمايدذ

ع    ةت توختعم ةتنع ؤاآال ع بةيظ ةث توغرعس ث    ،ظ ذحع ؤةآعلعنع ل قعلغ ذص ؤةآع اراش بول  دةص ق
اب    دعن هئس دذ ؤة ظذنعث اظالعيعتعنع آأزعتع دذص عنع    .  ظالع ا ؤةزعصعس دعن ظاداشمعس وغرا يول ت

  .بذ يىرىشتة ظذ ظعككعسعنعث ظارعسعدعكع ظاالقة ظىزىلمةيدذ. داؤامالشتذرعؤئرعدذ
ع                ذحع ؤةآعلعن ل قعلغ دا ؤةآع يةنة شذنع ظعزاهالص ظأتىش آئرةآكع مذددةتسعز ؤاآالةت توختعمع

ذ ؤةز         ان تةقدعردعم دذ   توختامدعكع ؤةزعصعسعنع تولذق ظادا قعلغ عدعن ظاالالي ذددةتلعك ؤة     . عصعس ئكعن م ل
معغان       ذددةت توش تعدا         ،شةرتعلك توختامالردا بةلضعلةنضةن م اراظعت ظاس ان ش را قعلعنعؤاتق ةرتلةر ظعج  ش

  .ؤةآعل قعلغذحعنعث ؤةآعلعنع ؤةزعصعسعدعن ظئلعشع جاظعز بولمايدذ
  :بةيظةت ظعككع خعل بولعدذ

عد    ) 1( ةهلع تةرةص ةش ظ ةت ـ آئث ع بةيظ ةتخذسذس دعغان بةيظ ؤارع . عن قعلعنع ان ظئتع ذ زام ظ
العدذ اس س ة ظاس ذمع بةيظةتك رعلعص ظوم ئلعص بئ ذرذن ظ ةتتعن ب ذمع بةيظ ة ظوم ةرحة . جةهةتت ذ ض ظ

عمذ    عتعش بولس امزات آأرس علعككة ن ذلمانالر     ،خةلعص اتلعدعكع مذس ارعخع ظعسص اآعمعيعتع ت الم ه  ظعس
  .دذظاممعسع ظذالر آأرسةتكةن نامزاتقا بةيظةت قعلع

ذمع       )2( عنعث ظوم ذلمانالر ظاممعس ىتىن مذس ع ص ةتتعن آئيعنك ع بةيظ ةت ـ خذسذس ذمع بةيظ  ظوم
  . خةلعصة ياآع ؤةآعللعرع تةرةصعدعن ظئلعنعدذ،بةيظعتع بولذص

  بةشعنحع بألىم
  ظعسالم تارعخعدعكع ؤةزعرلعك

  ـ ؤةزعرلعك ظذقذمع1
أزلعرع  » معنعستعر«ؤة» عنعستعرلعكم«سأزلعرعنعث ظورنعغا ظذيغذرحعدا    » ؤةزعر«ؤة  » ؤةزعرلعك« س

ا ا . قوللعنعلماقت دة بولس مةك«ظةرةبحع عدعكع » ياردةملةش عغا » ؤةزارةت«مةنعس ذنعث باشقذرغذحعس ظ
كىحع« عدعكع » ياردةملةش ر«مةنعس دذ » ؤةزع أزلعرع قوللعنعلع عنعمعزدةك . س ر«بعلض عرلةر » ؤةزع ظةس

االيمعز  » ؤةزعر«نع  » نعستعرمع«شذنعث ظىحىن   . بذرذن ظذيغذرحعالشقان بعر سأزدذر    ةر  . دةصمذ ظاتعي ؤةزعرل
  )تةرجعماندعن. (دألةت رةظعسعنعث دألةت ظعشلعرنع ظعدارة قعلعشتعكع ياردةمحعلعرعدعن ظعبارةت

اجعز             «: ظعبنع خةلدذن مذنداق دةيدذ    تعن ظ دارة قعلعش ذز ظع لعرعنع يالغ دألةت رةظعسع دألةت ظعش
دذ تعدعكعلةرنع  . آئلع ول ظاس ذم ق ذ حوق ذهتاج ظ ة م الاله. ث ياردعمعض ظذللعغعنع  ظ دعلعرعنعث مةس  بةن

ةرعظةت          داش، ش مةنلعرعدعن قوغ ش، دىش اي قعلع ةتتعن هعم ة جةه ذالرنع هةمم ع ظ ذرغان آعش تاصش
اقالش      مةنلعتعن س ارا دىش ارقعلعق ظأزظ ىزىش ظ ةهكاملعرعنع يىرض ذق   ... ظ علعرعنع تول ارلعق ؤةزعص قات

رةك  ع آئ ة ؤة . ظورذندعش ةر تةربعي علةر     ظةض ةنحعلعك آعش عكةن ظعش ع بعلعش ة ياخش تعلعش جةهةتت  يئ
دذ     . ياردةمحعلعككة تةيعنلةنسة ياخشع نةتعجة بئرعدذ     داق دئيعلع دعن    [ :قذرظان آةرعمدة مذن ا ظاظعلةم ماث
مئنعث ظعشعمغا  .ظذنعث بعلةن مئنع تئخعمذ آىحةيتكعن .قئرعندعشعم هارذننع ياردةمحع قعلعص بةرضعن

ن ئرعك قعلغع ذنع ش ا  (].ظ ىرة تاه ن -29س ة-32تع ةن ) ظايةتكعح ع بعل مةك مةنعس ك ياردةملةش ؤةزعرلع
  »هاآعمعيةت اليعهةسع ؤة دألةت مةنسةصلعرعنعث بئشعدذر
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ذلغان  ا قوي ةن يولغ لعرع بعل ذلذلالهنعث هةدعس ةرعم ؤة رةس ذرظان آ لعتعش ق اردةمحع ظعش الاله. ي  ظ
  :مذنداق دةيدذ

ارذننع        )  تةؤراتنع يةنع(شىبهعسعزآع، بعز مذساغا آعتاب     [ ظاتا قعلدذق هةمدة ظذنعث قئرعندعشع ه
اردةمحع    [) ظايةت-35فذرقان   سىرة (].ظذنعثغا ياردةمحع قعلدذق   ارذننع ي عم ه ماثا ظاظعلةمدعن قئرعندعش

ىرة   (].مئنعث ظعشعمغا ظذنع شئرعك قعلغعن .ظذنعث بعلةن مئنع تئخعمذ آىحةيتكعن .قعلعص بةرضعن س
  )كعحةظايةت-32تعن -29تاها 

ا قويذلذشع            «: ماؤةردع مذنداق دةيدذ   ةتحعلعكتة يولغ ةردة رعياس بذ صةيغةمبةرلعكتة يولغا قويذلغان ي
ة تاينعشع                . تةبعظع عنع ياردةمحعلعرعض ارةت ؤةزعصعس تعن ظعب لعرعنع باشقذرذش ةت ظعش حىنكع رةظعش دأل

ةرنع         . ظاشذرااليدذبعلةنال ظعشقا    قا ياردةمحعل لعرعنع باشقذرذش ةت ظعش الرنع      دأل ةن ظعش تذرذش بعل قاتناش
  »مذسذلمانالرنعث آأز ظالدعدا، خاتالعقتعن ساغالم، توغرا ظعجرا قعلعش نعشانعغا يةتكلع بولعدذ

  :تأؤةندعكعلةر بولسا رةسذلذلالهنعث ياردةمحع ظعشلعتعش هةققعدة ظئيتقانلعرعدذر
دذ   ظةبذداؤذد ظاظعشة رةزعيةلالهذ ظةنهادعن رةسذلذلالهنعث مذنداق دئ      ) 1( : ضةنلعكعنع رعؤايةت قعلع

عدعغان             ظالاله« ا ياردةملعش  باشلعققا ياخشعلعق ظعرادة قعلسا ظذنذتسا ظةسلعتعدعغان، ظعش قعلماقحع بولس
دذ     لةتمةيدعغان، ظعش              . سادعق ؤةزعرلةرنع مذؤةصصةق قعلع ا ظةس ا ظذنذتس رادة قعلمعس علعق ظع ةر ياخش ظةض

  ».عرلةرنع نعسعص قعلعدذقعلماقحع بولسا ياردةملةشمةيدعغان ظةسكع ؤةز
ةنلعكعنع    ) 2( داق دئض ذلذلالهنعث مذن عدعن رةس ةدنعث هامماحعس ع مذهةمم عم ظعبن اظع قاس نةس

دذ ةت قعلع انلعقعنع رعؤاي ن   «: ظاثلعغ رع ؤة زئمع ع ؤةزع دعن ظعكك مان ظةهلع ةيغةمبةرنعث ظاس ةربعر ص ه
ل        ظاسمان ظةهلعدعن بولغان ظعككع ؤةز    . ظةهلعدعن ظعككع ؤةزعرع بولعدذ    ل ؤة معكاظع ا جعبراظع رعم بولس . ع

  .»زئمعن ظةهلعدعن بولغان ؤةزعرعم بولسا ظةبذبةآر ؤة ظأمةر
ذنعث   ر ؤة ظ ان ؤةزع ع بولغ ظذلنعث ياردةمحعس اآع مةس لعق ي دعكع باش اهابعالرنعث زئهنع ذ س ا ب مان

  .ؤةزعصعسع ظعدع
دذ             ان قعلع داق باي ةلعكنع مذن ذلذلالهدعن   مذس : ظعمام بذخارع سةقعصةدة يىز بةرضةن ؤةق ذلمانالر رةس

ة            أز ظىستعض عنع ظ قذرذش ؤةزعصعس انع باش ةن دذني ذنعث بعل داش ؤة ظ ع قوغ ث دعنن يعن آعمنع آئ
ظالعدعغان ظعزباسار بولذشع هةققعدة آئثةش ظئلعص بئرعؤاتقاندا، هةبباب ظعبنع مذنزعر باشحعلعقعدعكع            

ردعن باشلعق      بةزع ظةنسارالر ظةبذبةآر، ظأمةر ؤة ظةبذظذبةيدعضة مذهاجعر ؤة ايرعم بع ايرعم ـ ظ  ظةنسارالردعن ظ
دذ ةآلعؤعنع بئرع ذش ت ص . بول ذنع رةت قعلع ذ ظ ذ ظةنه ةآر رةزعيةلاله ر «ظةبذب علةر ؤةزع لعق، س ز باش بع

دذ » بولعسعلةر ةآتعن            . دةي علةر دئم علةر ياردةملعشعس ز، س ةتحعلعك قعلعمع ز رعياس ة بع ةنع هاآعمعيةتك ي
  .ظعبارةت

   آئلعشع ؤة تةرةققع قعلعشعؤةزعرلعكنعث بارلعققا
الص   دعن باش ةيغةمبةرلعك دةؤرع ع ص ك ؤةزعصعس دعكع ؤةزعرلع ان مةنع ان قعلغ دا باي يذقعرع

دع   لذق ظع ذلمانالرغا تونذش ةر      . مذس ةآر ؤة ظأم ذلذلالهنعث ظةبذب لعرعمعزدة رةس ةن هةدعس أرىص ظأتك آ
دذ      ان قعلعنع انلعقع باي رع قعلغ ذالرنع ؤةزعرلع ذ ظةنه يعن   ذلذلاله رةس. رةزعيةلاله دعن آئ ات بولغان ؤاص

دذ  علعككة تالالي ةآرعنع خةلعص ذلمانالر ظةبذب ذنع  . مذس ذ ظةنه ةر رةزعيةلاله ذ ظأم ذ ظةنه ةآر رةزعيةلاله ظةبذب
ذ      . ؤةزعرلعككة تةيعنلةيدذ  ةبع تالعب رةزعيةلاله ع ظ ةلع ظعبن ظذالردعن آئيعنكع ظوسمان ظعبنع ظةففان ؤة ظ

ة          ظةنهذالرمذ ظوخشاش يىرىشتة ظعقت    عدار ظعضعلعرع، دانا صعكعرلعكلةر ؤة سعياسةت ماهعرلعرعنعث ياردعمعض
  .تايعنعص هاآعمعيةت يىرضىزضةن ظعدع
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ةؤةبعدعن          ان     » ظعشةك «مذظاؤية ظعبنع ظةبع سذفياندعن ظذرذشتعكع حعداملعقلعغع س ام ظالغ دةص ن
ة     مةرؤان ظعبنع مذهةممةدآعحة بولغان صىتىن ظذمةؤعلةر دألعتع دةؤرعدعمذ ؤةزعر         لةر ظوخشاشال خةلعصعلةرض

دة                . ياردةمحع بولذص ؤةزعصة ظأتعضةن    ةنعث دةؤرع ة مذظاؤعي ع ظةبي اد ظعبن اس ؤةزعي ع ظ ر «ظةمر ظعبن » ؤةزع
ة خاس                 . دةص ظاتالغان ظعدع   ةرةققع قعلعص ظأزعض ذ ت دة تئخعم ع دةؤرع ؤةزعرلعك ظذقذمع ظابباسعالر دألعت

دع      ة آةل ار هالةتك ع ب ذن ـ تىزىم ذنداقال م. قان ةقعل   ش رعش ؤة ظ لعهةت بئ لعققا مةس اآع باش ظذل ي ةس
عي،      ادع، سعياس القعص، ظعقتعس عدعن ه رعش حىشةنحعس اردةم بئ تعداظع ي ارةت ظعص تعن ظعب آأرسعتعش
لعرعغا   ذهعم ظعش ةتنعث م اش دأل عرلعرعغا ظوخش عنعث س ةت ؤة خةلعص لعرع، دأل ةمعنات ظعش ةربعي ؤة ت ه

ذمعنع           ظارلعشعش ؤة يذرتنع ظعدارة قعلعشقا ظةمةلع      دعكع ظذق ةث مةنع ارةت آ ىنكع  ( قاتنعشعشتعن ظعب بىض
  .بعلدىرعدعغان بولدع) معنعستعرلعك ظذقذمعنع

ة    ئلعش، مالعي عدعن ظ ةش ؤة ؤةزعصعس ة تةيعنل قعالرنع ؤةزعصعض ةتتا باش ةر ه دة ؤةزعرل ذ دةؤرع ب
  . ظعضعسع ظعدعظعشلعرعنع باشقذرذش ؤة داؤاالرنع بعر تةرةص قعلعشتعن ظعبارةت آةث داظعرعدة ؤةزعصة

ع              ةفس ظعبن ةن ه الل، دةص بعلعنض ةلةمة خع ر ظةبذس ذنجع ؤةزع االهعيةتكة ت ظعسالمدعكع بذ خعل س
ورال ـ            نعش ؤة ق ا مع اق، سئخع، ظاتق ةث قورس ذص آ رع بول اهعنعث ؤةزع سذلةيمان، ظذ ظةبذظابدذاله سةصص

عرع       ،ياراق ظئتعشقا ماهعر، صاساهةتلعك، شئظعر، تارعخ      ذنازعرة ؤة تةصس دعغان،       م ع ياخشع بعلع ظعلعملعرعن
  .مذناسعؤةتكة ظذستا بعر آعشع ظعدع

ة     عم ؤة ظةدةبلعرعض ظعبنع تةقتةقة ظابباسعالر دةؤرعدة ؤةزعرلعكنعث مذستةهكةم قانذن ـ تىزىم، مذراس
ةندعال        «: ظعضة هالغا آةلضةنلعكعنع بايان قعلعص مذنداق دةيدذ       ة آةلض عالر دةؤرعض ؤةزعرلعك صةقةت ظابباس

دع ردع    ظان ة آع تةهكةم شةآلعض ة مذس ذنلعرعغا ظعض دة ـ قان ةن  . ن قاظع ك مذظةيي ذرذن ؤةزعرلع دعن ب ظذن
بعرةر . ظاساسقا تايانمعغان بولذص، هةربعر خةلعصةنعث ظأزعضة خاس ياردةمحعلعرع، ظةضةشكىحعلعرع بوالتتع         

عالر  . ة تايعناتتع مةسعلعضة دذح آةلضةندة دانا صعكعرلعكلةر بعلةن آئثعشةتتع ؤة ظذالرنعث ياردعمعض          ظابباس
دع          ذن تذرغذزذل دة ـ قان ة رةسمع قاظع يعن ؤةزعرلعكك دعن آئ ة ظولتذرغان اآع    . هاآعمعيةتك ذرذن آاتعب ي ب

  .»مةسلعهةتحع دةص ظاتعلعص آةلةن ياردةمحعلةر ؤةزعر دةص ظاتعلعدعغان بولدع
ارةت ظعك  دعن ظعب ة ؤةزعرلعكع ك ؤة ظعجراظعي اش ؤةزعرلع ك ب ذ دةؤردة ؤةزعرلع ةتتعب ة بألىن ذ . كعض ب

االهعيةتلعرع        علةرنعث س ةرتلعرع ؤة    ،ظعككع ؤةزعرلعككة مةسظذل بولعدعغان آعش لعك ش قا تئضعش  هازعرالش
  .دألةت رةظعسع بعلةن بولغان مذناسعؤةتلعرع بةلضعلةنضةن ظعدع

اهةلعرع    ،ظةندذلذستعكع ظذمةؤعلةر دألعتعدعمذ ؤةزعرلعك ظذقذمع ظعلضعرع سىزىلضةن بولذص         ظعش س
ةر         ايرعم ؤةزعرلعكل ايرعم ـ ظ ة ظ تعرلعك(بويعح ةن ) معنعس ا آةلتىرىلض ة   . بارلعقق ع، ظاالق ة ؤةزعرلعك مالعي

ايرعم      ،ؤةزعرلعكع ايرعم ـ ظ ة ظ ذص هةممعسعض  ظةدلعية ؤة حعضرا مذداصعظة ؤةزعرلعكلعرع تةسعس قعلعنغان بول
  .ؤةزعرلةر تةيعنلةنضةن ظعدع

خانلعرع            سئستعمعغا ظوخشاش  بىضىنكع معنعستعرلعك  رع ؤة ظعش  هةربعر ؤةزعرلعكنعث ظايرعم ظعش يئ
االهعيةت              . بار ظعدع  دة س دعغان ظاالهع ع ظويناي أرىآلىك رولعن عدا آ ةر ظارعس  ،دألةت رةظعسع بعلةن ؤةزعرل

اش            . ماظاش ؤة ظعمتعيازغا ظعضة باش ؤةزعر تةيعنلةنضةن ظعدع        اآع ب تعر ي اش معنعس ىنكع ب بذ خذددع بىض
  .ؤةزعرضة ظوخشايتتع

  ـ باش ؤةزعرلعك2
لعرعنع    ةت ظعش ةن دأل ارارلعرع بعل أز ق عدعن ظ ع تةرةص ةت رةظعس اآع دأل ة ي ك خةلعص اش ؤةزعرلع ب

ارةت   رلعكتعن ظعب ةتحع ؤةزع ذرذلغان رعياس ع تاصش تذرذش ؤةزعصعس قذرذش ؤة ظورذنالش ر . باش ذنعث ؤةزع ظ
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دذ       ة حاقعراالي عنع ياردةمض ق   . خالعغان آعش ةتعنع ظعش ذلمانالرنعث مةنص لعرعنع   ،ا ظاشذرذش مذس ذرت ظعش  ي
علةرنع        ، حعضرانع مذداصعظة قعلعش   ،باشقذرذش  جازا قانذنع يىرضىزىش ؤة ظذرذش قعلعشقا ظوخشاش ؤةزعص

دة       تةك ظاالهع عدعن ظئلعش ةش ؤة ؤةزعص ة تةيعنل ظذلالرنع ؤةزعصعسعض ىن مةس ع ظىح ادا قعاللعش ذق ظ تول
  .ظعمتعيازدعن بةهرعمةن بولعدذ
  :باش ؤةزعرنعث شةرتلعرع

ةبلعك    ذرةيش نةس ردة ق اش ؤةزع النغاندا ب عغا ظاساس أز قارعش ث آ ةن ماؤةردعنع ع هةس ام ظعبن ظعم
  :بولذشتعن باشقا دألةت رةظعسعدة بولذشقا تئضعشلعك شةرتلةرنعث بولذشع تةلةص قعلعنعدذ

  :بذ شةرتلةرنع تأؤةندعكعحة ظةسلعتعص ظأتعمعز
  مذسذلمان بولذش) 1(
  ظةقعللعق بولذش) 2(
  غةتكة يةتكةن بولذشباال) 3(
  هأر بولذش) 4(
  ظةر آعشع بولذش) 5(
  ظعلعم ظعضعسع بولذش) 6(
  دذرذستلذق بولذش) 7(
  بعلعش، سعزعش ظةزالعرعنعث ساغالم بولذشع) 8(
  هةرعكةت قعلعشقا تةسعر يةتكىزعدعغان ظةزالعرعنعث ساغالم بولذشع) 9(
  . بولذشظذرذش ؤة مالعية ظعشلعرعدا تولذق ساالهعيةت ظعضعسع) 10(

ذرعغا               ع ظوتت ذش آئرةآلعكعن بةزع ظالعمالر بذ شةرتلةرنعث سعرتعدا آةسصع ظعختعساس ظعضعسع بول
  .قويعدذ
 بئتعدة باش ؤةزعردة بولذشقا تئضعشعلعك      -96ناملعق آعتابنعث   » سلوك المالك فى تدبير الممالك    «

  :سىصةتلةر مذنداق بايان قعلعنعدذ
  .حىنكع دعن دألةتنعث ظاساسع. ضعسع بولذشدعنع ظعشالردا يئتةلعك ظعلعم ظع) 1(
نعث    ) 2( دارة قعلعش ذنع ظع ؤة ظ ة بولذش ا ظعض ذ، دذنيغ ع ظ ذش، حىنك ع بول ةقعل ظعضعس أتكىر ظ ظ
  .ظاساسع
  .سعياسةتكة تةسعر يةتكىزمعضةن ظاساستا مذاليعم ؤة آةث قورساق بولذش) 3(
  سأزع ضىزةل، قةلعمع ظأتكىر بولذش) 4(
  زعلةت ظعضعسع بولذشضىزةل ظةخالق ؤة صة) 5(
  ظةصذحان، ظادالةتصةرؤةر ؤة خذش يىزلىك بولذش) 6(
  .قةلبع نةسعهةت، ياخشعلعق ؤة ظعساله بعلةن بئزةلضةن بولذش) 7(
  .غةزةصتعن ظذزاق، جعددع مذظامعلعلعك ؤة سئخع تةبعظةتلعك بولذش) 8(
  .سةؤرحان، حعداملعق ؤة سعر ساقاليدعغان بولذش) 9(
  بولذش  ظأتكىر صعكعر ؤة هعكمةت ظعضعسعساغالم جعسعم،) 10(

ع        عرتعدا آةسص ةننعث س ةت بةرض ة ظةهمعي اش تةرةصلةرض ذنعثغا ظوخش ذ مذش قا ظالعمالرم باش
وم      «ظةبذبةآر خارةزمع   . ظعختعساسلعشعشنع تعلغا ظئلعشعنع ظذنذتمعغان    د العل وم ومبي املعق  » مفيد العل ن

دة       باص ظاجراتقان بولذص ب   14آة  » ؤةزعرلعك«آعتابعدا   ةرتلةر هةققع علعك ش قا تئضعش ردة بولذش اش ؤةزع
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دذ ةنحة بئرع ةرلعك حىش ةت قعلعش ؤة  . يئت ة مذراج اس ؤة مةنبةلةرض اش ظاس ذنعثغا ظوخش اهةدة ب ذ س ب
  .»ظذنعثدعن صايدعلعنعش تةرغعب قعلعنعدذ

  باش ؤةزعرنع ظاالهعدعلعكلعرع
  :باش ؤةزعر تأؤةندعكع ظعشالردا ظاالهعدة ظعمتعيازغا ظعضة

  . ظادالةت ؤة مةهكعمة ظعشلعرعنع نازارةت قعلعش)1(
  جعهادقا مةسظذل بولذش) 2(
  ظئلعنغان قارارالرنع ظعجرا قعلعش) 3(
   ؤةآعل ظعشلعتعش)4(
  دألةت رةظعسعنعث بةزع ساالهعيةتلعرعدعن بةهرعمةن بولذش) 5(

عرتعدا         االهعيعتعنعث س از داظعرعسع       . ظىح ظعش باش ؤةزعرنعث س اش ؤةزعرنعث ظعمتعي ايعن   ب  ظعنت
  :آةث بولسعمذ فعقهشذناسالر تأؤةندعكعدةك ظىح ظعشنع مذستةسنا قعلعدذ

   ظعزباسارلعقعغا نامزات آأرسعتعشخةلعصةنعث) 1(
ةقةت       ) 2( وراش ص ا س دعن ظعستعص ة نامع وراش، خةلعص ا س دعن ظعستعص ة نامع خةلعص

  .خةلعصعضعالمةنسذص
ئلعص ت          ) 3( عدعن ظ ع ؤةزعصعس اش ؤةزعرعن ة     دألةت رةظعسع ب ذقعغا ظعض ر     . اشالش هوق ا ؤةزع ةمما ب ظ

  .دألةت رةظعسعنع ؤةزعصعسعدعن ظئلعش هوقذقعغا ظعضة ظةمةس
ع  اش رعياسةتحعس ةتنعث ب ع هاآعمعي ةت رةظعس ةن دأل ر بعل اش ؤةزع ع . ب ة آعش ةتتعكع هةمم دأل

ذنعدذ     ة بويس د               . ظذنعث رعياسةتحعلعكعض ذم قعلع ة مةل ةت رةظعسعض ع دأل ارلعق خعزمعتعن ر ب اش ؤةزع ذ ؤة ب
لعرعغا          . ظذنعث ظالدعدا خعزمعتعدعن جاؤابكار بولعدذ     ان ظعش اقحع بولغ ذنعث قعلم اراص   دألةت رةظعسع ظ ق

دذ     دذ   . حعقعص مذؤاصعق آأرضةنلعرعنع ماقذلالي العرعنع تىزعتع ظذلعيعتع        . خات اش مةس ةتنعث ب ع دأل حىنك
  .دألةت رةظعسعدة، باش ؤةزعر ظذنعث ياردةمحعسع

اش ؤة  ع ؤة ب ةت رةظعس ش   دأل ةت قعلع عدا خعزم ر ظارعس دا   ،زع رعش جةريانع ئلعص ب اظالعيةت ظ  ص
ا تعالص تذغذلس دذ ،ظعخ اس قعلعنع ارارع ظاس عنعث ق ةت رةظعس دة  .  دأل تة هةققع ذرظان ؤة هةدعس اآع ق ي

ةش   ا آئث ذش ؤة ي ول قوي ارا ي علعلةردة ظأزظ اراآتعردعكع مةس زدعنعش خ ةن ظع أآىم بئرعلمعض ق ه ظئنع
  .عن ظأتكىزىش ظذسذلع بعلةن بعرلعك ساقلعنعدذمةجلعسعنعث مذزاآعرععسعد

  باش ؤةزعرنعث تةيعنلعنعشع
ر  اش ؤةزع ىن   ب انلعقع ظىح ادعمع بولغ ذهعم ظ ايعن م ةتنعث ظعنت عدعن  ، دأل ع تةرةص ةت رةظعس  دأل

ةش ـ   . تةيعنلعنعشع ظوحذق سأزلةر بعلةن ظعالن قعلعنعشع آئرةك حىنكع بذ يةردعكع ؤةزعصعسعضة تةيعنل
بذ توختامنعث تىزىلىشع بعلةن    . علةن باش ؤةزعر ظارعسعدا تىزىلضةن توختامدعن ظعبارةت      دألةت رةظعسع ب  

دذ ة بولع ة ظعض ذق ؤة مةجبذرعيةتلةرض ر هوق اش ؤةزع ئالن . ب عنع ظ ذنعث تةيعنلعنعش ةؤةبتعن ظ ذ س ب
  :قعلعدعغان سأزلةر تأؤةندعكعدةك ظعككع خعل مةنعنع ظأز ظعحعضة ظالغان بولذشع آئرةك

  عقظومذمعل: ظا
  دألةت رةظعسعنعث ياردةمحعسع ياآع ؤةآعلع ظعكةنلعكع: ب

دعم     «يةنع   ة تةيعنلع ذردذم       «،  »سئنع ياردةمحعلعكعمض عنع تاصش اثا ؤةزعرلعك ؤةزعصعس ة  » س دئضةنض
  »ظوخشاش سأزلةر ظعشلعتعلعشع آئرةك

  ظذنداقتا دألةت رةظعسع بعلةن باش ؤةزعر ظارعسعدعكع بذ توختامنعث تةبعظعتع نئمة؟
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ع ام        سعياس ةن توخت ر بعل اش ؤةزع ع ب ةت رةظعس الر دأل ذغذلالنغان فعقهشذناس ةن ش ذن بعل ي قان
أزدة               دعغانلعقعنع آ ع بولع ةتنعث ؤةآعل ىتىن ظذمم ةس، ص تىزضةندة ظذنعث شةخعسع ؤةآعل بولذشنع ظةم

دذ  دذ، دةص قاراي ةت   . تذتع ذ ؤاآال ةنع ب ارةت ي دعن ظعب ع    . توختعمع ةت رةظعس ةرحة دأل ر ض اش ؤةزع ب
عدعن       . عن تةيعنلةنسعمذ ظذممةتنعث ؤةآعلع هئسابلعنعدذ    تةرةصعد شذنعث ظىحىن دألةت رةظعسع ؤةزعصعس

عنع                 عتعدة ؤةزعصعس ع سىص ةتنعث ؤةآعل ظايرعلغان ياآع ؤاصات بولذص آةتكةن تةقدعردعمذ باش ؤةزعر ظذمم
  .داؤامالشتذرعؤعرعدذ

رع شذآع        ؤاآالةت توختعم «: ظذستاز مذهةممةد زعياظذددعن رةيس مذنداق دةيدذ      ةرقلعق يع عنعث ص
دذ          عنعث      . ظذ خةلعصةنعث شةخسع نامعدعن ظةمةس صىتىن ظذممةتنعث نامعدعن تىزىلع ة خةلعص اش ؤةزعرض ب

از                       ذق ؤة ظعمتعي ئلعص بئرعشع ظىحىن هوق اظالعيةت ظ دة ص ةت هةققع ةس ظذمم دة ظةم شةخسعيعتع هةققع
ذرعلعدذ عدا ظ  . تاصش ام ظاساس ذ توخت ث ب اش ؤةزعرنع ىن ب ذنعث ظىح تةقعل  ش ذقلعرع مذس كةن هوق ئرعش

دذ      بولعدذ اقلعنعص قالع تةهكةم س دة مذس ان دةؤر ظعحع ذنداقال  . ، ؤةزعصعسعنع تةلةصكة اليعق ظعجرا قعلغ ش
ذحع     ادا قعلغ ةقلعرعنع ظ ةتنعث ه ع ظذمم ةربعر آعش ةن ه ة تةيعنلةنض ةن ؤةزعصعض ع بعل ةت توختعم ؤاآال

دا    اش ظورذن ةن ظوخش ة بعل ةن خةلعص عتع بعل ذش سىص دذبول اراآتعر  . تذرع ظذللذقلعرع خ ع مةس هةممعس
ظذلالر      ةرقلةنمةيدعغان مةس دعن ص ر ـ بعرع ة      . جةهةتتة بع ة جةهةتت ةجم ؤة دةرعج ظذللذقلعرع ه ةقةت مةس ص

دذ                 ة باغلعنع عز ظذممةتك اآع ؤاستعس تعلعق ي ر، ؤاس لعرعنعث غايعسع بع ةت ؤة     . صةرقلةنسعمذ ظعش ذ ظذمم ظ
ظذلعيةتكة            ظذالرنعث ظارعسعدعكع ؤاستة، خاالس ظ     ئلعش ؤة مةس لعرعدعن هئساب ظ ةت ظعش ذممةتنعث دأل

ا                  اراظعتعنع بةرص ىزىش ش أآىم يىرض ع ؤة ه ة قواليلعغ تارتعش ظعمكانعيعتعنع ساقالش، ظذنعثدعكع مذظامعل
تىرىش         ظذلعيةتنع مةرآةزلةش ةت ؤة مةس عش، هاآعمعي ة ظعنتعزاملعش ةر جةهةتت ع ه ش غايعس قعلع

دذ اجعنع تذغدذرع ذندا. ظئهتعي ةن ش عتع بعل ذش سىص ع بول ةتنعث ؤةآعل عنعث هاآعمعي قتعمذ خةلعص
ظذلالرنعث    قا مةس ع باش ذص تذرذش ذت بول الالهمةؤج ظذلعيةتنعث   ظ دعكع مةس ذنعث ظالدع ةت ؤة ظ ، ظذمم

  ....يوقلعغعنع بعلدىرمةيدذ
دةك               ظذللذقنعث يذقعرعقع ان مةس ة قعلغ ة ظعض ة    ؤاآالةت توختعمعنعث آىحك ة ظعض ظاالهعدعلعكلةرض

ئلعش             ظعكة عدعن ظ تعدعكعلةرنع ؤةزعصعس ول ظاس نلعكع مذظةييةنلةشكةندعن آئيعن ظالعمالر خةلعصةنعث ق
دع      تعدة ظعزدةن علة ظىس ةن مةس ازع     . هوقذقع بوالمدذ ـ يذق، دئض عنعث ق العمالر خةلعص ذنلعغان ظ ؤة (نذرغ

ر اش ؤةزع عدعن ) ب عز ؤةزعصعس ادعملعرعنع سةؤةبس ةت خ عدعكع دأل ذمع ؤةزعص اش ظوم ة ظوخش ئلعش ض  ظ
ةردع      ةتعؤا ب وق دةص ص اتع         . هوقذقع ي عنعث ؤاص ر ظاساس شذآع خةلعص ة بع ةن يةن ذالر مذظةييةنلةشتىرض ظ

دذ     عدعن ظئلعنماي قعالر ؤةزعصعس ازع ؤة باش ةن ق ذلمانالر    . بعل ازعالر مذس أتكعنعمعزدةك ق ع دةص ظ حىنك
دذ  ة تةيعنلعنع دعن ؤةزعصعض ع نامع أزع  . ظاممعس ةقتعكع س ذ ه ث ب ذ ماؤةردعنع ا   «:ب ات بولس ة ؤاص خةلعص

دذ عدعن ظئلعنماي ازعلعرع ؤةزعصعس عدعن .... ق ا ؤةزعصعس ةن بولس عدعن تةيعنلةنض ة تةرعص ظذلالر خةلعص مةس
ظةمما ؤةزعر تةرعصعدعن تةيعنلةنضةن بولسا     . حىنكع ظذ مذسذلمانالرغا ؤاآالعتةن ظعش بعجعرعدذ     . ظئلعنمايدذ

دذ             حى. ظذنعث ؤاصاتع بعلةن ؤةزعصععسدعن ظئلعنعدذ     ئلعص بارع اظالعيةت ظ ةن ص امع بعل » نكع ظذ شةخسع ن
ةن    ذلمانالرغا ؤاآالعت م مذس ةر داظع ع ه ادةم تةيعنلعش ة ظ ذمع ؤةزعصعلةرض ةنعث ظوم ىن خةلعص ذنعث ظىح ش

  .بولعدذ
لعرع         الم فعقهشذناس ةتنعث  «بذ ظاساسالردعن ظعنتايعن مذهعم بعر نةتعجعضة ظئرعشةلةيمعزآع ظعس دأل

ع ن ظعب»داؤاملعشعش ذرذنال    دع عكرعنع ب عي ص ةك سعياس ة يىآس ة ظعض ذهعم ظةهمعيةتك ايعن م ارةت ظعنت
دع ةن ظع ذص يةتك دعن . تون ةتتعن ظايرعلغان اآع هاآعمعي ان ي اتا بولغ تعدعكعلةرنعث ؤاص ةت ظىس هاآعمعي
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ةر                  ع سعياسعي نةزةرعيةل ةث يئث ةن داؤاملعشعشع ظ ةنعؤعيعتع بعل آئيعنمذ هاآعمعيةتنعث ظةسلعدعكع م
  .جىملعسعدعن

  .باش ؤةزعرلعك ظعككع خعل بولعدذ
  :فعقهشذناسالر باش ؤةزعرلعكعنع ظعككعضة بألعدذ

  .دألةت معقياسعدا صاظالعيةت ظئلعص بارعدعغان ظومذمع مةسظذل: دألةت باش ؤةزعرع: ظا
رع: ب اش ؤةزع ة ب ظذلع،   : ظألك ذمع مةس ة ظوم دعغان ظألك ئلعص بارع اظالعيةت ظ عدا ص ة معقياس ظألك

  .ر ظألكعسعضة ظألكة باش ؤةزعرع تةيعنلةنسة بولعدذدألةتنعث هةربع
  دألةت ياآع ظألكة باش ؤةزعرع بعردعن آأص بولسا بوالمدذ؟

دذ  داق دةي رعص مذن اؤاب بئ ة ج ذ مةسعلعض ةظال ب ة   «:ظةبذي ع ظعجراظعي ا ظعكك رال ؤاقعتت ة بع خةلعص
ر تةيعنلة   . ؤةزعرع تةيعنلعسة بولعدذ   اش ؤةزع دذ لئكعن بعرال ؤاقعتتا ظعككع ب ذ  . نمةي ة    ب ر دألةتت ذددع بع خ

ايدذ      ا ظوخش الاله . ظعككع خةلعصة بولمعغعنغ دذ    ظ داق دةي مان     [:  مذن ةر ظاس دا    –ظةض الالهتعن  زئمعن قا   ظ  باش
  .ظايةتنعث بعر قعسمع-22 سىرة ظةنبعيا ]ظةلؤةتتة بذزذالتتع) آاظعناتنعث تةرتعصع(ظعالهالر بولسا ظعدع، 

رال ؤاقعت   ر بع اش ؤةزع ع ب ةر ظعكك دذ  ظةض ة بولماي ة ظعض ع آىحك ة ؤةزعرلعك ة تةيعنلةنس ا ؤةزعصعض . ت
دذ    ة بولع ذ   . ظارعسعدا ؤاقعت ظعلضعرع ـ آئيعنلعكع بولسا ظعلضعرعكعسعنعث ؤةزعرلعكع آىحكة ظعض ةر ظ ظةض

دذ               ة بولع ة ظعض رع آىحك . ظعككعسعنعث خعزمعتع ظارعسعدعكع صعكعر بعرلعككة باغالنغان بوالس ؤةزعرلعكلع
دذ        ظذ ظعككعسع بعرل   را قعلعنع الر ظعج ةن ظعش دذ        . عككة آةلض را قعلعنماي الر ظعج قان ظعش تعالص قعلعش . ظعخ

رلعكتعن ظعككع              . خةلعصعنعث بعر تةرةص قعلعشعغا تاصشذرعلعدذ     اش ؤةزع ذق ب ذق هوقذقل ذ ؤةزعرلعك تول ب
  .نذقتعدا صةرقلعنعدذ

  .ظعجرا قعلعنعدذتةث هوقذقلذق ظعككع ؤةزعر بعرلعككة آةلضةن ظعش : ظا
  . ظعختعالص قعلعشقان ظعشالر ظعجرا قعلعنمايدذ:ب

ة              ة تةيعنلةنس ايرعم ؤةزعصعلةرض اآع ظ ايرعم    (ظةضةر ظعككعسع ظايرعم ظألكعلةرضة ي ةت داظعرعسع ظ خعزم
ةس             . ؤةزعرلعكلعرع آىحكة ظعضة بولعدذ   ) بولسا ر ظةم اش ؤةزع ذ ظعككعسع ب ة ظ  خذسذسع   ،لئكعن بذ هالةتت

  .»عث آأز قارعشع ؤة ظعشعغا ظارالشمايدذبعرع يةنة بعرعن. مةسظذل بولعدذ
  :مذالهعزة

ة،         ذرذن مالعي عر ب ون ظةس ةن ظ ةظالنعث تةخمعن ذقتا ـ ظةبذي دعغان ن ع تارتع ةردة دعققعتعمعزن ذ ي ب
ة   ، تاشقع ظعشالر،هةربعلعك  ظةدلعية ؤة زعراظةت قاتارلعق ساهةلةرضة ظايرعم ـ ظايرعم آعشعلةرنعث تةيعنلةنس

  .دةص ظاتعغانلعقع» مةسظذل«ظةمةس » ؤةزعر«يةنلةشتىرضةنلعكع ؤة ظذالرنع بولعدعغانلعقعنع مذظةي
ةن     .  توغرا، ظذالرنع ظذنعث تعلع بويعحة باش ؤةزعر دةص ظاتاشقا بولمايدذ          ع بعل لئكعن بىضىننعث تعل

ر   ةن ؤةزع ة ظاساس ةتلعرعنعث خارةآتعرعض ان خعزم ة ظالغ تعر(ظىستعض االيمعز) معنعس دة . دةص ظاتعي نةتعجع
  .ذم ظايدعثالشقاندعن آئيعن ظاتالغذنعث قانداق بولذشع مذهعم ظورذن تذتمايدذظذق

  ـ ظعجراظعية ؤةزعرلعكع3
دذ  أؤةن بولع دا ت ك، ظورذن ذزدا آعحع رلعكتعن نذص اش ؤةزع ك ب ذ ؤةزعرلع ذ . ب الالردا ب أص ه آ

ارار  خعزمعتع ظأزعضة تا  . ؤةزعرلعكنعث رعياسةتحعسع دألةت صعالنلعرعنع تىزىشكة قاتناشمايدذ       ،صشذرذلغان ق
ش را قعلع ذيرذقالرنع ظعج ظذلالر،ب قا مةس ةن باش ة بعل ع ، خةلعص ذلمانالر ظاممعس ةر ؤة مذس  خعزمةتحعل

  .ظارعسعدعكع آأرىآلىك رولعنع ظويناش بعلةن حةآلعنعدذ
  :ظعجراظعية ؤةزعرلعكعضة تةيعنلعنعدعغان آعشعدة بولذشقا تئضعشلعك شةرتلةر
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  .لذشؤاصادار ؤة ظامانةتدار بو) 1(
  .راستحعل بولذش) 2(
  . صارخورلذقتعن ظذزاق تذرذشع ظىحىن تاماخور بولماسلعق)3(
ةت ؤة      ، ظأحمةنلعكتعن صاك تذتذش   ،آعشعلةر ظارعسعدا ظأزعنع ظاداؤةت   ) 4(  ظاداؤةت ظعنساننع ظادال

  .آأيىمحانلعقتعن حةآلةيدذ
  .ا تارتعلعدذظةقلع هذشع جايعدا بولذشع، حىنكع ظذ قعلغان ظعشعدعن شاهعدلعقق) 5(
  .ظةقعللعق، صاراسةتلعك بولذش) 6(
  .هاؤايع هةؤةسكة، آأثىلضة بئرعلمعضةن بولذش) 7(
  .توغرا صعكعرلعك ؤة تةدبعرلعك بولذش ظىحىن ماهارةت ؤة تةجرعبة ظعضعسع بولذش) 8(
ظعشعغا ظايال آعشعنع مةسظذل قعلغان معللةت      «: رةسذلذلاله مذنداق دةيدذ  . ظةر آعشع بولذش  ) 9(

ةن     ،بذ ؤةزعصة ظعنساندعن مذستةهكةملعك، يىآسةك ظعرادة     » ذؤةصصعقعيةت قازعنالمايدذ م  قعيعنحعلعق بعل
  .تعغمذ تعغ ظئلعشعشنع تةلةص قعلعدذ

  :بذ شةرتلةر ظىستعدة ظعككع مذالهعزة
ا أرلىآنع    :ظ الم ؤة ه قا ظعس رع بولذش ة ؤةزع الرنعث ظعجراظعي ةزع فعقهشذناس اش ب ة ظوخش  ماؤةردعض

ةرت قعلم أرعمعز ش انلعقعنع آ اش      . عغ ةم ياش دة خاتعرج ع تةؤةلعكع الم دألعت ذالرنعث ظعس دعن ظ بذنعث
عرالر  اش آاص ا ظوخش ةهلع آعتابق اؤاتقان ظ ذرذص ياش اج تاصش ة ب ة ،بةدعلعض ذ ظعجراظعي ةر ؤة قذلالرم  زعممعل

  . دةص قارعغانلعقع ظايدعثلعشعدذ،ؤةزعرع بولسا بولعدذ
العمالر قارشع        ماؤةردعنعث زعممعلةرمذ ؤةزعر بولس   ذنلعغان ظ عغا نذرغ أز قارعش ذ آ دعغان ب ا بولعدذ دةي

دذ ك       . حعقع ذنع آىلكعلع ةزعلعرع ظ اش ب ة ظوخش ةظالع جذؤينض امع ظةبذلم ةرةمنعث ظعم ع ه ةتتا ظعكك ه
عيد    «. هئساباليدذ ذؤةيننعث ماؤةردعنعث            » العقد الفريد للملك الس ام ج ع ظعم املعق آعتابنعث مذظةللعص ن

ةت عنع ق أز قارعش العق دةص  آ ىك خات دعغان بىي دذرذص بولماي ع تول ذنع ظورنعن انلعقعنع ؤة ظ ظع رةت قعلغ
  .هئسابلعغانلعقعنع بايان قعلعدذ

ة        ةرنعث ظعجراظعي ظعمام ظةهمةد ظعبنع هةنبةلدعن ظعسالم دألعتعدة توختام بعلةن ياشايدعغان زعممعل
دذ      دعن   . ؤةزعرع بولذشقا بولمايدعغانلعقع نةقعل قعلعنع اج         ية«ظذنعث ذلمانالرنعث ب اراالر مذس ذدع ؤة ناس ه

ورعغاندا      دذ؟ دةص س ا بوالم ظذل قعلعنس لعرعغا مةس اش ظعش قا ظوخش ذالر«توصالش قا   ظ ر ظعش هئحبع
  .دةص جاؤاب بئرعدذ» ظعشلعتعلمةيدذ

  .ظةبذيةظال ظعمام ظةهمةدنعث بذ هةقتة دةلعل قعلعص آةلتىرضةن ظايةتلعرعنع زعكرع قعلعدذ
ذ  ة بولغاندعم قان مئنعثح دعن ظاش ةن توغرع ع بعل أز قارعش ذقعرعقع آ اؤةردع ي أآمع، ،م ذرظان ه  ق

  .رةسذلذلالهنعث سىننعتع ؤة توغرا يولدعكع خةلعصعلةرنعث تذتقان يولعغا خعالصلعق قعلغان
ةنمةيدعغان      ذلمانالرغا ظعش مذ مذس ة بولذص قا هئحكعمض دعن باش ذدعيالرنعث ظأزع ةرعم يةه ذرظان آ ق

قذرظان آةرعم  . ظعنتايعن سةضةك بولذشقا بذيرذيدذ    ظذالر بعلةن مذظامعلة قعلغاندا      ،تةبعظعتعنع بايان قعلعص  
ران      (]صةقةت سعلةرنعث دعنعثالغا ظةضةشكةنلةرضعال ظعشعنعثالر    [ظذالرنعث تعلع بعلةن     -73سىرة ظال ظعم
  !دةؤاتسا قانداقمذ ظذالرغا ظعشعنعص ؤةزعر قعلعمعز؟) ظايةتنعث بعر قعسمع

الاله داق دظ دذ مذن ةر[: ةي ع مأمعنل انالرنع ! ظ أزةثالردعن بولمعغ عقالرنع(ظ ةنع مذناص عرداش ) ي س
دذ  ص قالماي اثلعق قعلع تا بوش ذنحعلعق قعلعش ة بذزغ ذالر سعلةرض اثالر، ظ علةرنعث . قعلعؤالم ذالر س ظ

دذ،    ذص تذرع ذم بول دعن مةل مةنلعكع ظئغعزلعرع ذالرنعث دىش دذ، ظ ارزذ قعلع عثالرنع ظ ةققةتتة قئلعش مذش
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ذ دذر    ظ ذ حوث مةنلعكع تئخعم ذرغان دىش دا يوش عنعدعغان   . الرنعث دعللعرع ةر حىش عزآع، ظةض شىبهعس
  .ظايةت-118 سىرة ظال ظعمران ]بولساثالر، سعلةرضة نذرغذن ظاةتلةرنع بايان قعلدذق

قا     «: ظعبنع آةسعر بذ ظايةتنع تةصسعر قعلعص مذنداق دةيدذ    ةك باش انالرنع، دئم أزةثالردعن بولمعغ ظ
ةه  ن ظ عتعدذ دع ئقعن   . لعنع آأرس عدعغان ي لعرعغا ظارلعش ع ظعش مذ ظعحك ع بولذص اننعث سعردعش ظعنس

  .»آعشعلعرعدذر
دذ    داق دةي اس مذن ةآر جةسس كارعاليدعغان،    «: ظةبذب عرلعرعنع ظاش ع س اننعث سعردعش ظعنس

عدذر دة آعشعس عنعدعغان ظاالهع لعرعدا ظعش الاله. ظعش تعنظ عرداش قعلعؤئلعش عرالنع س ةرنع آاص ،  مأمعنل
دذ         ةنظع قععل ايعنعش م اثلعق          «. خذسذسع ظعشلعرعدا ظذالرغا ت تا بوش ذنحعلعق قعلعش ة بذزغ ذالر سعلةرض ظ

دذ ص قالماي دذ (» قعلع وش قويذؤةتمةي عال ب ةت تاصعس تا صذرس ذنحعلعق قعلعش لعرعثالرغا بذزغ ةنع ظعش ). ي
دذ  ع بعلةن آاصعرالرنعث قةلبعدة مذسذلمانالرغا ساقالؤاتقان دىشمةنلعك   دئضةن سأز  ةؤةر بئرع ذ  ... عدعن خ ب

ةت                 ا داالل ةنظع قعلعنغانلعقعغ نعث م ة تايعنعش ظايةت ظعسالم دألعتعدة توختام بعلةن ياشاؤاتقان زعممعلةرض
  .»قعلعدذ

ران     ]مأمعنلةر مأمعنلةرنع قويذص آاصعرالرنع دوست تذتمعسذن     [: دةيدذ مذنداق   ظالاله  سىرة ظال ظعم
  .ظايةتنعث بعر قعسمع-28

داق عمع مذن دذقاس عش،          «:  دةي ةن سعردعش عرالر بعل ذش ـ آاص ت تذت عنكع دوس بعلض
  .»مةسلعهةتلعشعش ؤة قويذق مذناسعؤةتتة بولذشتعن ظعبارةت بذالرنع مةنظع قعلعنغان

دذ                  ةت قعلع ةنلعكعنع رعؤاي داق دئض ذلذلالهنعث مذن ةنهادعن رةس ذ ظ ة رةزعيةلاله : ظعبنع ماجة ظاظعش
  .»بعز مذشرعككة تايانمايمعز«

زع دذ  تعرمع ةت قعلع داق دةص رعؤاي ةنهادعن مذن ذ ظ ة رةزعيةلاله ا  :  ظاظعش ة يولغ ذلذلاله بةدعرض رةس
رع       ةن بع ذرلعغع بعلعنض جاظعتع ؤة بات رعكالردعن ش ةندة مذش تعص آةلض ة يئ ذلؤة بعرض ص هىرت حعقع

عدذ عدعن يئتعش دعن . ظارقعس ذلذلاله ظذنعث الاله«رةس ذ؟ دةص ظ ان ظئيتتعثم ذلعغا ظعم ذنعث رةس  ؤة ظ
ور اق«. ايدذس يعن » ي دعن آئ اؤابعنع ظاثلعغان ةن ج رعكالرغا  «دئض عزمذ مذش ةن هةرض ةت، م ايتعص آ ق

  .دةيدذ» تايانمايمةن
عنعمذ رةت     ذرذش قعلعش تعدا ظ دانلعغع ظاس ذلمانالرنعث قومان ةتتا مذس رعكنعث ه ذلذلاله مذش رةس

ر بولذ         عرلعرعنعث ظعضعسع ؤةزع ع، س ةؤؤذر    قعلغان يةردة، مذسذلمانالرنعث يولباشحعس ذ تةس عنع قانداقم ش
  !قعلغعلع بولسذن؟

دذ  ةت قعلع داق رعؤاي ةدعن مذن ةم ظةبذدةهقان ةبع هات ع ظ ذ  : ظعبن ةتتاب رةزعيةلاله ع خ ةر ظعبن ظأم
آاتعب قعلعؤالغان  . بذ يةردة هعرةلعك آأص نةرسعلةرنع بعلعدعغان، خةت يئزعشقا ماهعر بعرع بار          «ظةنهذغا  
اث دذ» بولس ذنع آات «. دئيعلع ةر ظ ان     ظةض عرداش قعلعؤالغ ع س ذص ذن ةرنع قوي ام مأمعنل ب قعلعؤالس ع
  .دةيدذ ظذ» بولعمةن

ايدعغان                «: ظعبنع آةسر مذنداق دةيدذ    ةن ياش ام بعل دة توخت الم دألعتع ةر ظعس ةت ؤة رعؤايةتل بذ ظاي
دعكع        ذرذش هالعتع كة ؤة ظ لعرعنع بعلعش ع ظعش عرلعرع ؤة ظعحك ذلمانالرنعث س ةرنع مذس زعممعل

ة ج كة      دىشمةنلعرعض ذ ظعشلعتعش دعغان آاتعبلعققعم ارعتعص بئرع ةت ي قا صذرس لذق قعلعش اسذس
اثلعق        «ظالالهشذنعث ظىحىنمذ   . بولمايدعغانلعقعغا دةلعل بولعدذ   تا بوش ظذالر سعلةرضة بذزغذنحعلعق قعلعش

  .»دئضةن» قعلعص قالمايدذ
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ةه   «: ظعمام قذرتذبع بذ رعؤايةتنعث ظارقعسعدعنال مذنداق دةيدذ دا ظ ذ زامان تىن    ب تعن ـ ظىس ؤال ظاس
دع لعق ؤة  . بول ان باش ةردعن بولغ عز دألةتل دع ؤة بعلعمس ظذل قعلعن ب ؤة مةس ابالر آاتع ةهلع آعت ظ

  .»مةسظذلالر هأآىم سىردع
ش        رع قعلع ة ؤةزع ةرنع ظعجراظعي ان زعممعل ذلمان بولمعغ قا مذس انالردعن باش ان قعلغ دا باي يذقعرع

ذلمانالرنعث       . ذنعشعدذمذسذلمانالرنعث ظومذمع مةنصةتع بعلةن توق     حىنكع ظعجراظعية ؤةزعرع هةر زامان مذس
مةنلعرع          . سعرلعرعدعن خةؤةردار بولعدذ   الم دىش مذسذلمان بولمعغان آعشعنعث سعر ساقلعماسلعغع ؤة ظعس

  .بعلةن تعل بعرعكتىرىشع تورغانال ضةص
قعالرنعث    ظاتةشصةرة، ناسار، يةهذدع،رةسذلذلالهنعث دةؤرعدعن بىضىنضعحة بولغان تارعخ   لةر ؤة باش س

اقالص          ةر س ك زةه دة قانحعلع انلعقع ؤة ظعحع مةنلعك قعلغ ك دىش ة قانحعلع ذنعث ظةهلعض الم ؤة ظ ظعس
  .آئلعؤاتقانلعقعغا شاهعد

ة دانلعرع      ،مةدعن ذتقان مةي ع ت ذلذلالهقا قارش ذدعلعرعنعث رةس ةيما يةه ةر ؤة ت مانعالر ، خةيب  ظوس
مانعال     . دعمعزدا تذرذصتذ خةلعصعلعكعضة قعلغان سىيقةستلعرع آأز ظال     سةالنعكتعكع دونةمة يةهذدعلعرع ظوس

ع            قعلعرعغا ظوخشاش مةخص وقعتعش ظىحىن ماسون ؤة باش ةتنع ي ذ دأل خةلعصعلعكعضة قارشع حعقعدذ ؤة ب
دذ كعالتلعرعنع قورع ىح   . تةش ذرغان ظ ارارعنع تاصش نعش ق علعكتعن ظئلع دخانغا خةلعص ذلتان ظابدذلهةمع س

ذد    رع ـ يةه عنعث بع ةندعآعش ذ ظةص ان ـ    . ع قاراس تة قعلغ تعن ؤة بةيتذلمذقةددةس ذدعالرنعث صةلةس يةه
علع  عز ظعشةنض ذالرغا هةرض دذ ؤة ظ ا ظذرع تعم تامغ ر قئ ة بع ة يةن ذالرنعث صعشانعسعض ةنلعرع ظ ظةتك

  .بولمايدعغانلعقعغا هأججةت تذرغذزعدذ
مايدذ     ذرظان       . ناساراالرمذ هةرضعز يةهذدعيالرنعث قعلعش ذنعث ظىحىن ق ر        ش عنع بع ذ ظعككعس ةرعم ظ آ

اب        دذ ظايةتتة تعلغا ظئلعص مذنداق خعت ةر  [: قعلع ع مأمعنل ذتماثالر    ! ظ اراالرنع دوست ت ذدعي ؤة ناس  ]يةه
  .ظايةتنعث بعر قعسمع-51سىرة ماظعدة 

ر        ان بع ةن يئزعلغ ت بعل ان سىيقةس ذلمانالرغا بولغ ع مذس ان آعش ة قارعغ اراالرنعث ظأتمىشعض  ناس
اهعنعث ( قةيسةرعنعث   روم. تارعخنع آأرعدذ  ذك،            ) صادعش ة، تةب دةك مذظت ةت قعلغان انكومعن رعؤاي زع ظ قع

ألتىرىش،  العالرنع ظ ذحرعغان آعحعك ب أثىللىك ظعشع ظ ةث آ ذالر ظ لعرعدا ظ ةلعبعية ظذرذش ذك ؤة س يةرم
  .صارحعالش ؤة ظوتتا آأيضةن صذراغعنع صذراش ظعدع

ذلمانال       ان مذس تعش           ظةندذلذستا ناسارالعقنع قوبذل قعلمعغ ان تةص ئلعص بارغ ةن ظ دىرىش بعل رنع آأي
دعن         . مةهكعمعلعرع تارعخعنعث قارا سةهصعلعرعضة خاتعرلةنضةن     ةر يىزع ذلمانالرنع ي ظذالر نةححة قئتعم مذس

ذلمانالرغا      تازعالش هةرعكعتع، سىرضىن قعلعش هةرعكعتع ظئلعص بارغان ؤة ظةندذلذستعن آأحىؤاتقان مذس
  .هذجذم ظذيذشتذرغان ظعدع

ئلعش        تاتا ام ظ الص ظعنتعق ةن قارعش اللعق بعل غالعنع خوش ان ظعش ا قعلغ الم دعيارعغ ث ظعس رالرنع
ة دئيعشع             . صذرسعتع دةص بعلضةن ظعدع    ة نئم الالنغان آعشعض تعن خوش ع ظئقعتعش مذسذلمانالرنعث قئنعن

ىن         ذرذش ظىح ع ت ذلمانالرغا قارش ىرىص مذس ل بعرعكت ةن تع ارالر بعل ارالعرع تات عق ناس رةك؟ دةمةش  آئ
ان    هوالآونعث يئنعغا بئرعص ظذنعثدعن يول يذرذق ظالغان،       ةرمانع     ، ماسلعشعص هةرعكةت قعلغ ذالرنعث ص  ظ

دا          ،بعلةن توما دةرؤازعسعدعن آعرستلعرع بعلةن دعننع آأتىرىص       ان هال ذظار توؤلعغ  ظعسالمنع صةسلةص ش
ذلمانالرنع          . آعرضةن ان، مذس دا    مةسجعدنعث ظعشعكعدة تذرذص آعشعلةرضة هاراق حاحق تنعث ظالدع آعرعس

  . رةت قعلغانالرغا ظعهانةت قعلغان ظعدع،ظورذنلعرعدعن تذرذشقا مةجبذرلعغان
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ك   -20 عص قانحعلع ذديعالرنعث بعرلعش ذحرعغان يةه كة ظ اراالر ؤة غةزةص ان ناس عردة ظازغ  ظةس
ان     عن     . مذسذلماننعث قئنعنع ظئقعتقانلعغع دذنياغا ظاي ئح تىضعض ذنلعرعنعث ه ل ظوي ذنداقال رةزع وق ش . ع ي

  !ظذالرنع مذسذلمانالرغا مةسظذل قعلعش مذمكعنمذ؟ يةنة
ةرتلعرعدة              ماؤ: ب لعك ش قا تئضعش دة بولذش ةردع ؤة ظةبذيةظالنعث ظوتتذرعغا قويغان ظعجراظعية ؤةزعرع

أرعمعز      انلعقعنع آ ذرذص               . هأرلىآنعث يةر ظالمعغ ةص ت عنع حةآل ر بولذش عنعث ؤةزع ال آعش ذالر ظاي ةنع ظ  ،ي
  .ولذشعغا يول قويعدذقذلعنعث ؤةزعر ب

ىحع  عنع بعلض الالهتوغرعس قان  .  دذرظ دعن ظاداش ة توغرع ذالر يةن ة ظ ع ؤة . مئنعثح ث آةسص ظأزعنع
ذلمانالرنعث ظعحكع                رع مذس شةخسع هاياتع هةققعدة مذستةقعل ظعش آأرىش هوقذقعغا ظعضة بولمعغان بع

اؤال          سعرلعرعغا ظارلعشعش، ظعشلعرعنع بعر تةرةص قعلعش ؤةزعصعسعنع ظأز ظ         ةث ظ ذل ظ دذ؟ ق ة ظاالالم ىستعض
دذ ادا قعلع ذرذقلعرعنع ظ ذجايعنعنعث تاصش ذجايعنعنعث . خ ةرنع خ عرتعدعكع ظعبادةتل ةرزلةرنعث س ةتتا ص ه

  .رذخسعتع بعلةن قعلعدذ
 مال ـ مىلكع ؤة شةخسع ظعشلعرعدا تامامةن مذستةقعل ظعش آأرىش هوقذقعغا  ،ظأزعنعث مةنصةظعتع

ال آعشع ظعجراظعي    ة ظاي ةردة   ظعض ةن ي رع بولذشتعن حةآلةنض ان    ،ة ؤةزع ذقالرنعث ظعضعسع بولمعغ ذ هوق  ب
  .قذلالرنعث بذ ؤةزعصعنع ظأز ظىستعضة ظالماسلعغع تئخعمذ ظةؤزةل

  ظعجراظعية ؤةزعرعنعث ساالهعيةتلعرع
دةك    قعحة تأؤةندعكع االهعيةتلعرعنع قعس ث س ة ؤةزعرعنع ان ظعجراظعي ذرعغا قويغ الر ظوتت فعقهشذناس

  :معزخذالسعالي
  .خةلعصعنعث قارار، بذيرذقلعرعنعث ظعجرا قعلعنعشعغا نازارةتحعلعك قعلعدذ) 1(
  .مةسظذلالرنعث تةيعنلعنعشع، ظةسكةر تةييارالش ؤة حعقعرعش بذيرذقلعرعنع يةتكىزعدذ) 2(
  .دألةتنعث ظعحكع ظعشلعرعدعن خةؤةردار بولعدذ ؤة ظذالرنع مةسظذل ؤة باشلعقالرغا يةتكىزعدذ) 3(
ع ظأ) 4( ةرنعث ظعحك ةرعكعتعنع   لكعل كةرلةرنعث ه رع ؤة ظةس ث قعيعنحعلعقلع علعرع، ظاممعنع  ظعش

  .خةلعصعضة يةتكىزعدذ
  .ظةضةر خةلعصة خالعسا قارار حعقعرعشقا قاتنعشعدذ) 5(
   ؤةزعرع ظاالهعدة تةيعنلعنةمدذ؟جراظعيةظع

دعغانلعقعنع  ؤةزعرعنعث ظاالهعدة ظئالهن قعلنعص تةيع    ظعجراظعية  ماؤةردع ؤة ظةبذيةظال     نلةنمسعمذ بولع
دذ ذرعغا قذيع عنعث     . ظوتت ةس خةلعص ةن ظةم دة بعل ام، ظةه دة توخت اش ظاالهع ة ظوخش اش ؤةزعرض ةنع ب ي

  .مذظةييةن ؤةزعصعنع تاصشذرذشع بعلةنال ؤةزعرلعكع آىحكة ظعضة بولعدذ
أ                   ذ آ ذ ب ة ظوخشاش ظالعمالرم ع تةلهةض ةد ظعبن العم مذهةمم قا   ظذالردعن آئيعن آةلضةن ظةبذس ز قاراش

  .قوشذلعدذ
  .ؤةزعرع ظعككع خعل بولعدذظعجراظعية 
العمالر ظ ة     ظ ة ظعجراظعي ة ظعجراظعي ة ظعجراظعي ة ظعجراظعي ة ظعجراظعي ة ظعجراظعي ع عجراظعي  ؤةزعرلعكعن
  :ظعككعضة بألعدذ

ا دذ : ظ ة تةيعنلعنع عدعن ؤةزعصعض ع تةرةص ةت رةظعس را  . دأل ة ظعج عنعث ؤةزعص ةت رةظعس ذ دأل ظ
قول ظاستعدعكع مةسظذلالر ؤة مذسذلمانالر ظاممعسعنعث ظةهؤالعنع آىزعتعدذ؛ دألةت         . عدذقعلغذحعسع بول 

دذ   ةت     . رةظعسعنعث ظةمر ـ صةرمانلعرعنع ظذالرغا يةتكىزعدذ ؤة ظعجرا قعلعدذرع ذنعث خعزم ةت رةظعسع ظ دأل
  .دانع بولعدذداظعرعسعنع بةلضعلةص بةرمعضةن تةقدعردة صىتىن دألةتنعث هةممة يعرع ظذنعث خعزمةت مةي
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ع : ب ث ؤالعس رع(ظألكعنع دذ) ؤةزع ة تةيعنلعنع عدعن ؤةزعصعض ةت . تةرةص االهعيعتع خعزم ذنعث س ظ
دا                    عنعث قولع ة ؤالعس ذ ظألك ئلعش هوقذقعم عدعن ظ دذ ؤة ؤةزعصعس ساهةسع صةقةت ظألكة داظعرعسعدة بولع

  .بولعدذ
ةربعر     . تذرمانا بذ ظعسالم دألعتعدعكع ظعككع خعل ظومذمع ؤة خذسذسع ؤةزعرلعك          بذنعثغا ظاساسةن ه

ة           .  ؤةزعرلعكع تةسعس قعلعنسا بولعدذ    ظعجراظعيةظألكعضة بعردعن    ر نةحح دة بع الم دألعتع ةآعلدة ظعس بذ ش
  .ؤةزعرلعك دةص ظاتاشقعمذ بولعدذظألكعلعك ؤةزعرلعكنع خذسذسع .  ؤةزعرلعكع بولعدذظعجراظعيةظألكعلعك 

ذ  دعن تئخعم ك ؤةزعرلعكع رع ظألكعلع ة بع ةرآعزع  يةن ان م ة بولغ ا ظعض االهعيةت ؤة ظعمتعيازغ س
عنعث        . بذنع ظومذمع ؤةزعرلعك دةص ظاتاشقعمذ بولعدذ     . ؤةزعرلعكتذر ا بألىنىش ؤةزعرلعكنعث بذ ظعككع خعلغ

  ماؤةردعنعث تأؤةندعكع سأزعدعن ظئلعنغانلعقعنع ظعزاهالص ظأتىشنع صايدعلعق دةص قارايمعزز
قذرذش      بىضىنكع آىندعكعدةك ظةضةر خةلعصة     « ةن باش ة     ظألكعلةرنع ظأز قارارلعرع بعل ذقعنع ظألك  هوق

دذ  ة بولع اردةمحع ظعشلةتس دعغا ي أز ظال ظذللعرع ظ ة مةس ا، ظألك ظذللعرعغا تاصشذرس ظذلع ؤة . مةس ة مةس ظألك
  .»ياردةمحعسعنعث مذناسعؤعتع باش ؤةزعر بعلةن خةلعصعنعث مذناسعؤعتعضة ظوخشايدذ

  زعرلعكع ظارعسعدعكع صةرق ؤةظعجراظعية باش ؤةزعرلعك ؤة -4
اش ؤةزعرلعك ؤة             المدا ؤةزعرلعكنعث ب ة ظالدعنقع سةهصعلةردة ظعس ارةت     ظعجراظعي دعن ظعب  ؤةزعرلعكع

ذق                    ذق هوقذقل اآع تول ة ي ة خةلعص ظعككع خعل بولعدعغانلعقع، بذ ظعككع ؤةزعرلعكنعث دةرعجعسع بويعح
دعغانلعقع ؤة ظأز عس قعلعنع عدعن تةس ظذللعرع تةرةص ة مةس االهعيةت، ظألك ةرت، س اس ش ة خ عض

  .ظعمتعيازلعرعنعث بارلعقعنع آأرىص ظأتتذق
ةرقلةرنع        لعق ص ان ظاساس ةؤةبحع بولغ ة س ا بألىنعشعض ع خعلغ ذ ظعكك ث ب دع ؤةزعرلعكنع ظةم

  .ـ شةرتلةردعكع صةرق1: تأؤةندعكعدةك بويعحة بايان قععلمعز
  .ـ خذسذسعيةتتعكع صةرق2

  :يان قعلغاندا تأؤةندعكعلةرنع ظعزاهالص ظأتكةن ظعدذقبذ ظعككع ؤةزعرلعكنعث شةرتلعرعنع با
ةرتع  )1( أرلىك ش ةص     : ه ع تةل ةرتنعث تئصعلعش ذ ش عدة ب دعغان آعش ة تةيعنلعنع اش ؤةزعرلعكك ب

عحة  دذ؛ ظةآس ةقعلعنع دذظعجراظعي ةص قعلعنماي دة تةل ةس، .  ؤةزعرع ر ظةم اش ؤةزع ذ ب ىن ق ذنعث ظىح  ش
  .ع بذ نذقتعدا ظعختعالصالشتذقمةلذمك. ظعجراظعية ؤةزعرع بولسا بولعدذ

ذ                  ) 2( ةن زعممعلةرنعثم ذنعث بعل دذ ؤة ب ةرتع قعلع ماؤةردع ؤة باشقعالر ظعسالمنع باش ؤةزعرنعث ش
ىرعدذ     عرع س دعغانلعقعنع ظعلض قا بولع رع بولذش ة ؤةزع ذل   . ظعجراظعي أتكعنعمعزدةك قوب اتالص ظ ذ ظعسص ب

  .قعلعشقا بولمايدعغان خاتالعق
انع              شةرعظةت ظةهكاملع ) 3( ةن دذني ذنعث بعل رعنع ياخشع بعلعش، باش ؤةزعر دعننع قوغداش ؤة ظ

ةهكاملعرعنع   ةرعظةت ظ ذم ش ىن حوق انلعقع ظىح ة ظالغ أز ظىستعض عنع ظ قذرذش ؤةزعصعس ةت (باش دأل
ذنلعرعنع رةك  ) قان ع آئ ع بعلعش ش    . ياخش أآىم قعلع ع ه ث ؤةزعصعس ة ؤةزعرعنع ةمما ظعجراظعي ارار ،ظ  ق

ةس، رعش ظةم انلعقع   حعقعرعلحعقع ش بولغ را قعلع ذيرذقالرنع ظعج ارار ؤة ب ان ق ةرعظةت غ ىن ش ظىح
  .ظةهكاملعرعنع تولذق بعلعشع ظةؤزةل، دةص قارعلعدذ

االهعيةت ؤة ظعختعساس               :  ساالهعيةت )4( ةرلعك س عدة يئت ة ساهةس باش ؤةزعرنعث ظذرذش ؤة مالعي
  . تةلةص قعلعنمايدذظةآسعحة ظعجراظعية ؤةزعردعن بذالر. ظعضعسع بولذشع تةلةص قعلعنعدذ

  :ظعمتعيازلعرعدعكع صةرق: ظعككعنحع
  :ماؤةردع مذنداق دةيدذ
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دة « دعكع ظاالهع دعغان تأؤةن ةن بولع دا بةهرعم ةرقلعق هال دعن ص ة ؤةزعرع اش ؤةزعرنعث ظعجراظعي ب
  .هوقذقلعرع ظذالرنعث ظارعسعدعكع صةرقنع شةآعللةندىرعدذ

  . نازارةتحعلعك قعلعش هوقذقعقارار، هأآىم حعقعرعش، مةهكعمة ظعشلعرعغا) 1(
  .باشلعق ؤة مةسظذلالرنع تةيعنلةش تولذق هوقذقع) 2(
  .قوشذن حعقعرع ؤة ظذرذش قعلعش هوقذقع) 3(
  .مالعية ظعشلعرعنع باشقذرذش هوقذقع) 4(

كةرتعش  اراظعتغا ظاساسةن    : ظةس أز دةؤر ش ذناس ظالعمالرنعث ظ ارعختعكع فعقهش ةللعص ؤة ت ذالر مذظ ب
ان   ئلعص بارغ علعرعظ عملعرع،     . ظعزدعنش ذرذلمعلعرعنعث ظعس ش ق دارة قعلع ةتنع ظع ةن دأل داق ظعك ظذن

ةبعظع      ع ت ةرقلعق بولذش ىنكعدةك ص ة بىض عماتع جةهةتت ة تةقس ع ؤة ؤةزعص ةت سئستعمعس ئكعن . خعزم ل
ذنداقال  ان، ش رةك بولغ ان ؤة ظاساس قعلعنعشع آئ علعكلعرعدة ظاساس قعلعنغ الم خةلعص ارعختعكع ظعس ت

ىن قو الم       بىض عص ظعس ر صعرعنس اق بع دعغان ظورت ع بولع ذ ظاساس الم دألعتعمعزنعثم ان ظعس اقحع بولغ رم
ةق     ةتنعث مذتل ةنع هاآعمعي ع، ي ذق تةتبعقلعنعش ذنعنعث تول ةرعظةت قان اش ع،  ظالالهق ذص بولذش  مةنس

الم ظالعملعر      . ظادالةت، باراؤةرلعك ؤة آئثةشنعث ظةث ظىستىن بولذشع       دعن  بذ دةستذرالرغا ظاساسةن ظعس ع
ع ؤة    ةت سئستعمعس عق خعزم قان مذؤاص ة ماسالش عنعث دةؤرعض ةش مةجلعس ةت آئث ةن دأل تةشكعللةنض

  ) تةرجعماندعن. (ؤةزعصة تةقسعماتع تىزىص حعقعشع ظةقعلغا ظذيغذن
   وىل التوفيقاهللاو

  


