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 ؤاتقان نأؤةتتة مةؤجذت بولذص تذرذ ظعككعنجع صةسلع
 ظعسالمعي

 102 ........................... .... ظئقعمالر
 مذسذلمان ( ظعخؤانذل مذسلعمعين ظىحعنجع صةسلع

 قعرعنداشالر

 152 ........................ ) ظذيذشمعسع

 سوؤغا
 اهللا نعث نامع مئهرعبان ناهايعتع شةصقةتلعك ؤة

 بعلةن باشاليمةن

 كة ! صةرؤةردعضارعم «  قةلبعمنع  قعلغعن، مئنعث  ث
 بعلةن (  ظعشعمنع ذ ن ) ظعمان  مئنعث  رالندذرغعن،

 » . ظاسانالشتذرغعن
 قعلغعنعثدعن ! صةرؤةردعضارعمعز «  هعدايةت  بعزنع

 يولدعن بذرعؤةتمعضعن، بعزضة كئيعن دعللعرعمعزنع توغرا

 عزكع سةن هئس دةرضاهعثدعن رةهمةت بعغعشلعغعن، شىب
 » . بةكمذ بغعشلعغذحعسةن ) ظاتاالرنع ( بةندعلعرعثضة

 هةقعقةت ظعزدعضىحعلةرضة،

 بولذشقا ظعنتعلضىحعلةرضة، شئهعد
 فعردةؤس جةننعتعضة ظعنتعزار بولغذحعالرغا،

 ظةؤرةزلعرعدعن  سعسعق  صاتقعقعنعث  معللةتحعلعك

 نعيعتعضة كةلضةنلةرضة، نعجاتلعق
 جايدا  ظامان  دةرضاهعدا  نعث  اهللا قذدرةتلعك



4 

 بةندع  بويذنلعرعدعن  قعلعص،  ظىمعد  قذل بولذشنع  ضة
 بةل  تاشالشقا  ظعلعص  بويذنتذرذقلعرعنع  بولذش

 باغلعغانالرغا،
 مئثعش نعيعتعضة  اهللا نعث يولعغا  ظامانلعق يولغا

 كةلضةنلةرضة،

 ! ؤغا قعلعمعز و ظةنة شذالرغا بذ كعتابنع س

 ردعن و ظاصت

 قوغالندع شةيتاننعث اهللا قا سعغعنعص
 صاناه تعلةيمةن ن ؤةسؤةسعسعدع
 اهللا نعث نامع مئهرعبان ك ؤة ناهايعتع شةصقةتلع

 بعلةن باشاليمةن

 ر موظمعنلة صةيغةمبعرعمعزضة، بعز عزكع، هئس شىب  شةك «
 ؤة  بولعدعغان ضة هاياتع دذنيادا  هازعر  ضذؤاهحعالر

 » . كىندة ظةلؤةتتة ياردةم بعرعمعز
 هةققعدعكع «  بةندعلعرعمعز  صةيغةمبةر  بعزنعث

 نذسرةت سأزلعرعمعز ظالدعنظاال ظئيتعلغان، ظذالر حوقذم
 غةلعبة  حوقذم  قوشذنعمعز  بعزنعث  تاصقذحعالردذر،

 » . قعلغذحعالردذر

 دئضةن ظةلةيهعسساالم صةيغةمبةر  جةننة « : مذنداق
 تنعث مةركعزعنع كأزلعضةن كعشع جاماظة بعلةن بعرضة

 » ! بولسذن
 بعلةن هأكىم قعلعش اهللا نازعل قعلمعغان نةرسة «

 » دعندعن حعقعرعؤعتعدعغان كذصرعلعقتذر

 بولغان ظع «  شةرعيظعتعضة  ظعسالم نسانالرنعث
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 يعمةك  ظذالرنعث  بةلكع  ظعهتعياجع،  ؤة  ظعحمةككة
 ظارتذقتذر  ظعهتعياجعدعنمذ  بولغان  . نةصةسلعنعشكة

 بةدةن حىنكع  كةلسة  يامعنع  نةصةسلةنمعضةندة،
 ؤة  روه  بولمعسا،  شةرعيظتع  ظعسالم  ظةمما  ظألعدذ،
 بولعدذ  هاالك  ظةبةدعيلعك  ظألعدذ،  تةث  . بةدةن

 » . بذظعككع ظألىمنعث صةرقع ناهايعتع حوث
 سع » تاهاؤعية شةرهع ظةقعدة « . دئضةن تعرمعزي رعؤايةت قعلغان ؤة سةهعه

 » ساظادةت ماكانعنعث ظاحقذحع « ظعبنذل قةييعم بةت  363

 ماقامع «  قعلعش  دةؤةت  يولعغا  نعث  اهللا
 » . بةندعحعلعك ماقاملعرعنعث ظةث ظذلذغعدذر

 دةؤةت اهللا نعث بةندع «  لعرعنع اهللا نعث يولعغا
 بارلعق  دةؤةت  بولغعن،  مةشغذل  بعلةن  قعلعش

 . صاظالعيعتعدذر ظةمةلعي لةرنعث  صةيغةمبةر

 ياخشعلعققا  كعشعلةرنع  صةقةت  صةيغةمبةرلةر
 دعن توسذش بعلةن جاصا  رعغبةتلةندىرىش يامانلعقالر

 ظأتكةنلةردذر  بعزنعث « » . حعكعص  هأكىمرانلعق
 كعتابلعر  مةسعللةر ظةقعدة عمعزدا صعقهع  تىصكع  ؤة

 سانعلعدذ،  قاتارعدا ف قاتارعدا  مةسعللةر  ذرذظات
 » . سانالمايدذ

 تذغذتتا ظعسالمعي «  تذغذلعدذ،  هامان  دةؤةت
 . تولغاق بولعدذ، تولغاقتا دةرت بولعدذ ، ظةلؤةتتة

 قارعتعلغان غالجعرانةسذيقةست «  اهللا نعث دعينعغا
 رحة ؤة تةلؤعلةرحة مةيلع توختعسذن، مةيلع ساراثال

 اهللا نعث يولعغا قايتعص ظةزؤةيلعسذن، بةرعبعر ظعنسانالر
» . كعلعدذ
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 بةت  153 جعلعد  1 » ساظادةت ماكانعنعث ظاحقذحع « ظعبنذل قةييعم

 خاتعرعلةر « هةسةن بةننا بةت  38 » قةلعب شعكارلعرع « ظعبنذل جةؤزي

 خاتعرعسع  5 » توصلعمع  قذتذب سةييع بةت  272 قذرذلتاي  هازارةت « د

 » ظةسعردعكع جاهعلعيةت  20 « مذهةممةد قذتذب بةت  182 » حعلعقلعرع قئيعن

 بةت  351

 كعرعش سأز
 سانا اهللا قا خاستذر،  مي هةمدذ ئ عزكع، ج هئس شىب

 اهللا قا هةمدة ظئيتعمعز، اهللا دعن ياردةم سورايمعز، اهللا
 دعن مةغصعرةت تةلةص قعلعمعز، اهللا قا سعغعنعص ظأز

 صاناه يامانلعقع  ظةمةللعرعمعزدعن  يامان  ؤة  لعرعمعزدعن
 اهللا هعدايةت قعلغان كعشعنع ظازدذرغذحع . تعلةيمعز

 . يوق، اهللا ظازدذرغان كعشعنع هعدايةت قعلغذحع يوق

 رعمعزكع، اهللا دعن باشقا ظعاله يوق، اهللا ئ ضذؤاهلعق ب

 رعمعزكع، مذهةممةد ئ ضذؤاهلعق ب . نعث شعرعكع يوق
 نعث ظةلةيهعسساالم  يةتكىزضةن، اهللا  ظةلحعلعكعنع

 قعلغان بةندعسع ؤة صةيغةمبعرعدذر ع ت ع ظامان  . نع ظادا
 تابعظعينعلة  ساهابعلةرضة،  صةيغةمبةرلةرضة،   بارلعق

 قعلعشتا  ياخشعلعق  قعيامةتكعحة  تا  ظذالرغا  ؤة  رضة
 ساالملعرع  ؤة  رةهمةت  نعث  اهللا  ظةضةشكةنلةرضة

 !. بولسذن
 بعلةن بعزنع بعزضة بعلدىرضةن بعلعملةر ! اهللا ع ظ

 ظاتا ! مةنصةظةتلةندىرسعلة  مةنصةظةتلعك ظعلعم بعزضة
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 قذالق س ! قعلسعال  سأزنعث ظةث ، لعص ئ بعزنع سأزضة
 قاتارعدعن  كعشعلةرنعث  ظةضعشعدعغان  ياخشعسعغا

 حوقذمكع ظأزلعرع دذظايعمعزنع ظاثلعغذحع ؤة ! قعلسعال
 ! ظعجابةت قعلغذحعدذرال

 هةتتعن ظعنسانعيةت روهي جة : سةتكة كةلسةك ق مة

 بذزغذنحعلعققا  صعترعتع  ظعنسان  بولغان،  ؤةيران
 تاغالرمذ  مذستةهكةم  ظعنسانعيةت  ظذحرعغان،

 ضة دذح  بةرداشلعق بعرةلمعضىدةك بةخعتسعزلعكلةر
 تذرذؤاتقان مذشذندا  كعلعؤاتقان، هاالكةت قعرغعقعدا

 ظعنسانالر بذ كرعزسالر ؤة « : زذلمةتلعك ؤاقعتتا بةزعلةر
 دعن  ظذقذبةتلةر  ظازاب ، بةخعتسعزلعكلةردعن

 . دةص سورايدذ » قانداق قذتذالاليدذ؟
 غا غالعب صةرؤةردعضار تةرعصعدعن مذنداق سوظال بذ

 م « : رعلضةن ئ ب جاؤاب  هعدايعتعمضة ئ كعمكع  نعث
 » . شةقي بولمايدذ ظةضةشسة، ظذ ظازمايدذ ؤة

 بعردعنبعر : مةك ئ د  يولع، نعجاتلعق ظعسالم
 . ق ظعسالمدعن باشقا قذتقذزغذحع يو

 يةنة سوظال هئلعقع  ظارقعدعنال  : سورعغذحع
 ظئلعشع «  قولعغا  تعزضعنعنع  ظعنسانعيةت  ظعسالمنعث

 . دةص سورايدذ » مذمكعن بوالمدذ؟

 بذ ظوقذرمةن هأرمةتلعك  تذرغان  كعتاب ظالدعدا
 . بئرعدذ جاؤاب ظئنعق غا سوظال ظةنة شذ

 غا قعسقعحة سوظال تأؤةندعكع ظعككع حوث كعتاب بذ
 : بئرعدذ جاؤاب
 ظعسالم قذتقذزغذحع بولسا، ظذنداقتا : سوظال  1

 جاري  بعلةن  يول  قايسع  رولعنع  بذ ظأزعنعث
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 قعلدذرعدذ؟
 ظذلذغ قذرظان كةرعمدة مذنداق سوظال بذ  جاؤاب غا

 ظعسالمغا ( شذنعثدةك « : رعلضةن ئ ب  سعلةرنع  يةنع
 بولذشعثالر ) هعدايةت قعلغاندةك  شاهعد  كعشعلةرضة

 سعلةرضة  صةيغةمبةرنعث  ؤة  بولذشع ظىحىن  شاهعد

 قعلدذق  ظذممةت  ياخشع  سعلةرنع  بعز  » . ظىحىن
 سعلةرنعث ظاراثالردا خةيرلعك ظعشالرغا دةؤةت «

 ظايةت  143 سىرة بةقةرة ظايةت  123 سىرة تاها

  يامان ظعشال ياخشع ظعشالرغا بذيرذص، قعلعدعغان،
 » ! دعن مةنظي قعلعدعغان بعر جاماظة بولسذن ر

 ندىرىش ؤة بذجاماظةنع، جاماظة شةكعللة : دئمةك
 بةخعت ب ظازا  ظعنسانعيةتنع  ؤة  لعنعؤاتقان  ساظادةت

 صاراغةت سايعسعغا باشالص بارالعغذدةك قعلعص  راهةت

 قارعتا . تةربعيةلةص حئقعش بةكمذ زأرىردذر  بذنعثغا
 كئرةك  حعقعش  قذرذص  بولسعمذ . جاماظة  ظاز  سانع

 قذتقذ  حعقالعغذدةك،  هأددعسعدعن   قذتقذزذشنعث
 غعر يىكلعرعنع ظىستعضة ظااللعغذدةك جاماظة ئ ظ زذشنعث

 . تةشكعللةش كئرةك
 ظعسالم  شةخعسلةرنع ع ظةلهاسعل،  هةرعكةت  ي

 تةل ع ظعاله  قذرذص ع ي  قايتعدعن  هالدا  ظذيغذن  ماتقا
 . حعققذدةك بعر تةشكعلحانلعققا ظعضة بولذشع كئرةك

 ؤة : سوظال  2  زأرىرعيةت  تةشكعللعنعش مذقةررةر
 صةيتعدعكع قئيعن  بولسا، حعلعق  تةلعصع  صعترةتنعث

 ظذنداقتا بذ تةشكعللعنعشنعث شةكلع ؤة خذسذسعيعتع
 قانداق بولعدذ؟

 بابتا سوظال بذ  ظعككع  تأؤةندعكع جاؤاب غا
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 : بئرعلعدذ
 تةشكعللةشنعث ظعسالمعي : باب  1  هةرعكةت

 . زأرىرلعكع
 . ظعقعمالر ظعسالمعي هازعرقع زاماندعكع : باب  2

 ظايةت  104 سىرة ظال ظعمران

 ب با  1
 هةرعكةت ظئلعص بئرشنعث ظعسالمعي

 زأرىرلعكع
 . دعن تىزىلعدذ صةسلع بذ باب ظىح

 ظعنسانعيةتنعث بىضىن كىندعكع : صةسلع بعرعنجع
 . بذزذلذشلعرع ؤة بةخعتسعزلعكلعرع

 تةشكعللعنعشنعث شةرعظةتتعكع : صةسلع ظعككعنجع
 . هأكمع
 : بعر قانحة بةهسلةردعن تىزىلعدذ صةسلع بذ

 ث بعردعن بعر يولع دةؤةت نع نعجاتلعق : بةهس  1

 . قعلعش
 . دةؤةتحعلةرنعث ظورنع : بةهس  2

 . بذ بةهستة بعرقانحة مةسعلة بار
 بولسعمذ : مةسعلة  1  ظذ  بار،  يول  بعرال

 بولسذن ( صةيغةمبةرلةر  رةهمعتع  اهللا نعث  ) ظذالرغا
 . نعث يولعدذر

 مذهعم : مةسعلة  2  صةيغةمبةرلةرنعث  دةؤةتحعلةر
 . ؤةزعصعسعنع ظىستعضة ظالعدذ

 تولعمذ : ةسعلة م  3  ؤةزعصعسع دةؤةتحعلةرنعث
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 . نازذك ؤة ناهايعتع بىيىكتذر
 . دةؤةتحعلةرضة تةؤسعية : مةسعلة  4

 . ظاضاهالندذرذش ضة دةؤةتحعلةر : مةسعلة  5
 بوي : مةسعلة  6  كعتابع  نعث  هأكىم حة ع اهللا

 . عقتذر ل قعلماسلعققا سىكىت قعلعش خعيانةت ؤة سولحعل

 قعلغذ ظأز : مةسعلة  7  ظةمةل  يئتىك ظعلمعضة  حع
 . ظالعم

 زاماندعكع : صةسلع ظىحعنجع  ظعسالمعي هازعرقع

 هةرعكةتلةرنعث صايدعسع ؤة ؤذجذدقا حعقعش ظالدعدا
 . تذرغان نةتعجعلعرع

 . بار هئس دة ظعككع بة صةسلع بذ
 . قعن ئ اهللا نعث ياردعمع ي : بةهس  1

 بعلةن : بةهس  2  تةقدعرنعث قولع  دةؤةتحعلةر
 رنعث ؤةزعصعسع هةرعكةت قعلعدعغان قورالالردذر، ظذال

. قعلعشتذر سةؤةب صةقةت
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 صةسلع بعرعنجع
 بىضىن كىندعكع ظعنسانعيةتنعث

 بذزذلذشلعرع ؤة بةخعتسعزلعكلعرع
 قعلمايدذكع،  شةك  شذنعثغا  كعشعلةر  ظةقعللعق
 يولعنع داؤامالشتذرعؤعر  مئثعؤاتقان  هازعر   ظعنسانالر
 بولعد  هاالك  حوقذم  ظاقعؤةتتة  بولسا  ؤة عدعغان  ذ

 يىز سعلةر ظةضةر « . يوقعلعدذ  تاظعتعدعن  نعث  اهللا
 بعر  باشقا  ظورنذثالرغا  سعلةرنعث  اهللا  ظأرىسةثالر،

 ظذالر  ظالماشتذرعدذ،  ظوخشاش سعلةر قةؤمنع  ضة

 » ). بةلكع اهللا قا ظعتاظةت قعلعدذ ( بولمايدذ،

 بعر  رعؤايةت قعلعنغان  زةينةصتعن  جةهعشنعث قعزع
 صة ع ظ « : هةدعستة  نعث  بعزنعث ! يغةمبعرع اهللا

 قعلعنامدذق؟  هاالك  بولسعمذ  ياخشعالر  ظارعمعزدا
 صةيغةمبةر ئ د  هةظة، : ظةلةيهعسساالم يعلضةندة،

 » . بةرضةن جاؤاب دةص ، بذزذقحعلعق كأصعيعص كةتسة
 بىضىن كىندعكع ظعنسانالرنعث ظةهؤالع، صةيغةمبةر

 مةزضعلد ظةلةيهعسساالم  باشلعغان  عكع  دةؤةت
 ظةه  ظوخشايدذ ظعنسانالرنعث  بةكمذ  اهللا بذ . ؤالعغا

 ظعنسانالرنعث « : ظةهؤالنع تونذشتذرذص مذنداق دةيدذ
 ثعزدا ئ قعلغان ضذناهلعرع تىصةيلعدعن قذرذقلذقتا ؤة د

 اهللا ظذالرنع تةؤبة قعلسذن دةص بعر . ظاصةت يىز بةردع
 » جازاسعنع ظذالرغا تعتعتتع قعسعم قعلمعشلعرعنعث

ظايةت  41 سىرةرذم مذسلعمرعؤايعتع ، بذخاري ظايةت  38 سىرةمذهةممةد
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 كأرضةن ظةلةيهعسساالم صةيغةمبةر  غةيبنع  بعزضة
 تذرذص مذنداق دئضةن  قاراص  بعلةن  : ظعدع كأزع

 قةسةمكع «  ، جئنعمنعث ظعضعسع بولغان زات بعلةن
 ظارا قعرغعن  حة، ظأز ع لةر ظأز ظعمامعثالرنع ظألتىرمعض ع س

 قوللع ع قعلعشمعغ  يامانلعرعثالرنعث  بايلعق  رعغا حة،

 » . حة قعيامةت قايعم بولمايدذ ع حىشمعض
 ظابدذلاله ظعبنع ظةمرع ظأزعنعث دوستع مذهةممةد

 رعؤايةت ظةلةيهعسساالم  دئضةنلعكعنع  مذنداق  نعث
 قئصقالغان، ل ظادةم « : قعلعدذ  تاسقعلعص داشقاللعرع  ةر

 دةتاالش  خعيانةتحعلعك،  ؤاصاسعزلعق،  كعشعلةردة
 عثالر قانداق بولذر؟ نعث هال سعلةر كأصةيضةن زامانالردا

 اهللا نعث صةيغةمبعرع، بعز ظذحاغدا قانداق ع ظ 
 . ساهابعلةر قعلعمعز؟ دئيعشتع

 دئدع ظةلةيهعسساالم صةيغةمبةر  : مذنداق
 ظةمةل بعلضعنعثالر  بعلمعضعنعثالرنع تةرك ! قعلعثالر غا

 ! جا كةلتىرىثالر ئ حوثلعرعثالرنعث ظةمرعنع ب ! ثالر ظئيتع
 بذير  كةتمةثالر كعحعكلعرعثالرنعث  بويسذنذص  ! ذقعغا

 رعؤايةتتة  بعر  رةثؤازلعق : يةنة  دعنعدا  نعث  اهللا
 . دةص بار ! قعلماثالر

 كأرضةن  هالعنع  ظعنسانالرنعث  كىندعكع  بىضىن

 ) اهللا ظذنثدعن رازي بولسذن ( كعشع ظعبنع مةسظذد
 ت  سأزعنعث  مذنذ  ي ئ نعث  ياخشعالر « : تةلةيدذ ئ ضعضة

 ك  بعر  دذنيادعن  ياخ ئ بعرلةص  ياماننع  شع تعدذ،
 » . ظايرعيالمايدعغان ناباص ظادةملةر قئصقالعدذ

 تةبةراني رعؤايعتع ظةبذ داؤذد، نةسةظي رعؤايعتع تعرمعزع رعؤايعتع

دةرؤةقة هاياتلعق حعرعدع ؤة سعسعدع، ظعمانع
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 بار كعشلةرنعث كأثلع سعقعلدع، دعندا حعث تذرغان
 كعشع حوغ تذتقان كعشعضة ظوخشاش يىرعكع دةرتكة

 ظةلةملعرع،  ظعنسانالرنعث تارتعؤاتقان دةرت . تولدع
 يىرعكع  ظازاب حعكعؤاتقان  كأرىص  ظذقذبةتلعرعنع

 بولذصمذ بذ كىنلةردة ظعسالم دعيارع ؛ سةدصارة بولدع

 صئتعص  قذللذق صاتقعقعغا  ظةمةلعيةتتة  دةص ظاتالغان،
 ، الردعكع ظةهؤالالرنع، ظاتاقتا مذسذلمان رايون قالغان

 زو  بول ظةمةلعيةتتة  قذل  كاصعرالر ، ؤاتقان ذ راؤانالرغا
 يىرعكع  كأرىص  بعحارعلةرنع  خورلعنعؤاتقان  ظالدعدا

 . لةختة بولدع  لةختة
 مذهةممةد  مذسذلمانالرغا  كىندعكع  بىضىن

 اهللا ظذنعثدعن رازي ( نعث ظةبذ هذرةيرة ظةلةيهعسساالم
 رعؤايةت قعلغان هةدعستعكع مذنذ سأزع توغرا ) بولسذن

 نعث ظةلةيهعسساالم ةيرة صةيغةمبةر ظةبذ هذر « : لعدذ ئ ك
 بولسذن ( سةؤبان  رازي  مذنداق ) اهللا ظذنثدعن  غا

 خذددع ! سةؤبان ع ظ « : دةؤاتقانلعقعنع ظاثلعدعم دةيدذ
 بعر قاحا تاظامغاظوالشقاندةك، بارلعق معللةتلةر سعلةر

 ظولعشعؤالسا سعلةر  قانداق سعلةر ضة  هالعثالر  نعث
 بولذر؟

 بعرع ظاتام ؤة ظانام ظي اهللا نعث صةيغةم : سةؤبان

 بولسذنكع  صعدا  ظازلعقعدعن ، ظأزلعرعضة  سانعمعزنعث
 . شذنداق  بوالمدذ؟ دئدع

 بئراق ياق شذكىنلةردة سعلةرنعث سانعثالر كأص، 
 بولعدذ  تاشالنغان  ظاجعزلعق  دئدع ، دعللعرعثالرغا

 . جاؤاب بئرعص ظةلةيهعسساالم صةيغةمبةر

. ر ساهابعلة ظاجعزلعق ظذ؟ دعيعشتع نئمة 
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 تذتذص كئتعشعثالر ؤة دوست سعلةرنعث دذنيانع 
 جاؤاب دئدع ، قوراللعق كأرةشنع ياقتذرماسلعقعثالر

 . ظةلةيهعسساالم صةيغةمبةر بعرعص

 بذزذقحعلعق ظعصادعلعرع
 بذزذقحعلعق  تةرةصلعرعضة  هةرقايسع  هاياتلعقنعث

 تارقالدع،  هأجةيرعلعرعنعث ظعنسانعي كةث  هايات

 حىشكىنلى  بارلعق هةممعسعضة  كعردع،  سعثعص  ك
  هأكى بذنعث . قورالالر ظعسالمغا قارشع ظعشلعتعلدع
 : مرانلعق ؤة سعياسةتتعكع ظعصادعسع

 ساماؤي  نعث  اهللا  قعلعنمعدع،  قانذن  قذرظان
 ظالماشتذرذلدع،  قانذنالرغا  يةرلعك  شةرعظعتع

 ظعنسانالرغا  قعلعؤعلعص،  خذدا  ظأزلعرعنع  هأكىمرانالر
 هةؤةسلعرعنع قانذن  ة  هاؤايع ي خعياللعرع ؤ ع شةيتان

 تاثدع  ياد مئهرعبان كعمكع « . قعلعص  نع  اهللا
 قذرظاندعن ( ظعتعشتعن  بعز ) يةنع  ظأرىيدعكةن،  يىز

 ظذنعثغا شةيتاننع مذسةللةت قعلعمعز، شةيتان ظذنعثغا
 عزكع، شةيتانالر هئس شىب  شةك . شة هةمراه بولعدذ ع هةم

 الر بولسا ظازغذن كذصصارالرنع توغرا يولدعن توسعدذ، ظذ
 » . ظأزلعرعنع توغرا يولدا دةص ضذمان قعلدذ

 ظذالرنعث اهللا رذخسةت قعلمعغان نةرسعلةرنع دعن «
 » قعلعص بئكعتكةن مةبذدلعرع بارمذ؟

 سىرة زذخرذص ظعمام ظةهمةد، تةبةرانع ؤة ظةبذ داؤذد رعؤايةت قعلغان

 ظايةت  21 سىرة شذرا ظايةت  37  36

 دعنع ناصولئظون ة تةهتاؤي بذ قةبعه جعنايةت رعفاظ
 نع ظةرةبحعضة تةرجعمة قعلعش ؤة ) فعرانسعيةقانذنع (

 قعلعنغاندا، مذهةممةد  مةجبذر  تةتبعقالشقا معسعردا
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 . صاشادعن باشالندع ي ظةل
 : تذرمذشتعكع ظعصادعسع ظعجتعماظعي

 سىصعتعدة  قورال  جةثضة  قارشع  ظعسالمغا  ظايالالر
 » ظازات قعلعش قاراثغذ دةؤرلةردعن « . ص كعرعلدع ع ظئل
 ظاستعدا ئ د  شذظارالر  يالتعراق  ساختا،  ضةندةك

 تاشالندع  باهالعق . بةخعتسعزلعك دوزعخعغا  ظةرزان
 خةلقظارا  سئتعلعص،  سىصعتعدة  قعسا تاؤار   يةهذدي

 . سحعلعرعنعث شةهؤانعي قذربانلعرعغا ظايالندع
 ظايال دئضةن بذ ظذلذغ يارالمعشنع ؤةيران قعلش

 . يالتعراق شذظارالر كأتىرىلدع ظىحىن يالغان، ساختا،
 ظايالالرنع ظازات : مةسعلةن  كأتىرضةن  ظةمعن  قاسعم

 بايرعقع  ظةمعينة ؛ قعلعش  باشلعغان،  شةظراؤي  هذدا
 ظةرةب ؛ قذؤؤةتلعضةن ظايالالر ظتتعصاقع  سةظعد قولالص

 كةلضةن  بارلعققا  نامعدا  مةدةنعيةت  صايتةخعتلعرعدة
 سةهنعلعرع ؛ صاهعشخانعالر  تىزةش هأسع ؛ مودعل  ن

 وللعؤود، قاتارلعق جايالردا ه صارعآ، رعم، ؛ ظورذنلعرع
 قاصاق  قوش  قعلؤاتقان  يعتةكحعلعك  يةهذدعيالر

 ظوصراتسعيةلعرع  تىزةش  هأسعن  دذنيا ؛ حعقعرعش،
 قذرذلتاي  ظايالالرنع  حعقعش،  تالالص  ضىزةللعرعنع

 بذ . ؤةكعلع قعلعش ؤة ظذالرغا هوقذق بعرعش قاتارلعقالر

 هةمم  كأر ظعشالرنعث  ظارقا  نعشعدة ى عسعنعث
 ناهايةت ظايالالر . يةهذدعيالرنعث زةهةرلعك قولع بار

 يةتتع  هالةتكة  بعر  بولمايدعغان  تذرغعلع  . حعداص
 ظايالالر بالعالرنعث قوللعرعدعكع ظويذنحذق توصلعرعدةك،
 يةهذدعيالر قةيةرضة تةصسة، قانداق تةصسة، شذيةرضة،

 دوم كأثلعنع يةهذدعيالرنعث ؛ اليدعغان ع شذنداق
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 خاهعشع  شذالرنعث  كعيم بويعحة ظعزدةص،
 ؛ حاحلعرعنعمذ شذنداق ياسايدعغان ؛ ظالماشتذرعدعغان

 قورحاقالرغا  يىز  يىرعيدعغان  بوياص كأزلعرعنع
 . ظايالندع
 ظعلعم ع صاهعش  جعنايةتنع  مةدةنعيةت،  صةن  نع

 ظارقعلعق ؤةيرانحعلعق ت  خعمذ ئ دةيدعغان تةشؤعقاتالر
 . ظةت ظعنعستئتوتلعرع قذرذلدع ضىزةل سةن ، غعرالشتع ئ ظ

 جعنسعيةتكة حوقذنذص،  ظةمةلعيةتتة  ظعنعستئتوتالر  بذ
 صاهعشعؤاز فةينذسقا باش ظذرغان رعملعقالردةك رةزعل

 ظ  ظورذنالردذر أ قعلمعشالرنع  ؤعزور، ئ ل ئ ت . ضعتعدعغان
 ظارقعلعق ظعنسان روهعيعتعنعث آذرنالالر  كعنو، ضعزعت

رنع ي ظعزناال ع ظعنسان حوثقذر قاتلعرعدا ساقلعنعص قالغان
 جةثضة  بذ  سىرةتلةر  يالعثاح  ظىحىن  ظأحىرىش

 ظعنسانعيةتنع ؤةيران قعلعشتا يةنة يالالنما . قاتناشتع
 ي ع شةهؤان  زعلغان سعرعق ئ قةلةمكةشلةر تةرعصعدعن ي

 س ئ ه  ظعشقا  علةر هئكاي بذ . لعندع ئ كايعلةر
 شةهؤانعيةتنعث ق صذ  ظاؤام  بعخذدالشتذرذص  راالرنع

 . عرعضة سأرةص كعردع سعسعق ظةؤرةزل
 ظ  يازغذحعالر، ، نعقكع ئ ناهايعتع  ظاتالمعش  ظاشذ

 مةدهعية  ؤة سةنظةتحعلةر مةيلع زوراؤانالرغا  شاظعرالر

 شةهؤان  مةيلع  كأككة ع ظوقذسذن،  حعرعكلعكنع  ي
 بةرعبعر  ؤة خةلق كأتىرسذن  بةزلةيدذ  نع

  ظذالر زوراؤانالرغا مةدهعية ظوقذغا . الشتذرعدذ ت بعخذ
 زوراؤ  يذشذرذص نلعرعدا  قةبعهلعكلعرعنع  انالرنعث

 بويايدذ خةلق  كأزعنع  كأككة ؛ نعث  شةهؤانعيلعقنع

 بعخذ  خةلقنع  بولسا، الشتذرذص، ت كأتىرضةنلعرعدة
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 قعلمعشالرغا  صاسكعنا  نعجعس،  دعققعتعنع  خةلقنعث
 تةلةصنع غعدعقالص، جعنسعيةتتعن عي جعنس ؛ بذرعؤعتعدذ

 ه  زذلذمنعي  ظويلعمايدعغان،  قعلماي ئ باشقعنع   د س
 توسذص  ظالدعنع  زوراؤانالرنعث  خذدذثنع « عغان،

 دعيةلمةيدعغان قعلعص » بذيةردة بعزمذ بار ! بعلعص يىر

 . قويعدذ
 قذرظان تعلع بولغان ظةرةب تعلعنع يوقعتعش ظىحىن،

 معسعر ؤة معسعر ظةتراصعدعكع جايالردا يةرلعك ظاؤام
 . تعلعنع ظعشلعتعش تةرغعب قعلعندع

 قاهعرة « يعلع  1902 لمور ؤو سوتحع لعك ع ظةنضعلعي
 . زعص بذ تةرغعبنع باشلعدع ئ ناملعق كعتابنع ي » تعلع

 يعلع  1926 نعر ؤعليام ؤعلكوكعس ئ لعك ظئنآ ع ظةنضعلي
 ؤولمورغا  قعلعص  تةرجعمة  تعلعغا  ظاؤام  ظعنجعلنع

 قذيرذقحعلعرعدعن . ظةضةشتع  معسعردعكع  ظذالرنعث
 ظابدذلظةزعز  لذتفع، سةظعيد ظةقلي،  سةييعد ظةهمةد

 ظةضةشتع ف  ظذالرغا  لذتفع . ةهمع قاتارلعقالر  ظةهمةد
 تعرعلدىرضىحعسع ئ ي  ؤةتةنصةرؤةرلعكعنعث  زامان  ثع

 معسعرالشتذرذشنع  تعلعنع  ظةرةب  ظذ،  بولذص،
 هةيران قاالرلعقع شذكع، بذ ظادةم . تةشةببذس قعلعدذ

 سةظعيد . ؤالغان ذ ظةرةب تعلع جةمظعيعتعنعث رةظعسع بول

 لذص، لعك شاظعر بو ع ظةقلعي لعؤعي
 » شالالق ظةدةبعيات « سةييعد قذتذص ①

 زعص ئ زعقعدا ي ئ ناملعق بعر كعتابنع التعن ي » يارا « ظذ
 هازعر لعؤعية جةدعدعزم صارتعيعسعضة رةظعس ظذ . حعققان

 ظذ، راهةتصةرةسلةر ظعالهعنعث نامع . بولذص تذرذؤاتعدذ

ظذ، . نامعدا بعر آذرنال حعقاردع » مةلكارت « بولغان
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 ظةرةب  ؤة  مذناسعؤةتنع ظةرةب  بولغان  بعلةن  تعلع
 ظذن  ظةرةب  حعكعنعص ئ ؤ ع ظىزىشنع،  رسعتعتلعرعدعن

 قعلعدذ  تةشةببذس  فةهمع . حعقعشنع  ظابدذلظةزعز
 ظةرةب تعل جةمظعيعتعنعث ظةزاسع بولذص، ظذظةرةبحعنع

 . زعشنع تةشةببذس قعلغانالرنعث بعرع ئ زعقعدا ي ئ التعن ي

 دةؤرعمعز  ضعرامماتعكعسعغعمذ  تعلع  ظةرةب
 هةم تةس دئضةندةك ، واليلعقلعرعغا ماس كةلمةيدذ ق

 تذرذلدع  قارشع  بعلةن  قارشع . باهانعلةر
 هذسةيعن  تاها   1955 ظذ، . تذرغذحعالرنعث بعرع

 لعكسعي  بعر  سأزلعضةن  دةيدذ ع يعلع  مذنداق  : سعدة
 مذتةخة «  ظىضىنىش  نعسبة ضعرامماتعكا   سسعسلةرضة

  ظةسعر  20 بئراق تةن بعر ياخشع ظعش بولسعمذ،
 ت  ضعرامماتعكعنع  ياشالرغا  تامامةن ئ دعكع  ثعش

 » . تذر ق ظةخمعقانعلع
 بذزغذنحعلعق  شعظعرالرغعمذ  ظةرةبحة  شذنعثدةك

 ؤةزنع ؤة قاصعيةلةرنع تاشلعؤعتعش تةشةببذس . قعلعندع
 ه . قعلعندع  قعلعشعحة،  دةؤا   س ئ ظذالرنعث

  تذيغذلعرعنع سةجظعي ياكع قاصعية بعلةن حةكلعضة
 بذنع تذنجع بولذص تةشةببذس . تذر ق قلع ة نلعك ظةخم

 سةيياب  شاكعر  بةدعر  قاراشتعكعلةردعن . قعلغعنع  بذ

 سةم  دةرؤعش،  مةهمذد  قذربانع،  قاسعم ع نةززار  ه
 . قاتارلعقالر بار

 شةرعظةت مةنبعيعضة شىبهة صةيدا قعلعش جةثلعرع
 بذ جةثنع تاها هذسةيعن جاهعالنة شعظعر . باشالندع

 قذرظاننعث ظذ، بذكعت . كعتابع بعلةن باشلعدع  ابعدا

 ظذرذنذص  قعلعشقا مةدعينعدة « : ظعالهعيلعقنع ظعنكار
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 نازعل بولغان ظايةتلةرنعث سةزضىرلعكع مةدعينعدعكع
 بعلةن  كأرسعتعشع  تةسعر  يةهذدعيالرنعث

 مذناسعؤةتلعك، ظةرةب ظةشظارلعرعغا يةهذدعيالر تةسعر
 ظذنث بذنداق قعلشع . دةص دةؤا قعلدع » كأرسةتكةن

 ماقالعس  ي ظذنعث  يةهذدع ئ عضة  قعلؤاتقان  تةكحعلعك

 . ظعدع قعلعش ظىحىن ع ظذستازع دوركايعمنع راز
 ظأز  هذسةيعن  قذرظان تاها  ظوقذغذحعلعرعنع

 بئرعص،  باها  كىحلىكلعكعضة  ؤة  ظايةتلعرعنعث ظاجعز
 قعزعقتذردع  قعلعشقا  تةنقعد  ظايةتلعرعنع  . قذرظان

 ظةزؤةيلةص ئ ت  ز « : خعمذ  بولغان، ئ دعن  صةيدا  معندا
 . دةص دةؤاقعلدع » سماندعن حىشمعضةن ظا

 ظعسماظعل  ؤة  ظعبراهعم  هاياتع  ظةدةبعي  ظذنعث
 ظعنكار ظةلةيهعسساالم  ظأتكةنلعكعنع  ظةمةلعيةتتة  نعث

 باشالندع  بعلةن  سعيرةت ئ س . قعلعش  ظذنعث  ز
 ظذنعث  كعتابلعردعمذ  يازغان  نامعدا  دعن  توغعرعسعدا

 . ظوصظوحذق كاصعرلعقعنع بايقايسعز
 هةدعسلعرعمذ لةيهعسساالم ظة صةيغةمبةر  نعث

 ظوبي  ظايالندع ئ بذزغذنحعلعق  سةهي . كتعغا  ظذالر
 ظةبذ رعيا . هةدعسالرغا شىبهة صةيدا قعلماقحع بولدع

 حىشةنحة «  توغرعسعدا  هةدعسلعرع  » مذهةممةدنعث

 حعقاردع  كعتاب  بعر  بةكرع . نامعدا  ظةبذ  سالعه
 دعن ) يةهذدي قعسعسعلعرع ( بذخارعينع ظعسراظعلعيات «

 رعياغا » عالش تاز  ظةبذ  يعزعص  كعتاب  بعر  ناملعق
 صةيغةمبةر . ظةضةشتع  نعث ظةلةيهعسساالم ظذالر

 رعؤايةت  هةدعس  كأص  ظةث  ظعحعدعكع  ساهابعلعرع

ظذالر يةنة . قعلغان ظةبذ هذرةيرعضة تعل تةضكىزدع
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 قذرظاندعن قالسا ظةث سةهي هةدعس كعتابعنع بذزذشقا
 لعمع بعلةن ظابدذلؤارعس كةبعرنعث قة . قول ظذزاتتع

 حعقعثالر «  كأرىص  قايتا  بذخارعيدعكع ! بذخارعينع
 ظةمةس  سةهي  هةممعسع  دةص » هةدعسلةرنعث

 راق ظذلذغ اهللا ظأز دعنعنع قوغدايدعغان، ئ ب . زعلدع ئ ي

 صةيغةمبةرنعث سىننعتعنع هعماية قعلعدعغان كعشعلةرنع
 . ظورذنالشتذردع

 بذزغذنحعلعق  تارعخعغا  ظعسالم  يةنة  شذنعثدةك
 معنعستعرلع . دع قعلعن  ظعشالر  تاشقع  عنعث ق ظامئرعكا

 عيلعب، بعروكلعمان، جورجي ف بعرةسمي مةسلعهةتحعسع
 شةرعقشذناسالر  بولذصمذ  قاتارلعقالر،  ظعسالم زةيدان

 رعيالعزعملعق ئ تارعخعنع قارعالص، ظعسالم تارعخعنع مات
 تارعخع  ظعسالم  حىشةندىرىص،  بعلةن  نوقتعظعنةزةر

 صةيدا  شىبهة  زةرعق . قعلدع توغرعسعدا  قذستةنتعين
 حىشةندىرىش «  ماركعسعزعمحة  تارعخعنع  » ظعسالم

 . نامعدا بعر كعتاب يازدع
 : ي ؤةيرانحعلعق مةسلعسعضة كةلسةك ع ظعقتعساد

 يةهذدعيالر ظأسىم شةكلعدعكع بانكعلعرع ظارقعلعق
 قاقتع  كعشعلةرنعث مال  قعلعص  مىلىكلعرعنع  سوقتع

 انعية شعركةتلةرنع ظعستعراخذؤ . قان تةرلعرعنع شورعدع

 ت . قذردع  صذل  ظارقعلعق  ظىحىن ئ جعنسعيةت  صعش
 ظاحتع  شوصاثخاناالرنع  كعشعلةرنعث . تعياتعرخانا،

 حارعلةرنع  بارلعق  بولعدعغان  الزعم  شوراشقا  قئنعنع
 سالدع  ظعشقا  صةردازخان . تولوق  ؛ لةرنع ع ضعرعمخانا،
 بذنعثغا بعر . لةرنع تةسعس قعلدع ع قاؤاقخانا، قعمارخان

 ظعحعش شةه : معسال  بعر ع كأثىل  موناكودعكع رع
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 معليذن 36 حعدعال ئ قعمار ظىستعلعدة بعر كعشع بعر ك
 ظذتتذرعؤةتتع  فوندستئرلعث  يةهذدع . بةشيىزمعث

 بعلةن  تةشكعالتلعرعنعث زاكالةت نامع  قعساسحعلعرع
 ظعضعلعرع ظألضةندعن كئيعن ظأزعنعث ، تذتذص قعلعص

 ماللعرع  كأص تئخع قعلعؤالعدعغان  ةب ظةر . مذ

 ظام  بعرع  ساياهةت ع ر ئ دألةتلعرعنعث  بعر  كعدعكع
 خةلقظارالعق . معليذن دولالرغا سئتعؤالدع 17 ظارعلعنع

 ؤة يةرلعك التارعية بعلةتلعرع صذل تعصعشنعث يةنة بعر
 ظوقذتذش مئتودلعرع  ظوقذ . ؤاتعدذ ذ ظةصحعل حارعسع بول

 قعلعش تةربعية ظذسذلع ظارقعلعق بذزغذنحعلعق  ؤة تةلعم
 كةلسةك مةسعلعسعض  ظعنسان : ة  مئتودالر  ي ع هازعرقع

 . بةلكع نابذت قعلعدذ ؤة صةزعلةتلةرنع سذسالشتذرعدذ
 قارشع تذرذص ظعنسان بعلةن اهللا ظوتتورعسعدا  دعنغا

 قعلعدذ  صةيدا  توساق  حئركاؤ ياؤروصادا . مذستةهكةم
 قعساسحعلعقعنعث  يةهذدع  خةلقظارا  بعلةن  داظعرعلعرع

 ف  دارؤعن،  بولغان  قاتار وظعد ر تأرةلمعلعرع  نعتشة ،  
 بولغاندعن باشالص لعقالر ظوتتورعسدا سىركعلعش صةيدا

 ظذحرعدع  تةسعرضة  يىزلعنعش  دعن . دعنع  ناهايةت
 كعشعلةر يةهذدي . ظةمةلع تذرمذشتعن يعراقالشتذرذلدع

 . يةلعرعنع قوبذل قعلعشقا باشلعدع ظعدع

 يةهذدعيالرنعث ظعككعنجع ظةهدعنامعسعدة مذنداق
 سأز بعز « : دئيعلدع  قذرذق  نعث جاكارلعغانلعرعمعزنع

  سعثالردا بولسذنكع، دارؤ ئ ظ ! دةص ظويالص قالماثالر
 بويعحة بعزنعث صعالنعمعز ماركعس ؤة  نعتشةلةر ، عن

  يةهذدعيالردعن باشقا معللة . مذؤةصصةقعيةت قازاندع

 ظعلعم  كأر  تلةرنعث  يىزلعنعشلعرعدة ؤاتقان ى ل ى صةن
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 ظاال  ظةخالقسعزلعق  ؤة  تئخعمذ دعنسعزلعق  مةتلعرع
 » . كىحعيعص بارعدذ

 قعلعشع  تةقلعد  ياؤرذصاغا  بةلضىلعضىحعلةر  مئتود
 جاكارلعدع  ظوحذق  مذسةل . كئرةكلعكعنع  سةلالمة

 معسعر : ناملعق كعتابعدا » بىضىن ؤة ظةتة « ظأزعنعث

 ياؤروصانعث بعر قعسمع، ظافرعقعنعث بعر قعسمع ظةمةس
 سعرنعث مع « تاها هىسةيعن ظأزعنعث . دةص جار سالدع

 مةدةنعيعتع  سةلالمعضة » كةلضىسع  كعتابعدا  ناملعق
 . ظةضةشتع

 م ع ظةنضعلي  دانل ئ سس ع لعك  معسعرنعث و ظونعر  ب
 ظوقوتذش صعروضعراممعسعنع تىزىص، ظأزع بعؤاستة  ظوقذ

 قعلدع  بر و دانل . ظعجرا  صةؤقذلظاددة ع تانعي ع بقا  نعث
 . ظةلحعسع كرومعر ظارقا تئرةك بولدع

 م  ظةرةب دألةتلعرعمذ  اهللا . عسعرنع دورعدع باشقا
 ظوقذ  دعنعنعث  صعروضعراممعلعرعدا  نعث  ظوقذتذش

 كرومعر مةككارلعق ؤة . حقانداق نعسعؤعسع بولمعدع ئ ه
 ساختعصةزلعك قعلعص يىرىص، ظاخعرع معسعر شةرعظةت

 ظأزع ع ظ  صعروضعراممعلعرعنعمذ  دةرس  نعستعتوتعنعث
 . تىزدع

 بعز « : توققوزعنجع ظةهدعنامعدة مذنداق دئيعلدع

 شذظارعمعز ماس  باراؤةرلعك، ‹ : ونعالرنعث  ظةركعنعلعك،
 . بعز بذ شذظارلعرعمعزنع ظالماشتذرمايمعز . › بذرادةرلعك

 مذ ظذقذمذشلذق قعلعش تئخع بةلكع بذ شذظارلعرعمعزنع
 باراؤةرلعك ‹ ظىحىن،  هوقذقع،  ظةركعنعلعك

 ظعدعي  بذرادةرلعك  بذ . دةيمعز › سع ع مةجبذرعيعتع،

 رعنع تذتذؤالعمعز ئ ي ظارقعلعق مةسعلعنعث ظةجةللعك
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 هةرقانداق ، دة  باشقا  هاكعمعيعتعمعزدعن  بعزنعث
 باشقا . هاكعمعيةتنع ؤةيران قعلعمعز  قارعماققا  ضةرحة

 بعر  حاغدا  بذ  قعلسعمذ  مةؤجذتتةك  هاكعمعيةتلةرمذ
 قارشع حعقسا  صةقةت بعزنعث ، هأكىمةت بعزضة  بذ

 ؤاتقان ذ بول بويعحة قوشذلعشعمعز ؤة ظورذنالشتذرعشعمعز

 . ةكلعؤازلعقتعن ظعبارةت، خاالس ش
 جاكارلة  شذنع  بعلةن  ظعشةنح  بىضىن   مةن

 هأكىمةتلةرنع  تىزضىحعلةر،  قانذن  بعز  يمةنكع،
 قوماندانلعق  قوشذنالرغا  قعلغذحعالر،  كونترول

 . قعلغذحعالرمعز
 تعكعدعغانلعرعمعز هئس شىب  كأز  بعزنعث  عزكع،

  حةكسعز، ظعشتعهايعمعز حوث، ظأح ظعلعشعمعز شةصقة
 بعز تعرورعزعمنعث تةض . سعز، دىشمةنلعكعمعز حوثقذر ت

 ضورذهالر  بعز هةرقايسع ظعزعمالر ؤة صارتعية . مةنبعيع
 . ظعحعدعن بعر مذنحة كعشعلةرنع خعزمعتعمعزضة سالعمعز

 سوتسعيالعز  مةستانعلعرع،  عمحعالر،  صادعشاهلعق
 ي دألةت ع كوممونعزعمحعالر، فارابي تةسؤعرلعضةن خعيال

 كأرضىحعلةرنع ظذالرنعث هةممعسعنع قذرذش حىشعنع
 ظذالرنعث هةربعرع ظأزضة خاس . ص مئنعمعز ظئيتع شةك ئ ظ

 ظأزعدة . ظذسذل بعلةن ظأز هأكىمرانلعقعنع سورعؤعتعدذ

 بذنعث . بار بولغان قانذنالرنع صاحاقلعماقحع بولعدذ
 تعنعحلعق . يعن ظةهؤالدا قالعدذ ئ بعلةن هأكىمةتلةر ق

 راق بعز ظذالرغا ئ ب . ذ ةصقةت تعلةيد ش ظىحىن بعزدعن
 . حة تعنعحلعق بةرمةيمعز ع لعنمعغ ئ معتعمعزضة ي  هأكى

 كولدذر  ظأسمىرلعرعنع  معللةتلةرنعث   هةرقايسع

لعتعص، ساختعلعقعنع ظأزعمعز بعلدعغان صعرعنسعصالرنع
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 . ضعتعش ظارقعلعق ظذالرنع حعرعتتذق أ ظذالرغا ظأزعمعز ظ
 ظأز  قانذنلعرعنع  تارقالغان  ظارعسعدا   ضةر شذالرنعث

 شذ  تذرذصمذ،  تىزضىحعلةر تمةي  قانذن  قانذنالرغا

 سةت قعلمعغان غةيرع ظعزاهاتالرنع بئرعش ؤة ظازراق ق مة
 نةتعجعلةر  زور  صةؤقذلظاددة  ظارقعلعق   بذرمعالش

 » . ضةظعرعشتذق

 ظةهدعنامعنعث  تأتعنجع  تعدة ئ ب  141 يةهذدعيالر

 ظوحذق جاكارلعدع   الر خرعستعظان بعز « : مذنذالرنع
 كالل  اهللا نعث  تارتعص دئضةن عسعدعن  ظذقذمنع

 ي ع كعتاب ؤة مادد  ب سا ئ ظئلعؤعتعص، ظذنعث ظورنعغا ه
 » . رةك ئ زأرىرعيةتلةرنع ظورذنالشتذرعشعمعز ك

 تعدة مذنداق ئ ب  184 ظون تأتعنجع ظةهدعنامعنعث
 ظةقعيدعلعرعنع « : دئيعلدع  دعنالرنعث  بارلعق  بعز

 بذنعث نة  كئرةك،  صايدعسع ق صاحاقالص تاشلعشعمعز
 » . عنسعزالرنع كأصةيتعشتذر د

 مةسعلعسعضة سعياسعي  بذزذقحعلعقالر  جةهةتتعكع
 : كةلسةك

 بذزذقحعلعقنع  هةممة  بذزذقحعلعق  جةهةتتعكع  بذ

ظةلةيهعسساالم خذددع صةيغةمبةر . سعص  حىشعدذ ئ ب
 ظئ  توغرعسعدا  ظةمةلدارلعرع  زامان  ، تقاندةك ي ظاخعرقع

 ةنةس ظ . صىتىن يةرشارع يارعماسالرنعث قولعغا قالدع
 رعؤايةت تعن ) اهللا ظذنعثدعن رازي بولسذن ( ظعبع مالعك
 د قعلعنغان  مذنداق  هةدعستة  : يعلضةن ئ مةرصذظ

 ظ «  يعلالر  قانحة  بعر  حعقعشتعن  لضعرع ع دةججال
 ظذ زامانالردا راستحعل . ظالدامحعلعق كةثرع تارقعلعدذ
ظعشةنحعلعك كعشع يالغانحع، يالغانحع راستحعل،
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 يارعماسالر . دةص قارعلعدذ خاظعن، خاظعن ظعشةنحعلعك
 . جاهاننع بعشعغا كعيعدذ

 كعملةر؟   صةيغةمبةر ئ د يارعماسالر  يعلضةندة،
 ظومذمنعث ظعشعغا مةسظذل صاسعق دةص : ظةلةيهعسساالم

 » . بةرضةن جاؤاب

 ناملعق كعتابعدا سةظيد ظعبنع » ظةؤسةت « تةبةراني
 دعن ظةبذ هذرةيرعنعث مذنذ مةرصذظ هةدسعنع ع جذبةير يول

 صاهعشة ؤة بعخعللعق ظاشكارالنماي، « : ايةت قعلعدذ رعؤ
 ظعشةنحعلعك كعشع خاظعن، خاظعن ظعشةنحعلعك دةص

 هاالك قعلعنعص، حىصرةندعلةر  قارالماي، ظالعيجانابالر
 بولمايدذ  قايعم  قعيامةت  تذرذص  تذتماي  . هوقذق

 ظالعيجانابالر ؤة حىصرةندعلةر كعملةر دةص : ساهابعلةر
 صةيغةمبة  ظالعيجانابالر : ظةلةيهعسساالم ر سورعغاندا،

 كعشعلةر  اليعق  كعشلةرنعث ؛ ظابرويغا  حىصرةندعلةر
 دةص  كعشعلةر  يىرعدعغان  ظأمعلةص  جاؤاب ظايعغعدا

 » . بةرضةن
  ية بذخاري ظأزعنعث ظعسنادع بعلةن هذزةيصةتذل

 بةت  121 جعلعد  16 فةتهذل باري ①

 هذزةيصة مانعيد  هةدستة  قعلغان  رعؤايةت  اهللا ( عن
 بولسذن ظذنع  رازي  ظةلةي ) ثدعن   ساال هئس صةيغةمبةر

 يةنع ظعسالمنعث ( ظاشذ ياخشعلعق « : مدعن سورايدذ

 تارقعلعشع  بوالمدذ؟ ) كةث  يامانلعق  كئيعنمذ  دعن
 هةظة دوزاخقا حاقعرغذحعالر بولعدذ، كعمكع ظذالرنعث 

 ، حاقعرعقعغا ظاؤاز قوشسا، ظذالر ظذنع دوزاخقا تاشاليدذ

 » . بئرعص جاؤاب يهعسساالم ظةلة دةيدذ صةيغةمبةر

 بةرسعلة : هذزةيصة  تونذشتذرذص  ظذالرنع ! بعزضة
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 صةيغةمبةر دئضةن  بعزنعث : ظةلةيهعسساالم دة،  ظذالر
 بعلةن  تعلعمعز  بعزنعث  حعققان،  ظعحعمعزدعن

 » . دئضةن .... سأزلةيدعغان ظادةملةر
 : ظعسالم شةرقعنعث بذزذلذش مةسعلعسعضة كةلسةك

 توال  ضةص  ؤةتةن ئمعن ز . بذهةقتة  صارحعالندع،

 سئتعؤعتعلدع، يةهذدي قعساسحعلعرعنعث صعالنع تولذق
 بعرعلدع . ظعجراقعلعندع  زةربة  ظعسالم . ظعسالمغا

 هةر ع ن ع ظويغ  ياؤذزالرحة ع ش  بعخلعرعغا  كعتعنعث
 قعلعندع  ؤة . زعيانكةشلعك  ضورذه  مذسذلمانالر

 بألىندع  راست . صعرقةلةرضة  ظأزعنعثكعنع  صعرقة  هةر
 باش ف عردا معس . دئدع  خاهعشع  عرظةؤنحعلعك

 يذرتؤازلعق نةرعلعرع  كأتىرضةندعن باشالص جاهعالنة
 . تارتعلدع

 روكفعللعر معليذنلعغان جذنةيهلةرنع حعقعم قعلعص،
 قذرذص ف معسعردا  ظنعستئتوتعنع  ؤة  مذزعيع  عرظةؤن

 . حعقتع
 ظعبادةتخانعسع « يونعسكو  سذمبذل  نع » ظةبذ

 توصلع  ظعقتعساد  ظىحىن  شعر « ظذالر . دع قذتقذزذش
 . هةيكعلعنع صوحتا ماركعلعرعغا باستع » تةنلعك ظادةم

 بذ هةيكةلنع هةيكةلتعراش مةهمذد مذختار معسعرنعث

 سعمؤ  كأتىرعشعضة  قعلدع و قةد  هةيكةل  . ل
 بعرع ئ اكذل ف رعستعت ئ ؤ ع ظذن  هةر  تعتلعرعنعث

 . عرظةؤنعيلةرنعث بعرةر بذتعنع ظأزعنعث شذظارع قعلدع ف
 يلعرع يذنان، ؤة رعم باسمعحعلعرع ظةرةب مذسذلمان غازع

 . بعلةن بعر قاتاردا قويذلدع

 دئدع  مذنداق  صاشا دئضةن قعبتع « : مةرقةس



27 

 : دئمةك . لعك بولعدذ دئضةن سأزنعث مةنعسع معسعرلعق
  ي معسعرلعقالر ع هةممعثالر قعبتعيالر، هةممعثالر قةدعم

 » . نعث نةسلع
 لعؤان ؤة ظعراقنعث ظةشذرعية ؤة كةلدانعية قاتارلعق
 ظوتتورعغا  تةشةببذسع  راهةتصةرةسلعك  جايلعرعدا

 ظارقعدعنال  ظأزعنع قذتقذزغذحع نامع بعلةن . حعقتع
 ، رعغا حعقتع ذ ان تةشةببذسلعرع ظوتت ظ ظاتعؤالغان خرعستع

 . ظةرةب معللةتحعلعكع باش كأتىردع
 معللةتحعلةرنعث داهعيسع ظامئرعكعلعق ظوقذتقذحع

 شاضعرتع  ظذنعث  ؤة  زةرعيق  جورجع قذستةنتعين
 ظادعمع  ظاضنعتلعقعنعث  ظاخبارات  ظةنضعلعية  هةبةش،
  الؤرانسعبمذ ظةرةب معللةتحعلعكعنع تةرغعب قعلغذحعال

 عدا » يةتتة تىرلىك صعالن « ظذ، ظأزعنعث . رنعث بعرع

 دةيدذ  معللةتحعلعك « : مذنداق  ظةرةب  مةن
 ظعشعنةتتعم  حوثقذر  كةلمةي . هةرعكعتعضة  هعجازغا

  ع صارحعلعؤعتة كئيعن علعكع تىر تذرذصال ظةرةب معللةتح
 » . لةيدذ دةص قارايتتعم

 راي  ظعدعي و مةزكذر  معللةتحعلعك  صةيدا نع سع ع ندا
 ظارسوزي  قعلعنغان  ضذمان  دةص  يةهذدي  قعلغذحع،

 . ظاقالندع

 رةهبةرلعك  ضوركع ظابدذل مةسعه  سذظاد،  ظانتون
 يةهذدعيالر  صارتعيعسع،  معللةتحعلةر  سىرعية  قعلغان

 قعلغا  ؤة رةهبةرلعك  هةرعكةتلةر  كوممذنعستعك  ن
 تةشةببذسالر  قاراشالر ؤة سوتسعيالعستعك  دذنيا

 . ظالقعشالندع

 كأتىردع  باش  معللةتحعلعكع  صارعس . ظعراندا
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 شذنداق قعلعص ظعسالم شةرقعنعث هةرقايسع جايلعرعنع
 . معللةتحعلعك صارحعلعؤةتتع

 هازعرقع بوغذنالر ؤة « ظذستاز ظابدذلاله تةل ظأزعنعث
 جانلعق ظاللع ئ ر  ظةهدعنامعلعرعنعث  يةهذدي  ق

 دةيدذ » دذر لعرع ع ظعصاد  مذنداق  كعتابعدا  : ناملعق

 يةهذدي قعساسحعلعرع ظةهدعنامعلعرعنعث راستلعقعغا «
 صاكعت  حوث  ظةث  ظعبلعس  بولغان  ظةهدعنامعدعكع

 » . تةلعماتلعرعنعث ظةمةلضة ظاشقانلعقعدذر
 ب  1  نوصذزعنع  دعننعث  نوصذزع  سص ئ صذلنعث

 لةر صةيدا ع خعل صارتعي  يا معقياسعدا خعلمذ دذن . حىشتع
 شالالقلعق، صاسعقلعق، ساتقعنلعق، قارعحعلعق، . بولدع

 يةهذدعيالرنعث شةرق ؤة . ساختعصةزلعك كةث يامرعدع
 غةربتعكع حوقذنغذحعلعرع ظةركعنعلعك، باراؤةرلعك ؤة

 حىشىرمة  ظئغعزعدعن  بولدع يد بذرادةرلعكنع  . عغان
 ةهدعنامعدعكع صعالنالرنعث ؤةهاالنعكع بذالر بعرعنجع ظ

 . بعر قعسمع ظعدع
 دىمدة  قعممةت قاراش ؤة ظألحةملةر ظوثدا  2

 ظذلذغ . قعلعؤعتعلدع  بار  ظعمانع  راستحعل،  باتذر،
 ، يولدعن حعققان ؤة مةركعزعي ظةكسعيةتحع كعشعلةر

 . نعتلعقعنعث جاسذسلعرع دةص قارالدع ئ ظاخبارات ظاض

 ي ظوغرعالر ع ر حىشكىنلةشكةن، نامةرد، يالغانحع دةه
 . ؤالدع ذ ظعلغار ظعنقعالبحع بول ؛ ؤةتةنصةرؤةر قةهرعمان

 تذرذصسعلةركع  الياقةتسعز : كأرىص  ظعشالرغا  مذهعم
 قويذلدع  ظادةملةر  ظعككعنجع . ناباب  بولسا  بذالر

 . ظةهدعنامعدعكع صعالنالر ظعدع

ضورذهالر  دذنيا معقياسعدا هةرقايسع صارتعية  3
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 هوقذق تالعشعص صذت  ظأز  جاصاكةش . صعشتع ئ ت ظارا
 قايمذقتذر  مةنبعظع هوقوق خةلق لذص، ذ ظةمضةكحعلةر

 باستذرذلدع . دئيعلدع  سعنعصالر  بولسا بذالر . باشقا
 . ظىحعنجع ظةهدعنامعنعث مةزمذنع ظعدع

 يةهذدعيالرنعث خةلق دذنيا معقياسعدا بارحة  4

 سودا  بئيعتعدعغان  صىتىن  خةزعنعلعرعنع  تعجارةتكة
 بذر  ظأح  يدا صا . ع عد دعققعتعنع  ظىحىن  مةنصةظةت

 بولدع  صةيدا  كعدعن ئ ح  عيةت حاك ظ جةم . ظاداؤةتلةر
 ؤة . بأسىلدع  دعن  كةلضةندة  مةنصةظةتكة  ماددي

 ه  ظةرزعمعدع ئ ظةخالق  تأتعنجع . حنةرسعضة  بذ،
 . ظةهدعنامعنعث مةزمذنع ظعدع

 دعن  5  شايكعلعرع  ظذالرنعث  ؤة  يةهذدعيالر
 ذقةددةسلعك م داظعرعلعرعضة زةربة بئرعش ؤة ظذالرنعث

 ظ  كىنلىكعنع  مذؤةصص ئ مذهاصعزةت  قعيةت ع لعؤعتعشتة
 يةهذدعيالرنعث تةتىر تةشؤعقاتعغا ظةضعشعص، . قازاندع

 دعندعن حعققذسع كةلضةن ظادةتتعكع بعر ساياق دعن
 بولدع  قعالاليدعغان  هاقارةت  بذ، . داظعرعلعرعضة

 . بةشعنجع ظةهدعنامعنعث مةزمذنع ظعدع
 تذرمذش ظعشلةصحعقعرعش كاشعلعغ  6  ظذحراص،  ا

 هةققعنع  ظعش  ظأسسة،  باهاسع  الزعمةتلعكلعرعنعث

 . ظأستىرىش ؤةدعسع بعلةن ظاؤام ظعشحعالر ظالداندع
 بولدع  ؤةيران  ظعشلةصحعقعرعش  ظةضعشعص  . بذنعثغا

 عشكة عح ظعشحعالر غةملعرعنع ظذنتذش ظىحىن هاراق ظ
 ظالتعنجع . قعزعقتذرذلدع  يةهذدعيالرنعث  بذ،

 . نع ظعدع ظةهدعنامعدعكع صعال

 قعتظةلةر  7  قايسع دألةت ؤة  هةر يةهذدعيالر
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 كعحعك  صاسات صةيدا قعلعش، حوث  ظوتتذرعسعدا صعتنة
 ظادةملةرنعث  معلياردلعغان  قعلغان،  هةممعنع ضذمران

 تا » ظذرذش ظوتلعرعغا ياغ حئحعش « بعشعغا حعققان
 يةهذدعيالرنعث يةتتعنجع ، بذ . قعيةت قازاندع ع مذؤةصص

 . مةزمذنع ظعدع ظةهدعنامعسعنعث

 ستود  8  نتالر ئ يةهذدي مةكتةصلعرعنع صىتتىرضةن
 ساهةلةرضة  ظعقتعسادي  ظعدعظولوضعية،  سعياسةت،

 قعلدع  كةتمعنعنع . باشحعلعق  يةهذدعيالرنعث
 تةرعصعدعن قارشع حاصدعغان بذ  ظأزخةلقع  نعجعسالر

 مذ ظاسان تئخع نةتجعدة يةهذدعيالر ظذالرنع . ظئلعنمعدع
 قعلدع و كونتر  ظةهدعنامعنعث بذ، . ل  سةككعزعنجع

 . مةزمذنع ظعدع
  ظةركعنلةشتىرىش باهانعسع بعلةن باشباشتا  9

 كارلعرع ص قلعق يامرعدع، قانذن قارعالندع، نةشعر ظة
  قتعلعق باشقذرذ ذ ظوقذتذش ن  ل قعلعنعص، ظوقذ و كونتر

 . يةهذدي ظةؤالدلعرعدعن باشقا ظةؤالدالر بذزذلدع . لدع
 . عتعلدع  رغا حأكتىرعؤ بذزذق نةزةرعية ؤة صعرعنسصال

 معسعدعكع  بذ، يةهذدعيالرنعث توققذزعنجع ظةهدعنا
 . صعالن ظعدع

 يةهذدي ظاظعللعرعدعن باشقا ظاظعللةر صاراكةندة  10

 تةسعرع ظعجتعماظعي ظاظعلعنعث مةدةنعي ؤة . قعلعندع
 يةهذدعيالر غةربلعك دعلع كورالرنعث . يوققا حعقعرعلدع

 هوقذقع، ظعجرا قعلعش كأصعنحعسعنع قانذن حعقعرعش
 صارعخور  ظازسانلعق  هوقذقالرنع  مةمذري  ؤة  هوقذقع

 مةركةزلة  قولعغا  ظارقعلعق  بذزذقالرنعث  شتىرىش

 قعلدع  ظونعنعجع . كونترول  يةهذدعيالرنعث بذ،
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 . ظةهدعنامعسعنعث مةزمذنع ظعدع
 هةرقايسع  11  دذنيادعكع  يةهذدعيالر

 كور ، ذهالرنعث  ضور  صارتعية  دعلع  بولذصمذ
 ظاخبارا غ  تةسعر  ةربلعكلةرنعث  زور  تحعلعقعغا

 قعساسحعلعر . كأرسةتتع  خعزمةت  يةهذدي  عغا

 ظاض  ظاخبارات  صعكعرلعك ئ قعلعدعغان  توغرا  نعتلعقلعرع
 بةردع  رةددعية  غةرةزلعك  ظةصكارلعرعغا بذ، . نةشعر

 يةهذدعيالرنعث ظون بعرعنجع ظةهدعنامعسعنعث مةزمذنع
 . ظعدع

 ظالدا  12  سةؤةبلعك يةهذدعيالرنعث  محعلعقلرع
 بذرالدع  هةقعقةتتعن  هةرخعل . ظالعمالرنعث دعققعتع

 بعلةن  قعلعندع خةلق ؤاستعلةر  شالالق، . كاشعال
 كعنو ع شةهؤان  قويعدعغان  فعلعملعرعنع  جعنسعيةت   ي

 تعياتعرخانعالر شذ دةرعجعدة كأصةيدعكع، صىتىن دذنيا
 يةهذدي صاهعشعلعرعنعث ظالعقعنعدعكع صاهعشخانعالرغا

  بذ، يةهذدعيالرنعث ظون ظىحعنعجع ظةهد . ايالندع ظ
 . عنامعسعنعث مةزمذنع ظعدع

 خرعستعظان يةهذدعيالر ظعسالم دعنعدعن ياكع  13
 ي  سان ئ دعنعدعن  دعنسعزالرنع  نعؤالغان  ساناقسعز

 قازاندع  ظذتذق  ؤة . كأصةيتعشتة  دعنع  ظعسالم

 دعنعنع خرعستعظان  يةهذدعي  تىضعتعص،  دعنعنع
 صعالنعنعث راؤاجالندذرذش  ظأز  ظةمةلعي ظذالرنعث

 بذ،  يةهذدعيالرنعث ظون تأتعنجع ! ظعجراسع ظعدعغذ
 . ظةهدعنامعسعنعث مةزمذنع ظعدع

 يعغعلعشلعرعنعث  14  ماسذنعيالر  معقياسعدا  دذنيا

 كأصةيدع  هةسسعلةص بعرعنجع : مةقسةت . سانع
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 قةدةمدة ماسذني ظةمةسلةرنع يعغعشتذرذش، ظعككعنجع
 ظةهمعيعتع  ماسذنعيالرنع قةدةمدة  يوقاتقان  نع

 عيالرنعث  بذ،  يةهذد . تعنسعز تذنجذقتذرذش  ظىن
 . ظون بةشعنجع ظةهدعنامعسعنعث مةزمذنع ظعدع

 ظذالرنعث يالالنمعلعرع صىتىن  15  ؤة  يةهذدعيالر
 دذنيا معقياسعدا، بولذصمذ، ياؤروصا، ظامئرعكا ؤة ظةرةب

 ظال  ظةللعرعدة  ظوقذ ع ظعسالم  مةكتةص  ظوقذتذش  ي
 حعقاردع ظا  يوققا  ظعسالم . ساسلعرعنع  ظةرةب
 معسس ئ ؤ ع ظذن  يةهذدي  دانلوب ئ رعستعتلعرع  ظونعرع

 ظةسعرنعث باشلعرعدا سعزغان اليعهةنعث ظأزظةينع  20
 . كأحىرىلمعسع بولدع

 لعرعدعن باشقا ظذنعؤئرستعت نة ؤة مةككة ي ظةزهةر، مةدع
 ظعسالم  ظةرةب  ؤة ظذنعؤئرستعت بارلعق  ظةرةب  لعرع

 قعلماستعن مذسذلمانالرن  ؤةكعللعك  يىزلعنعشعضة  ، عث
  ظو ئ سس ع ياؤروصا ؤة ظامئرعكعدعكع يةهذدي م بةلكع

 يعتةكحعلعكعدعكع  شةرقشذناسالرنعث  ؤة  نعرالر
 ظةلمان  ؤة  ؤةكعللعك ظذنعؤئرستعت ي ع دعنسعزلعق  لعرعغا

 ظالتعنجع . قعلعؤاتعدذ  ظون  يةهذدعيالرنعث  بذ،
 . ظةهدعنامعسعنعث مةزمذنع ظعدع

 الرنعث دىشمعنع دةص خرعستعظان رنع يةهذدعيال  16
 راؤعقعغا ب ظةيع  صاصاسعنعث  ؤاتكان  كعلؤاتقان  لةص

 يةهذدعيالر صاصا راؤعقعنع دىم . يةهذدعيالر قول تعقتع
 ظوردعسع  يةهذدي  ظورنعغا  راؤاقنعث  بذ  كأمتىرىص،

 يةهذدعيالرنعث ظون يةتتعنجع بذ، . سالماقحع بولدع

 . ظةهدعنامعسعنعث مةزمذنع ظعدع
هذدعيالر ظأز خةزعنعلعرعنع دذنيا خةلقعنعث ية  17
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 بايلعقلعرع بعلةن بئيعتعش ظىحىن، ظذالرنع قةرعزضة
 حةك بولذش، زايذم  شذنعث بعلةن بعللة صاي . بوغدع

 ظاكسعية  ؤة  صايدعلعنعص تارقعتعش  ظذسذللعرعدعن
 يةهذدعيالرنعث . دذنيانعث بايلعقعنع ظعضةللعدع  بذ،

 . مذنع ظعدع يعضعرمعنجع ظةهدعنامعسعنعث مةز

 بةلضعلةشتة  كةلضىسعنع  دذنيانعث  ظالتذننعث
 كأرعؤاتعمعز  رولعنع  نةححة . ظويناؤاتقان  يةهذدعيالر

 ظذالر . معث يعلالر ظعلضعرع ظالتذنغا حوقذنغان ظعدع
 ظاحكأزلى ئ ه  نعيةتلعرعضة،  شذم  ظأزلعرعنعث   لعهةم

  ظاداؤةتلعرعضة يول قويمايدعغان دألة  كلعرعضة، ظأح
 ؤةيرا  ظالتذن تلةرنع  ظىحىن  ظعشلعتعش  قعلعشتا  ن
 . دأؤلةؤاتعدذ
 حعقعر  19 ! بذرادةرلةر  ظاخعرلعرعدا   ظةسعرنعث

 علغان يةهذدي قارارلعرعنعث ظاشذنداق ظةمةلعيلعششع
 ظةلؤةتتة  حعقعرعلغانلعقعغا  ظالدعنظاال  شذقارارالرنعث

 بوالاليدذ ئ ي  ظعسصات  ظىستعضة . تةرلعك  ظذنعث
 كىنلةردعك  مذشذ  خذي يةهذدعيالرنعث  صةيلع،  ع

 بال « لعرع ع يىرضىزعؤاتقان سعياسةتلعرع ؤة صعالن اليعه
 دا ظذالرنعث كاززاص داهعيسع هعرتعزعلنعث » قذرذلتعي

 حعقعرعلغانلعقعغا  قارارالرنعث  شةيتاني  بذ  ظالدعدا

 . تةرلعك صاكعتتذر ئ ظةلؤةتتة ي

 هازعرقع ظةؤالدالرنعث كارتعنعسع
 قع دةص هعد سةييعد قذتذب ظعسالم شةر ئ مةرهذم ش

 بذ  ياخشع جةمظعيةت ظاتعلعؤاتقان  ظاجايعص  نع
 بىضىن كىندة « : ظذ، مذنداق دةيدذ . تةسؤعرلعضةن

صىتىن ظعنسانعيةتنع صعرقعرعتعؤاتقان باش قئيعشنعث
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 رضة  بذ بعحارة ظادةملة ظاقعلالر تةسعرعضة ظذحرعمعغان
 تىزىم،  قانذن ية، قارعسا شذنع كأرعدذكع، ظذالر ظعدع

 ظ  ظأرص  ظعش  عش ظادةت ؤة  قارعغذالرحة  هةرعكةتتة

 كعحةكلعرعنع  يعم ئ بعنورمال ظادةملةردةك ك ؛ قعلعؤاتعدذ
 جعن حعصعلعص قالغان ساراثالردةك ؛ سئلعص تاشالؤاتعدذ

 ظةلةمضة ؛ دةلدىضىنىص، صةيلعرع تارتعشعص قئلعؤاتعدذ

 ؛ ندةك معثعؤاتعدذ  قوغالنغا ؛ حعدعماي ظعثراؤاتعدذ

 كىل  ؛ ؤاتعدذ ى جأيل مةستتةك ؛ ؤاتعدذ ى ساراثدةك
 ظعزدةؤاتعدذ  نةرسعنع  بعر  فانتازعيةنعث ؛ قايسعدذر

 سوكولداؤتعدذ  قعممة ؛ ظارقعسعدعن  ك ع تل  ظةث
 سعلةرنع  نةرسعلعرعنع حأرىؤعتعص، ظةث صاسكعنا نةر

 خذددع ... معث لةنةت ... لةنةت . لعص قئلعؤاتعدذ ئ ظ
 ظةتراصعدا ، حأحةكلةردعكعدةك  ظعنسانعيةتنعث  مذشذ

 ظعسةنكعرةشتعن نةص ظالعدعغان عن، بذخعل ضاثضعراشت
 الر، فعلعم  ر توص جازانعخور ع ب . بعر توص ظادةملةر بار

 ظعشلعضىحعلةر، مودا كعيعم سودعضةرلعرع، مذخبعرالر ؤة
 ضاثضعراش، قايمذقذش، ظعسةنكعرةش . يازغذحعالر بار

 توص ظادةملةر  بعر  ، » تةرةققعيات « سةلال صةسةيسة،
 ظعلضعرعلةش «  ، » يارعتعش ثعلعق ئ ي « ، » ظالغا

 ظذحرعماسلعق «  ؤارقعرايدذ » حةكلعمعضة  . دةص

 ةتكة قعلعنغان قةبعه ظعنسانعي عزكع، بذ، صىتىن هئس شىب
 ظئغعر زعيانكةشلعك، مذشذ بعحارة ظةؤالدالرغا قعلعنغان

 » . جعنايةت

 راي ئ يةرشارعنعث ه  بعر  ؤة و حقانداق  بذزذلذش  نع
 اهللا خالعدقا رةهمة . حىشكىنلعشعشتعن خالي قالمعدع

، ظةبذ سذاليمان ع ظ « : بعر كعشع ظذنعثغا ! علسذن ق
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 : ضةندة، ظذ ئ د » صعتنة صةيدا بولدع ! اهللا تعن قورققعن
ظومةر ظعبنع خةتتاب تعرعك حاغدا صعتنة بولمايدذ، «

 ك ظومةر  كةتكةندعن  صةيدا ئ دذنيادعن  صعتنة  يعنال

 صاسات يوق جايالرنع ظعزدةصمذ  دذ، كعشعلةر صعتنة ع بول
 . بةرضةن اب جاؤ دةص » تاصالمايدذ

 بةت  90 » ظعسالم ظعدعظولوضعيعسعنعث ظاالهعدعلعكلعرع «

 قعلغان  رعؤايةت  بعلةن  ظعسناد  ياخشع  تةبةراني  ؤة  . ظةهمةد

 صةسلع ظعككعنجع
 تةشكعللعنعشنعث شةرعظةتتعكع هأكمع

 دةؤةت نعث بعردعنبعر يولع نعجاتلعق : هئس بة  1
 قعلعش

  بىضىن كىندة ظةنة شذنداق بذزذلغان، حىشكى
 ق  ظعحعدة  بةخعتسعزلعك  ؤة  ينعلعؤاتقان ئ نلةشكةن

 يولع قةيةردة؟ نعجاتلعق ظعنسانالرنعث

 ياخشعغا بذيرذيدعغان، ياماندعن  لع يو نعجاتلعق
غعر ئ توسعدعغان، اهللا نعث دعنعغا دةؤةت قعلعشنعث ظ
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  ي جاما ع يىكلعرعنع ظىستعضة ظاالاليدعغان بعر ظعسالم
 حعقعش  قذرذص  مذنداق تة هةق بذ . ظة  اهللا  ظذلذغ

 خةير « : دةيدذ  ظاراثالردا  ظعشالرغا ع سعلةرنعث  لعك
 بذيرذص  ظعشالرغا  ياخشع  قعلعص،  يامان دةؤةت

 » ! ظعشالردعن مةنظي قعلدعغان بعر جاماظة بولسذن

 كةرعمدعكع  سأز » بولسذن « بذظايةت  دئضةن

 . صةرعزنع ظعصادعلعضىحع بذيرذقتذر

 زامان بعلةن قةسةمكع، « : اهللا تاظاال مذنداق دةيدذ
 بعرعضة  ظعمان ظئيتقان، ياخشع ظةمةللةرنع قعلغان، بر

 ضة سةؤرعنع تةؤسعية بعرع  هةقنع تةؤسعية قعلعشقان، بعر

 حوقذم  ظادةم  هةممة  باشقا  كعشعلةردعن  قعلعشقان
 » . زعيانكارلعق ظعحعدعدذر

 سىرة ظةسرع بةت  104 سىرة ظال ظعمران

 مذشذ قعيامةت كىنع نعجات تئصعش ظىحىن : مةك ئ د
 . كئرةك تأت سىصةتنع هازعرالش

 مةزكىر سىرعنع قذرظاننعث ظةلةيهعسساالم صةيغةمبةر
 ب  ظعدع ظىحنعث  تةرعصلعضةن  دةص  تةث  بذ . عرعضة

 قعلغان ظعككع  دةؤةتنعث صةرعزلعكعنع بايان  سىرعدة

 ظأزعنعث . ظايةت قذرظاننعث ظىحنعث بعرعضة تةث بولدع
 ظئ ع ظعلم  ظعمان  قا  اهللا  ظعقتعدارعنع  بعلةن ي ي  تعش

 ظةمةل  تاظةت ع تولذقلعغان،  ظعقتعدارعنع  ظعبادةت  ي
 ظأزع  ظارقعلعق  بذ  تولذقلعغان،  كامالةت بعلةن  نع

 تاصقذزغان، ظاندعن ظاشذ خعسلةتلةرنع  تةؤسعية قعلعش
ظارقعلعق ظأزضعنع كامالةت تاصقذزغان، بذ ظعشالرنعث
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 نعضعزع بولغان سةؤرعضة بذيرذص، مةنصةظةتلعك ظعلعم ؤة
 تةييارالنغان  ظاخعرةتكة  بعلةن  ظةمةللةر  صايدعلعق

 هةممعسع  كعشعلةر  ظادةملةرنعث  باشقا  دعن
 . عق ظعحعدعدذر زعيانكارل

 اهللا ظذنعثغا رةهمة ( شذنعث ظىحىن ظعمام شاصعظي
 دئضةن ) قعلسذن  ظةسعر « : مذنداق  ظةضةركعشعلةر

 ظذالرغا  سىرة  بذ  ظعدع،  سىرعسعنع ظويلعنعص كأرسة
 » . كذصاية قعالتتع

 هةقعقةتتة  تونذش ؤة  اهللا هةقعقةتنع  سىرعدة  بذ
 سةؤرعحانلعق بعلةن حعث تذرذش هةققعدة توختعلعصال

 ظأز  بةلكع  قعلماستعن،  تةؤسعية  بولدع  هةقنع  ظارا

 . قعلعشقا بذيرذيدذ ؤة قعزعقتذرعدذ

 شذنداق ظعكةن شذنداق قعلمعغانالر ظةلؤةتتة زعيان

 . تارتقذحعالردذر

 تقعنكع، ظةضةر مةن ي ظئ « : ظذلذغ اهللا مذنداق دةيدذ
 ظازابعدعن  نعث  اهللا  مئنع  بولسام،  ظاسي  قا  اهللا

 قذتقذزالم ئح ه  باشقا كعشع  دعن  اهللا  ؤة  هئح ايدذ
 مةن صةقةت سعلةرضة اهللا نعث . صاناضاهمذ تاصالمايمةن

 كعمكع اهللا قا ؤة . ظةلحعلعكعنع يةتكىزىشكة قادعرمةن
 قعلعدعكةن،  ظاسعيلعق  صةيغةمبعرعضة  ظعمان ( ظذنعث

 بولعدذ، ) ظئتمايدعكةن  دذحار  ظازابعغا  دوزاخ  ظذ،
 » . دوزاختا مةثضى قالعدذ

 نعث دةؤعتعنع كعشعلةرضة يةتكىزمةي اهللا : دئمةك

. تذرذص نعجاتلعققا ظعرعشكعلع بولمايدذ
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 بعرضة ظةلةيهعسساالم صةيغةمبةر  بعلةن  نعث جاماظة
 : بولذشقا بذيرذغانلعقع

 رعؤايةت !) اهللا ظذنعثدعن رازي بولسذن ( ظعبنع ظومةر
 دةيدذ  مذنداق  نوتذق « : قعلعص  كعشلةرضة  ظومةر

 مةن ظاراثالردا ! نسانالر ظع ع ظ : سأزلةص مذنداق دئدع
 بعزنعث ظارعمعزدا تذرغاندةك ظةلةيهعسساالم صةيغةمبةر

 دئضةن ظةلةيهعسساالم صةيغةمبةر . تذردذم  مذنداق
 يعنكعلةرضة ئ مئنعث ساهابعلعرعمضة، ظذالردعن ك : ظعدع

 ك كئيعن ؤة  كةينعدعن  لدعغانالرغا ئ كعلةرنعث
 قعلعمةن  تةؤسعية  كئيعن ظاندعن . ظةضعشعشعثالرنع

 تارقعلعدذكع، كعشعلةر لغانحعلعق شذ دةرعجعدة كةث يا

 ظورذنسعز قةسةم ظعحعدذ،

 ظايةتلةر  23  22 سىرة جعن بةت  73 » يعتةرلعك جاؤاب « ظعبنذل قةييعم

 يات ظةر ! ظاضاه بولذثالركع . يالغان ضذؤاهلعق بعرعدذ
 بولسا  جايدا  خالي  بعلةن  ظايال  ظذظعككعسع ، يات

 بولعدذ  بعللة  شةيتان  بعرضة جا . بعلةن  بعلةن  ماظة

 عزكع، شةيتان يعضانة كعشع بعلةن هئس شىب ! بولذثالر
 بولعدذ  بولعدذ . بعللة  يعراق  كعشعدعن  . ظعككع
 كعزعنع كأزلعضةن كعشع جاماظة بعلةن ر جةننةتنعث مة

 » ! بعرضة بولسذن

 شذنع مذالهعزة قعلعش كئرةككع، جاماظة دئضعنعمعز
 تةقؤادار  ظالغان  تعلغا  ظايةتتة  مذنذ  بعلعم اهللا ، 

 ظادةم « : ظضعلعرعدذر  كةلتىرضةن  شعرعك  قا  اهللا
 قورقذص،  ظازابعدعن  ظاخعرةت  ياكع  ياخشعمذ؟

حعنعث ئ قعلعص ك د صةرؤةردعضارعنعث رةهمعتعنع ظىمع
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 ساظةتلعرعنع سةجدة قعلغان ؤة قعيامدا تذرغان هالدا
 تقعنكع، بعلعدعغانالر ي ظأتكىزضةن ظادةم ياخشعمذ؟ ظئ

 بارابةر بوالمدذ؟ صةقةت ساغالم بعلةن بعلمةيدعغانالر
 . » ظةقعل ظعضعلعرع ظعبرةت ظالعدذ

 شذنداق دةيدذ  ظةنهذ  رةزعيةلالهذ  : ظعبنع مةسظذد
 كأص بعلضةنلعك هةقعقع بعلعم ظةمةس، اهللا تعن «

 هةق  بعلعمدذر ع قورقذش  دةيدذ » . قع  مذنداق  : اهللا

 صةقةت «  تعن  اهللا  ظعحعدعن  بةندعلعرع  نعث  اهللا
 » . ذ ظالعمالرال قورقعد

 جةننةت جاماظة بعلةن بعرضة بولذشنعث مذكاصاتع

 سىرة ظايةت  9 سىرة زذمةر تعرمعزي رعؤايةت قعلغان ؤة سةهي دئضةن

 ظايةت  28 فاتعر

 نةقةدةر ظةلةيهعسساالم صةيغةمبةر  سأزع  نعث
 هة  كأزلعضةن « !: حعرايلعق  مةركعزعنع  جةننةتنعث

 » . ! كعشع جاماظة بعلةن بعرضة بولسذن

 بعلةن مةزكذر  سأز  دئضةن  جاماظة اهللا هةدعس
 رازعلقع ظىحىن باش قوشذص، اهللا نعث دعنع ظاساسعدا
 تذتذلعدعغانلعقنع  كأزدة  كعشلةر  كةلضةن  بعرلعككة

 جاماظةتتعن . مذظةييةنلشتىرعدذ  بولسعمذ  ظاز  سانع

 . صعشعدذ ئ شةيتان قاحعدذ، شةيتان يالغذز كعشعضة ي
 دئيعلضة  قعسمعدا  باش  هةدعسنعث  : ندةك مةزكذر

 كأصةيضةندة  ناهةقحعلعق  بولغان،  كأص  بذزذلذش

 . مذ ظعهتعياجلعق بولدذ تئخع كعشعلةر جاماظةضة
جاماظة بعلةن بعرلعكتة هةرعكةت قعلعشنعث هأكمع
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 رقع ظةهؤالالرغا ظاساسةن يةر شارعدا اهللا نعث ع يذق
 هأكىمرانلعقعنع قايتا تعكلةش ظىحىن، جاماظة بعلةن

 ه  قعلعش  هةرعكةت  صةرعز بعرلعكتة  مذسذلمانغا  ةربعر
 حىنكع دعنعمعزنعث كأصلعضةن هأكىملعرع . ظةيعندذر

 ظاشعدذ  ظعشقا  بولغاندعال  ظعسالم . جاماظة  ي ع كعشع

 . تعال اهللا قا ظةرزعضىدةك مذسذلمان بوالاليدذ جةمظعيةت
 ظور  بولسا، ذ صةرعزنعث  قاراشلعق  ظعشقا  بعر  ندعلعشع

 بولعدذ  صةرعز  خةلع . شذظعشمذ  قايتا علعكعنع ص ظعسالم
 يةر شارعدا تعنعحلعق ظورنعتعش صةرعز بولغان ، قذرذش

 قعلعشمذ  هةرعكةت  ظىحىن  بذنعث  ظذنداقتا  ظعكةن،
 عزكع، هئس شىب « : اهللا تاظاال مذنداق  دةيدذ . صةرعزدذر

 دذر  اهللا  دوستذثالر  تةظدعل . سعلةرنعث  موظمعنلةر
 ظةركان بعلةن ناماز ظأتةيدذ، زاكات بعرعدذ، ظذالر اهللا

 حعالردذر،  رعضة كةمتةرلعك بعلةن بويسذنغذ نعث ظةم
 كعمكع اهللا نع، اهللا نعث صةيغةمبعرعنع ؤة موظمعنالرنع

 اهللا . دوست تذتعدعكةن، ظذ اهللا نعث جاماظةسعدعندذر
 » . تذر ب نعث جاماظةسع ظةلؤةتتة غالع

 اهللا ؤة موظمعنالرغعال دوست بولذش، ظذالر : دئمةك
 ظذالرغعال  ؤة  تذتذشذش،  قول  بئرعش بعلةن  ياردةم

 . كئرةك

 كاصعرالر ياردةمدة ؤة « : اهللا تاظاال مذنداق دةيدذ
 ظةضةر بذ هأكىمضة ظةمةل . بعرعضة ظعضعدذر  معراستا بعر

 قعلمعساثالر، يةريىزعدة صعتنة ؤة حوث قااليمعقانحعلعقالر
 » . تذغذلعدذ

 كةرعمدعكع  ظةمةل « ظايةت  هأكىمضة  بذ  ظةضةر

كاصعرالر بعرلعشعص : ع ضةننعث مةنعس ئ د » قعلمعساثالر
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 يوصذر  موظمعنلةرمذ ذ موظمعنالرغا  كةلضةندةك،  لذص
 ز  صىتىن  ؤة ئ بعرلةشمعسة  ناهةقحعلعق  معننع

 نعقكع، ئ شذنعسع ناهايعتع ظ . قاصاليدذ ) كذصرع ( صعتنة
 ر بولذش كئرةك، ي جاماظة بعلةن بولذش ظىحىن ظةمع

 ! رضة ظعتاظةت قعلعشع كئرةك ي قوشذن ظةمع
 سةصةرضة ظىح كعشع بعللة ساالم ظةلةيهعس صةيغةمبةر

 شذثا . ر قعلشقا بذيرذغان ي حوقذم بعرعنع ظةمع حعقسا

 ماقحع بولغاندا حوقذم ذ نع قايتا قذر جةمظعيةت ي ع ظعسالم
 ! ر بولعشع كئرةك ي ظةمع

 ظةلة  صةيغةمبةر  قعلعص  رعؤايةت  هذرةيرة   ظةبذ

 بعللة ظىح كعشع « : ساالم مذنداق دئضةن دةيدذ هئس ي
 بةت  73 سىرة ظةنفال ظايةتلةر  56  55 سىرة ماظعدة ①

 » . ر قعلسذن ي سةصةرضة حعقسا، ظذالر بعرعنع ظةمع
 تاب  هازعر  بةكرةك ع جعهاد  دةؤرعدعكعدعنمذ  ظعينالر

 صةرعز

 تابعظعينالر اهللا نعث دعنعنع تارقعتعش ظىحىن جاهان
 شةرعظةتنع . زعص جعهاد قعالتتع ئ ك ؤةهاالنعكع ظذالر

 . نعث سايعسعدا ياشايتتع تةتبعقاليدعغان ظعسالم دألعتع

 ، شذنداق ظعكةن . ظذالر جعهادنع صةرعز دةص بعلةتتع

 كىنلةردة  بىضىنكع  صةرعز تئخع جعهاد  بةك  بعز . مذ
 . ظاللعقنع نةزةردة تذتقاندا تولعمذ زأرىر ئ ياشاؤاتقان ر

 ظعككع خعل  ظاشذرذش مةقسةت جعهاد  نع ظةمةلضة

 : ظىحىن صةرعز قعلعنغان

 قذرذص، جةمظعيةت معي ظعسال دا رايون مةلذم بعر  1
. دعننع بةرصا قعلعش
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 دعن هالقعص حعقعص صىتىن يةر شارعغا رايون بذ  2
 . دعننع ظومذمالشتذرذش

 اهللا نعث دعنعغا ياردةم بئرعش ؤة اهللا نعث دعنعنع
 ظىستىنلىككة ظعضة قعلعش ظىحىن هةرعكةت قعلماي اهللا
 . نعث ظالدعغا بارغان كعشع حوقذم ضذناهكار بولعدذ

 دذح ظةلةيهعسساالم صةيغةمبةر بعز ، حىنكع
 كةلضةندعنمذ يامانراق، ظعسالم ؤة مذسذلمانالرغا قارشع

 جاهعلعيةتكة  بعر  قورالالنغان  قورالالربعلةن  زامانعؤي
 كئلعؤاتعمعز  مذسا . دذح  رازي ( ظةبذ  اهللا ظذنعثدعن

  د ظةلةيهعسساالم صةيغةمبةر ) بولسذن
 ظعبنع ماجة، تةبةراني رعؤايةت قعلغان ①

 رعؤا  دةيدذ عن  مذنداق  هةدعستة  بعر  قعلغان  : يةت
 قةسةمكع، «  زات بعلةن  بولغان  جئنعمنعث ظعضعسع

 ! يامان ظعشالردعن توسذثالر ! ياخشع ظعشالرغا بذيرذثالر
 ظذنع  تذتعؤعلعص  قولعدعن  قعلغذحعنعث  ظةسكعلعك

 قايتذرذص كئلعثالر  ظذنداق قعلمعساثالر، ! هةقعقةتكة
 ظأز سعلةر اهللا  قعل  نع  دىشمةن  ؤة ظارا  قويعدذ  عص

 لةنةت سعلةر  قعلغاندةك  لةنةت  ظعسراظعلغا  بةنع  ضة

 » . قعلعدذ
 صةيغةمبةر  ؤاريانعتعدا،  بعر  يةنة  بذهةدعسنعث

 ظوقذغان ظةلةيهعسساالم  ظايةتنع  ع بةن « : مذنذ

  ظعسراظعلدعن كاصعر بولغانالرغا، داؤذدنعث ؤة مةرية
 منعث ظوغلع ظعسانعث تعلع بعلةن زةبذردا ؤة ظعنجعلدا

 قعلعندع لة  لةنةتكة ( بذ، . نةت  ظذالرنعث  يةني

 ؤة ) ظذحرعشع  قعلغانلعقلعرع  ظاسيلعق  ظذالرنعث
ظذالر . شعص كةتكةنلعكلعرعدعن بولدع ئ عدعن ظ د هةد
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 بعر  ظعشالردعن  يامان  قعلغان  بعرعنع  ظأزلعرع
 دئضةن يامان نئمة ظذالرنعث قعلمعشلعرع . توسمايتتع

 » ! هة
 نلعق ظةث حوث ياخشعلعق ؤة ظةث حوث ياما

 هأكىمةتتعن  دعنعنع  ظعسالم  يامانلعق  حوث  ظةث

 بوي  قانذن  تىزضةن  ظعنسانالر  حة ع يعراقالشتذرذص،
 بذ حوث يامانلعقنع يوقتعش . هأكىمرانلعق يىرضىزىشتذر

 . ظىحىن جاماظة بعلةن بعرلعكتة هةرعكةت قعلعش كئرةك
 ماظعدة سىرة تةبةراني، تعرمعزي، ظعبنع ماجة، ظةبذ داؤذد رعؤايةت قعلغان

 ظايةتلةر  79  78

 هأكىمر  كةرعمنع  قذرظان  ياخشعلعق  حوث   ا ظةث
 ياخشعلعققا بذ حوث . نلعق ظورنعغا قايتذرذص كعلعشتذر
 حىنكع، ظعنسانعيةت . باشقعالرنع هةم بذيرذش كئرةك

 حوث  مذشذ  بذزذقحعلعق  هةرقانداق  ظعحعدعكع
 . لعص حئقعدذ ئ مةسعلعدعن ك

 مامذل هةرةمةين ظع . ياخشع ظعشقا بذيرذش صةرعزدذر

 ياخشع ظعشالرغا بذيرذش، « : جذؤةينع مذنداق دةيدذ

 دةص  صةرعز  ظألعماالر  توسذشنع  ظعشالردعن  يامان
 » . قارايدذ

 ظعشالردعن  يامان  بذيرذماسلعق،  ظعشالرغا  ياخشع
 بذضذناه . ضذناهتذر ظئغعر توسماسلعق، ظعسالم دعنعدا

 م صةقةت ياخشعغا بذيرذص، ياماندعن توسقاندعال، ظعسال
 كىحعنع  نوصذز  كعشعلةرنعث  بويسذنمايدعغان  دعنعغا

 نعث بذ  مذسذلمانالر . يوقاتقاندعال ظاندعن يذيذلعدذ
 مذسعبةت، صةرعزنع ظورونداشقا سةل قارعشع ياخشعالرغا

 جان  تاالصةت،  ظئلعص  ظاممعغا  ظاصةت جانؤارالغا
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 . كئلعدذ
 نث ظاراثالردعكع سعلةر « : اهللا تاظاال مذنداق دةيدذ

 علغانالرنعث بئشعغا كئلعش بعلةنال حةكلعنعص زذلذم ق
 » ! قازادعن ساقلعنعثالر  قالمايدعغان باال

 نعث ظةلةيهعسساالم ظةرس ظعبنع ظذمةيرة صةيغةمبةر

 اهللا ظايرعم « : مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ
 خةلقنع  ظاؤام  تىصةيلعدعن  ضذناهع  كعشعلةرنعث

 ظاؤام . جازالعمايدذ  م كعشعلةرنع خةلق ظايرع  ظةمما،
 ياخشعغا ظأزضةرتعشكة قادعر تذرذقلذق ظأزضةرتمعسة،

 ظايةت  25 سىرة ظةنفال ①

 خةلقنعمذ  ظاؤام  كعشعلةرنعمذ،  اهللا ظايرعم  حاغدا  بذ
 » . هاالك قعلعدذ

 كىحع  تذرعؤةرسة،  قعلعص قعلعص  كعشعلةرسىكىت

 بولعدذ ئ ي  قعلغان  سىكىت  تذرذقلذق  حىنكع . تعص
 . ظذالر كأصتذر ، شةيتان بعر

 سةلعمة  بولسذن ( ظذممذ  رازي  ظذنعثدعن  ) اهللا

 دئضةنلعكعنع ظةلةيهعسساالم صةيغةمبةر  مذنداق  نعث

 دةيدذ  ظعدعم  ظئحعدة « : ظاثلعغان  ظذممعتعم  مئنعث
 حعقسا، اهللا ظذالرنعث  ضذناه  ظوتتورعغا  مةظسعيةتلةر

 . ظةؤةتعدذ ب هةممعسعضة ظأز دةرضاهعدعن ظازا
 كعشعلةر   ياخشع  ظعحعدة  قالمامدذ؟ ظذالرنعث

 . دئدعم مةن
 . ظةلةيهعسساالم دئدع صةيغةمبةر  يوقسذ، قالعدذ 

 . ظاشذ ياخشعالر قانداق قعلعدذ؟ دئدعم مةن 
 ياخشعالرغعمذ باشقعالرغا يةتكةن خاصعلعق يعتعدذ، 

ظاندعن كئيعن ظذالر اهللا نعث مةغصعرعتع ؤة رازعيلعقعغا
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 صةيغةمبةر ، ظعرعشعدذ  جاؤاب ظةلةيهعسساالم دئدع
 » . ئرعص ب

 نةسعهةت بولغان قذرظان كةرعمدة  هئكمةتلعك صةندة
 بذكعتابتا كعشعلةرضة توغرا يولنع « : مذنداق ظايةت بار

 بايان قعلغعنعمعزدعن كئيعن، بعز نازعل قعلغان ظئنعق

 يولنع  توغرا  ؤة  دةلعللةرنع  بايان ظئنعق روشةن
 روشةن  قعلغان  نازعل  بعز  كئيعن،  قعلغعنعمعزدعن

 ؤة توغرا يولنع يذشذرعدعغانالرغا اهللا لةنةت دةلعلةرنع
 لةنةت قعلغذحعالرمذ ظذالرغا لةنةت . قعلعدذ

 ظعمام ظةهمةد رعؤايعتع تةبةرابي رعؤايعتع

 صةقةت تةؤبة قعلغانالر، ظةمعلعنع تىزةتكةنلةر، . قعلعدذ
 ظةنة شذالرنعث . بايان قعلغانالر بذنعثدعن مذستةسنا

 ةن تةؤبعنع بةكمذ قوبذل م . تةؤبعسعنع قوبذل قعلعمةن

 » دذرمةن مئهرعبان ناهايعتع . قعلغذحعمةن
 ظذالرغا « : مذنداق دئدع ظةلةيهعسساالم صةيغةمبةر

 قوشذلذص  قعلغذحعالرغا  لةنةت  قعلعدذ،  لةنةت  اهللا

 » . جانعؤارالرمذ لةنةت ظوقذيدذ  جان

 لةنةت « : مذجاهعد ؤة ظعكرةمةلةر مذنداق دةيدذ
 جان  قذرت ع جان  ظوقذغذحعالردعن  ؤة  قوثغذزالر  ؤار

 ظألعماالر . تذر مةقسةت  يامان  يذشذرغان  هةقنع  ظذالر
 » . دة، ظذالرغا لةنةت ظوقذيدذ  تىصةيلع ظاح قالعدذ

 ظذالرنعث « قذرتةبي  ظعنسانالرنع  اهللا  ظةضةر
 يةر  بولسا،  جازااليدعغان  تىصةيلعدعن  قعلمعشلعرع

 ه  بوالتتع ئ يىزعدة  قويمعغان  ظعضععسعنع  جان  » حبعر
 . مذنداق دةص كأرسعتعدذ ة ظايةتنعث تةصسعرد ن دئضة

نعث ) اهللا ظذنعثدعن رازي بولسذن ( ظعبنع مةسظذد «
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 ج : دئيشعحة  ظعضعسعدعن  جان  ظايةتتعكع  مي ئ بذ
 تذتذلعدذ  كأزدة  قوثغذزالرمذ  قذرت . جاندارالر

 تارتعص قئلعشع ظازاب ظادةملةرنعث ضذناهي سةؤةبعدعن
 . » مذمكعن

 د  مذنداق  ظعبنع كةسعر  ظادةم « : ةيدذ يةهيا  بعر

 ظادةم  بعر  يةنة  توستع،  بذيرذص ياماندعن  ياخشعغا
 بعلضعن « ظذنعثغا  صةقةت ! ظأزىثنع  قعلغذحع  زذلذم

 ظةبذ هذرةيرة . دئدع » ظأزعضعال زعيان يةتكىزعدذ
 ظعبنع ماجة رعؤايعتع ظايةتلةر  160  159 سىرة بةقةرة

 ظاثالص  قةسةمكع، « : بذنع  بعلةن  اهللا  بعر  يالغذز
 جئنعمنعث ظعضعسع بولغان زات بعلةن . تتعث ي يالغان ظئ

 قذشالرمذ  تىصةيلع  زذلمع  زالعمالرنعث  قةسةمكع،
 . دئدع » ظورذقالص ظذؤعسعدا ظألىص كئتعدذ

 ظعككعنجع بةهس
 مذسذلمانالرنعث ظعدعظولوضعية

 جةهةتتعكع ظئغعشع
 جاماظةتتعن  كعشعلةرضة  قعسمةن  بةزعدة  شةيتان

 ؤة نةصلع ظعبادةتلةر بعلةن مةشغذل ظايرعلعص ناماز، روزا

 كأرسعتعدذ  حعرايلعق  دعننع . بولذشنع  ظعسالم  ظذالر
 خاراكت  دعننعث  بعلمعضةن، ئ حىشةنمعضةن،  رعنع

 ياخشعغا بذيرذص ياماندعن توسذشنعث مذسذلمانالرنع

 اهللا نعث هأرمعتعضة سازاؤةر قعلدعغان ظاساسلعق ظذلذغ
 . ر ظةمةل ظعكةنلعكعنع بعلمعضةن ظادةملةردذ

 دةيدذ  مذنداق  تاظاال  ظعنسانالر سعلةر « : اهللا
 ظو  ظىحىن  ياخشعغا تت مةنصةظةتع  حعقعرعلغان،  ذرعغا

 ياخشع  ظةث  توسدعغان  ياماندعن بذيرذص
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 » . ظذممةتسعلةر
 دةؤةت سعلةر «  خةيعرلعك ظعشالرغا  نعث ظاراثالردا

 قعلعدعغان، ياخشع ظعشالرغا بذيرذص يامان ظعشالردعن
» ! ر جاماظة بولسذن مةنظي قعلعدعغان بع

 سىرة ظال ظعمران تةصسعر تةبةري، صةتهذل قةدعير، تةصسعر كةبعرلةرضة قاراث

 ظايةت  104 ظال ظعمران ظايةت  110

 جابعر » ظةؤسةت « تةبةراني  كعتابعدا  اهللا ( ناملعق
 دعن مذنذ مةرفذظ هةدعسنع ) ظذنعثدعن رازي بولسذن

 قعلعدذ  ظارعسع « : رعؤايةت  صةرعشتعلةر  بعر اهللا  دعن

 خةلقع  شةهةر  شةهةرنع  صاالنع  صاالنع،  صةرعشتعضة
 . دةص ؤةهي قعلدع ! بعلةن قوشذص دىم كأمتىرعؤةتكعن

 ظذ شةهةردة ساثا قعلحعمذ ! صةرؤةردعضارعم ع ظ : صةرعشتة

 دئضةندة  بارغذ؟  بةندة  صاالنع  ، ظاسعيلعق قعلمعغان

 دىم : اهللا  قوشذص  بعلةن  شذنعث  خةلقعنع  شةهةر
 دىم : ظعمام ظةهمةدنعث رعؤايعتعدة . قويؤةتكعن دئدع

 باشلعغعن  بةندعدعن  شذ  ظذنعث ! قويذشنع  حىنكع
 حعرايع مةن ظىحىن ظاححعقلعنعص ظأثمعضةن دئدع

» . دئيعلضةن
 مذنداق » تةمهعيد « ظةبذ ظومةر  ناملعق كعتابعدا

 بعر « : دةيدذ  ظارعسعدعن  صةيغةمبةرلةر  تاظاال  اهللا
 نع زاهعدقا صةيغةمبةرضة شذنداق ؤةهي قعلدعكع صاال

 سةن دذنيادعكع زاهعدلعقعث بعلةن : تعص قويغعن ي ظئ
 دعث، دذنيادعن ظىزىلىشىث ع راهةت كأرىشكة ظالدعر
 كعن مئنعث  ظىستىثدعكع ئ بعلةن ظعززةت تاصتعث، ل

 ظئ  زاهعد  قعلدعث؟  ظادا  قانحعلعك  : تتع ي هةققعمنع

مئنعث ظىستىمدة ظأزلعرعنعث قانحعلعك هةققعلعرع «
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 ظئ » بار؟  ظىحىن « : تتع ي اهللا  مةن  دوستنع  بعرةر
 » تذتتذثمذ؟ مةن ظىحىن بعرةر دىشمةننعمذ تذتتذثمذ؟

 دذنيادعن  ظىحىن  تةسبعه  زعكرع  قةييعم  ظعبنذل
 بذيرذشنع تاشالص زاهعد بولغان  ظىزىلىص، ياخشعغا

 بذ ظادةملةر، « : ظاشذ كعشعلةر هةققعدة مذنداق دةيدذ

 سذس  ظةث  دعيانعتع  قارعشعحة،  ظألعماالرنعث
  ؤاتقا ذ اهللا هارام قعلغان ظعشالرنعث بول . لةردذر ظادةم

 ؤاتقانلعقعنع، ذ نلعقعنع، اهللا نعث هذدذدعنعث زايا بول
 نعث لضةنلعكعنع، صةيغةمبةر ظئيتع اهللا نعث دعنعنعث تةرك

  سىننعتعنعث تاشالنغانلعقعنع كأرىص تذرذص غةزةصلة
 ؤة  دعن  قانداقمذ  ظادةمدة  قعلغان  سىكىت  نمةي

 بذالر  شةيتان ضاس قعلعؤةتكةن ياخشعلعق بولسذن؟
 ي . ظادةملةردذر  صةقةت  ظعحمةكلعرع،  مةك ئ دعننع

 دةخلع  مةنسةصلعرع  ظذحرعمعسعال،  هوقذق  تةرذزضة
 بول  قارشع  قعلمايدعغان ذ دعنغا  صةرؤا  ظعشالرغا  ؤاتقان

 حعرعتعدذ  نةزعرعدعن . ظادةملةرال  نعث  اهللا  ظذالر
 يولوققانالردذر  اهللا نعث غةزعبضة  زعمذ ظأ . حىشكةن،

 ضعرعصتار  باالغا  حوث  ظةث  دذنيادا  هالدا  تذيمعغان
 دعللعرعنعث ظألىشعدذر . قعلعنغانالردذر  حوث باال  . ظذ

 بولسا  تعرعك  دعل  نعث ، حىنكع  اهللا  ؤة  اهللا

 كعلةلةيدذ  غةزةصكة  ظىحىن  نعث ؛ صةيغةمبعرع  اهللا
 » . رةلةيدذ ئ دعنعغا تولذق ياردةم ب

  ظالعيجا تابعظعينالر ظعحعدعن بولغان، كذفةلعك،
 قعلعدذ  رعؤايةت  مذنداق  ظامعرعششةظبع  صةقعه  : ناب

 خعلؤةتتة «  بعر  حعقعص  كذفةدعن  قانحةظادةم  بعر

 بولدع    مةشغذل  بعلةن  مةسظذد . ظعبادةت ظعبنع
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 معشقا ئ ن : بذخةؤةرنع ظاثالص، ظذالرنعث قئشعغا بئرعص
 دئدع  قعلدعثالر؟  دذنيانعث : ظذالر . مذنداق  بعز

 حىشةنمةيدعغ  ظعحعدعن ماهعيعتعنع  ظادةملةر  ان
 كأردذق  خوص  قعلعشنع  ظعبادةت  حعقعص  ظايرعلعص

 ظةضةر هةممة ظادةم : تتع ي ظعبنع مةسظذد ظئ . دعيعشتع

 جةث  كعم  بعلةن  دىشمةن  قعلسا  قعلغاندةك  سعلةر
 حة ع قعلدذ؟ مةن سعلةرنع بذ يةردعن كةتكىزعؤةتمعض

 » . قايتعص كةتمةيمةن
 مةشغ  بعلةن  قعلعش  دةؤةت  دعنعغا  نعث  ذل اهللا

 ظةمةلعي ! بولغعن  صةيغةمبةرلةرنعث  بارلعق  دةؤةت
 دعن . صاظالعيعتعدذر  كعشعلةرضة  ظذالر  بعلةمسةنكع،

 ضعتعشنع خعلؤةت جايالرغا بئرعص ظعبادةت قعلعشتعن أ ظ
 حىنكع، ظذالر شذنداق قعلعشنعث اهللا . ظارتذق بعلضةن

 . نعث دةرضاهعدا ظةؤزةل ظعكةنلعكعنع ظوبدان بعلةتتع
 رعغبة صةيغةمبةرلةر  ياخشعلعققا  كعشعلةرنع   صةقةت

 تلةندىرىش، يامانلعقتعن توسذش  بعلةن جاصا حعكعص
 » . ظأتكةنلةردذر

 يةر ع ظ « : يالني مذنداق دةيدذ ئ ظعمام ظابدذلقادعر ج
 ظعبادةتخانعلعرعثالرنع بذزعؤعتعص ! يىزعدعكع زاهعدالر

 كئلعثالر  قئشعمغا  جايالردا سعلةر ! مئنعث  خعلؤةت

 ق ظاسا هئحبعر  قعلعؤاتعسعلةر،  ظعشالرنع  يوق  نع ئ سع
 » . مةرهةمةت

 ظعبنع تةيمعييةنعث جاماظة تةشكعللةش ؤة جاماظة
 بعلةن هةرعكةت ظئلعص بئرعش توغرعسعدعكع قارعشع
 هةرعكةت  بعرلعكتة  بعلةن  جاماظة  تةيمعيية  ظعبنع

لعقع هةققعدة بذرذنقع ظألعماالرنعث ؤاجعب قعلعشنعث
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 دةك بعر ع نضىسع كةلمعض ظادةمنعث ظعشة ، سة ئ سأزع د
 بذ مةرهذم زاتنعث سأزعضة قذالق سئلعص . سأزنع قعلعدذ

 ظةرةب تعلعدا كعصعل، « : ظذ مذنداق دةيدذ ! باقايلع
 سأزلةر رةهبةر،  دئضةن  بولغذحع  بويذن باشلعق،

 : مةسعلةن . ظعشلعتعلعدذ مةنعدة ظوخشاش بعر
 بةت  73 فةتهع رةبباني ①

 يىسىفنعث  ت « سىرة  كةلضةن ئ ظذنع  كعشعضة صعص
 مةن  بعرعلعدذ،  ظاشلعق  تأضة  بعر  ظىحىن  مذكاصات

 ظايةتتة رةهبةر سأزع كعصعل دئضةن » بذنعثغا كعصعل

 ظعشلعتعلضةن  باشحعلعق . مةنعسعدة  قةبعيلعضة  بعرةر
 هئسابلعنعدذ  بولغذحع  كعصعل  كعشع  ظذ . قعلغان

 ياخشعلعققا كعصعل بولسا ماختعلعدذ، يامانلعققا كعصعل

 مما جاماظةتتعن ظايرعلعص حعققان ظة . بولسا سأكىلعدذ

 باش بولغان كعشع ظأز صعرقعسعدعكعلةرنع بعرجاماظةضة
 يولع  صةيغةمبةرنعث  هأكمع،  نعث  بويعحة اهللا

 يول تذتذص ماثغان بولسا باشقذرذص، نذقسانسعز توغرا
 ظأزعضة  ضذناهع  ؤة  صعرقعدعكعلةر . ساؤاص  بذ  ظةمما

 مةسعلةن  قعلسا،  يولسعزلعق  ةقنع ناه  هةق : ظازراق
 صعرقة  يانباسسا،  صعرقعسعدعكعلةرضة  ظأز  ظايعرعماي

 ناهةقنع ظايرعماي يىز ظأرىص،  سعرتعدعكعلةردعن هةق
 ظذالرنع حةتكة قاقسا، بذ قعلغعنع اهللا ؤة اهللا نعث

 اهللا ؤة اهللا نعث . لعضةن تةصرعقدذر ب صةيغةمبعرع ظةيع
 صةيغةمبعرع ظعتتعصاقلعققا ؤة جاماظة بعلةن بعرضة بولذشقا

 ؤة . يرذيدذ بذ  قعلعشنع  تاجاؤذزحعلعق  ؤة  ضذناه
 » . هةمكارلعشعشنع مةنظي قعلعدذ

 بعلةن  موظمعنلعق  بذيرذشنع  ياخشعغا  اهللا ظذلذغ
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 . مذناصعقلعقنعث ظوتتذرعسعنع ظايرعيدعغان بةلضة قعلدع
 مذناصعق ظةرلةر بعلةن مذناصعق « : اهللا مذنداق دةيدذ

 يعرا ( ظايالالر  ظعماندعن  ؤة  بولذشتا مذناصعقلعقتا  ) ق
  بذير بعرضة ظوخشايدذ، ظذالر يامانلعققا  بعر

 . بةت  92 جعلعد  11 » ظعبنع تةيمعيية صةتعؤا توصالملعرع «

  ظذالر قوللعرعنع يذمذؤا . يدذ، ياخشعلعقتعن توسعدذ ذ
 ظذالر ) يةنع بعخعللعق قعلعص سةدعقة بةرمةيدذ ( . لعدذ

اهللا يةنع . ( اهللا نع ظذنذتتع، اهللا مذ ظذالرنع ظذنذتتع
 مةهرذم  رةهمعتعدعن  ؤة  صةزلعدعن  ظأزعنعث  ظذالرنع

 » . عزكع، مذناصعقالر صاسعقالردذر هئس شىب ) قعلدع
 موظمعن ظةرلةر، موظمعن « : اهللا يةنة مذنداق دةيدذ

 بعر  كعشعلةرنع . بعرع بعلةن دوستتذر  ظايالالر  ظذالر
 ياخشع ظعشالرنع قعلعشقا بذيرذيدذ، يامان ظعشالردعن

 زنع تولذق ظادا قعلعدذ، زاكات بعرعدذ، ناما . توسعدذ
 ظةنة . اظةت قعلعدذ عت اهللا ؤة اهللا نعث صةيغةمبعرعضة ظ

 اهللا هةقعقةتةن غالعبتذر، . شذالرغا اهللا رةهعم قعلعدذ

 » . هئكمةت بعلةن ظعش قعلغذحعدذر
 قعلماسلعقال  ظعشالرنع  هارام  هالدا،  نوقذل  دعن

 قعلماسلعق بولذص قالماستعن، بةلكع، هارام ظعشالرنع
 بعلةن بعرضة اهللا تاظاالغا خوص كأرعلعدعغان  ظعالهي

 ؤةهاالنعكع كأصلعضةن . جا كةلتىرىشتذر ئ بذيرذقالرنع ب

 قعلعدذ  قعلغاننعال  باشقعالر  قعلعش، . دعندارالر  جعهاد
 ياماندعن توسذش، اهللا رازعلعقع  بذيرذش،  ياخشعغا

 يولع  صةيغةمبةرنعث  هةققعدة بويعحة ظىحىن،  دعن

 صةرعزلةرنع قذرظا  قاتارلعق  قعلعش  نةسعهةت  بعلةن  ن

 ظذياقتا  ظئنتعلعش  ظورذنداشقا  ياكع ظورذنداش
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 . تذرسذن، ظورذنداشنع خعيالعغعمذ كةلتىرىص قويمايدذ
 اهللا نعث غةزعصعضة ظةث يولذقعدعغان، ظةث دعيانةتسعز

 ظادةملةردذر  ظورذندعمعغان  صةرعزلةرنع  مذشذ  . كعشع
 ، غان بولسعمذ ضةرحة ظذالر زاهعد بولعؤال

 ظايةت  71 سىرة تةؤبة ظايةت  67 سىرة تةؤبة

 كئلعص  غةزةصكة  ظىحىن  ظعشالر  قعلغان  هارام  اهللا
 اهللا نعث . حعرايع ظأثمةيدذ، تاتارمايدذ، قعزارمايدذ

 ماللعرعنع سةرعص  سعتعدة صذل ق دعنعغا ياردةم بئرعش مة
 . قعلمايدذ

 بع ؤة نعث صىتىن ظأمرع قةل ظةلةيهعسساالم صةيغةمبةر

 ظعدع  ظأتكةن  قعلعص  جعهاد  بعلةن  شذنعث . تعلع
 اهللا نعث دةرضاهعدا ظةلةيهعسساالم ظىحىن صةيغةمبةر

 ظةمةل قعلغذحعالرنعث ظةث ياخشعسع، ظةث كاتتعسع ؤة
 قالغان  بولذص  ظعرعشكىحعسع  مةرتعؤعضة  ظذلذغ  ظةث

 . ظعدع

 ظىحعنجع بةهس
 دةؤةتحعلةرنعث ظورنع

 : ة بار بذبةهستة بعر قانحة مةسعل
 يولع نعجاتلعق : مةسعلة  1

 بار نعجاتلعقنعث  يولع  بولسعمذ . بعرال  ظذ

 قعلسذن ( صةيغةمبةرلةر  رةهعم  ظذالرغا  نعث ) اهللا
 . يولعدذر

 ماثغاندعال  يولدا  ماثغان  صةيغةمبةرلةر صةقةت
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 ظاندعن يةر شارعدا اهللا نعث دعنعنع قايتا بةرصا قعلغعلع
 ال اهللا قا ظعبادةت صةيغةمبةرلةر ظعنسانالرنع بعر . بولعدذ

 اهللا . قعلعشقا دةؤةت قعلعش يولعدا ماثغان كعشلةردذر
 دةيدذ  مذنداق  بعر « : تاظاال  هةر  هةقعقةتةن  بعز

 راق ئ شةيتاندعن ي ! اهللا قا ظعبادةت قعلعثالر ‹ ظذممةتكة
 . » دةص صةيغةمبةر ظةؤةتتذق › ! بولذثالر

 ؤةزعصعسعنع  باش  صةيغةمبةرلةرنعث  بذظايةت  مانا

 قعل  ؤةزعصعسع ؛ عدذ بايان  مذهعم  صةيغةمبةرلةرنعث
 قذتذلدذرذش  حاثضعلعدعن  شةيتانالرنعث  ظعنسانالرنع

  بةندعنع يولدعن حعقعرعد . دةص يةكىن حعقعرعدذ

 حوقذنعلعدعغان  ظذ  مةيلع  نةرسة،  هةرقانداق  عغان
 ياكع  ؤة  بولسذن  هوقذقدارالر  بولسذن،  نةرسة

 اهللا . ر ظعزعقتذرغذحعالر بولسذن هةممعسع شةيتانالردذ

 دةيدذ  مذنداق  سةندعن ! مذهةممةد ع ظ « : تاظاال
 هةممعسعضة  صةيغةمبةرلةرنعث  ظةؤةتعلضةن  ظعلضعرع

 مةظبذد بةرهةق يوقتذر، ماثعال هئح مةندعن باشقا «
 » دةص ؤةهي قعلدذق » ! ظعبادةت قعلعثالر

 بىيىك  رذستةم  قوماندانع  هةربي  صارعسالرنعث

 ظامعردعن  ظعبنع  رةبعيظة  دةص نئم « : ساهابة  ة
 دةص سورعغاندا، رةبعيظة ظعبنع ظامعرنعث » كةلدعثالر؟

 مةزمذندعكع سأزلة  لعص ظئيتع ظوقتةك ر تعلعدعن مذشذ
 كعشعلةر « : حعقتع  خالعغان  ظأزع  نع  اهللا بعزنع

 ظعبادةت  قا  اهللا  بعرال  بولذشتعن  قذل  بةندعلةرضة
 ظاخعرةتنعث قعلعشقا،  ؤة  دذنيانعث تارلعقعدعن دذنيا

ن ظعسالمنعث ع لىك دعنالرنعث زذلمعد كةثلعكعضة، تىر
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 » . ظادعللعقعغا قذتقذزذص حعقعشقا ظةؤةتتع

 ظايةت  25 سىرة ظةنبعيا ظايةت  36 سىرة نةهل ①

 سأزلةر  مذنذ  صةيغةمبةرلعك  بعر  قانداق  بعلةن هةر
 ضة اهللا سعلةر ! اهللا قاظعبادةت  قعلعثالر « : باشالندع
 باشقا  يوقتذر هئح دعن  بةرهةق  عن ظاند » . مةبذد

 موظمعنالر  بعرتىركىم  ظةتراصعغا  صةيغةمبةرلةرنعث
 ظةينع زاماندعكع جاهعلعيةت ظذالرغا قارشع . ظذيذشتع
 . قوصتع

 دعندعن  يعقعلدع،  يعقعلغانالر  ظازدع،  ظازغانالر

 دعندا . يانغانالر ياندع، دعندا حعث تذرغانالر تذردع
 صةردعسع،  تةقدعرعنعث  ظأز  اهللا  تذرغانالرنع  حعث

 ظذالرغا ظأزدعنعغا  قعلعص،  قورالع  بعرعشنعث  ياردةم
 : اهللا تاظاال مذنداق دةيدذ . دعن ظورذن بةردع زئمعن

 هةققعدعكع «  بةندعلعرعمعز  صةيغةمبةر  بعزنعث
 ظذالر حوقذم نذسرةت . لغان ظئيتع سأزلعرعمعز ظالدعنظاال

 غةلعبة . تاصقذحعالردذر  حوقذم  قوشذنعمعز  بعززنععث
 » . قعلغذحعالردذر

 مذهعم د : مةسعلة  2  صةيغةمبةرلةرنعث  ةؤةتحعلةر
 ؤةزعصعسعنع ظىستعضة ظالعدذ

 اهللا نعث ظعنسانالرغا قعلغان بعر رةهمعتع شذكع،

 هةرقاحان ظعنسانالر يولدعن حعقسا، اهللا ظذالرغا دعننع

 قايتذرذص يئثع  يولغا  توغرا  ظذالرنع  ؤة  اليدعغان
 صةيغةمبةرلةرنع ظةؤةتعص تذردع تاكع . كئلعدعغان
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 . ن صةيغةمبعرع كةلضىحة شذنداق بولدع ظاخعر زاما

 ظايةتلةر  173  172  171 سىرة ساففات

  صةيغة ظاندعن بعزنعث « : اهللا تاظاال مذنداق دةيدذ
  هةربعر ظذممة . ظارقا ظةؤةتتذق  مبةرلعرعمعزنع ظارقعمذ

 تكة ظذنعث صةيغةمبعرع كةلضةن حاغدا، ظذالر ظذنع

 ظارقعمذ  ظذالرنع  قعلغانلعقتعن  هاالك ظار  ظعنكار  قا
 قعلعص هئكاي ) كعشعلةرضة ( ظذالرنع . قعلدذق  ة

 ظئ . قالدذردذق  نعث ي ظعمان  اهللا  قةؤم  تمايدعغان

 » ! راق بولسذن ئ رةهمعتعدعن ي

 صةيغةمبةرلةرنعث ظةلةيهعسساالم مذهةممةد  بعلةن
  ظةؤةتعلعشع ظاخعرالشقان ؤة ظاسمان  ؤةهعيسعع ظىزى

 ذهةممةد لضةندعن كئيعن اهللا بذ مذهعم ؤةزعيصعنع م
 تاصشذرغان ظةلةيهعسساالم  ظةضةشكةنلةرضة  . غا

 هعدايةت سعلةر يةنع ( شذنعثدةك «  ظعسالمغا  نع
 كعشعلةرضة شاهعد بولذشعثالر ظىحىن ؤة ) قعلغاندةك

 بعز سعلةر صةيغةمبةرنعث  بولذشع ظىحىن،  شاهعد  ضة
 » . نع ياخشع ظذممةت قعلدذق سعلةر

 مذسذلمانالر  ظاساسةن  هأكمعضة  ظايةتنعث  مذشذ
 مةسظذل  مئثعشعغا  يولدا  توغرا  ظذالر . ظعنسانالرنعث

 خذددع صةيغةمبةرلةر ظةلحعلعكعنع يةتكىزىش هةققعدة

 . هئساب بةرضةندةك هئساب بعرعدذ

 هةدعستة  صةيغةمبةرلةرنعث « سةهي  ظألعماالر
. دئيعلضةن » ؤارعسلعرعدذر
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ظةبذ داؤذد، ظايةت  142 سىرة بةقةرة ظايةت  44 سىرة موظمعنذن

 نةسةظي، ظعبنع ماجة، ظةهمةد، ظعبنع هةببان، هاكعم رعؤايةت قعلغان

 تة هةدس ظةبذ ظذمامةدعن رعؤايةت قعلعنغان مةرصذظ
 دئيعلعدذ  ياخشعلعقنع « : مذنداق  كعشعلةرضة

 رةهمة أ ظ  اهللا  نعث . قعلعدذ ت ضةتكىحعلةرضة  اهللا

 ظاسمان  هةتتاكع زئمعن  صةرعشتعلعرع،  ظةهلع،
 حىمىلعلةر،  ظذالر دئثعز ظذؤعسعدعكع  بعلعقالر  دعكع

 » . ظىحىن ظعستعغصار تةلةص  قعلعدذ

 كعشعلةرضة  صةقةت  دةؤةتحعلةر  كىندعكع  بىضىن

 اهللا نعث بةلكع يةنة ، ضعتعصال قالماستعن أ ياخشعلعقنع ظ
 . دا قايتا بةرصا قعلعدذ زئمعن دعنعنع

  عيالر م ة ه دةهرعيالر ؤة جذ « ظعمام ظةهمةد ظأزعنعث
 رةددعية  كع » ضة  توغعرعسعدا ب تا ناملعق  ظألعماالر  عدا

 دةيدذ  قا  هةمدذ جئمعي « : مذنداق  اهللا  سانا

 دةؤعرلةردعمذ  كةلمعضةن  صةيغةمبةر  اهللا  خاستذركع،
 ظذالر ظازغانالرنع . ملةرنع ظىزىص قويمعدع ع ظةهلع ظعل

 يعتةكلعدع  يولغا  يول . توغرا  تاصالمعغانالرغا  يول

 بعلةن قةلبع ظألضةنلةرنع اهللا نعث كعتابع . كأرسةتتع
 ن . تعرعلدىردع  نعث  اهللا  كأزعنع  رع ذ كورالرنعث

 ظعبلعس نابذت قعلغانالرنع ظوثشعدع، . بعلةن ظاحتع

 ظذالر . تةمتعرةص يىرضةنلةرضة يول كأرسةتتع  تعنةص
 كعشعلةر بولسا . كعشعلةرضة خوص ياخشعلعقالرنع قعلدع

. ظذالرغا تولعمذ يامانلعقالرنع قعلدع
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 تة ياشاؤاتقان يةت جةمظع ظعسالمعي ظعمام ظةهمةد

 تعرمعزي رعؤايةت قعلغان ؤة سةهي دئضةن

  مةؤجذ ظألعماالرهةققعدة شذنداق دئضةن يةردة، ظأز
 قعلماقحع  بةرصا  قايتا  دعننع  يوقاتقان  تلعقعنع

 ، ظعدع ؤاتقان دةؤةتحعلةر هةققعدة نئمعلةرنع دةر ذ بول
 ! هة

 ظانعغا بويسذنذشتعنمذ  ظألعماالرغا بويسذنذش ظاتا

 ةك صةرعز بةكر
 مذنداق دةيدذ  هةققعدة  ظألعماالر  قةييعم  : ظعبنذل

 يذلتذزالرنعث زئمعن «  ظاسماندعكع  ظألعماالر  دعكع
 قاراثغذالردا ظازغان كعشع ظألعماالر بعلةن . ظورنعدعدذر

 تاصعدذ  ي . يول  مذهتاج  مةك ئ كعشعلةر  ظعحمةككة

 بولعدذ  مذهتاج  ظألعماالرغا  بةكرةك  . بولغاندعنمذ
 بويسذنذش قذرظاننعث ظوحذق  ظألعماالرغا  هأكمعدعمذ

 صةرعزدذر  ظاتا  بةكرةك  بويسذنذشتعنمذ  اهللا . ظانعالرغا

 دةيدذ  مذنداق  قا، ! موظمعنالر ع ظ « : تاظاال  اهللا
 ظعش  بولغان  ظأزةثالرنعث ظعحعدعن  ؤة  صةيغةمبةرضة

 بعرةر سعلةر ظةضةر ! ظعتاظةت قعلعثالر ظىستعدعكعلةرضة
 الر، بذ توغرعدا اهللا شةيظعدة ظعختعالص قعلعشعص قالساث

 سعلةر ر ة ظةض ! قا ؤة صةيغةمبةرضة مذراجعظةت قعلعثالر

 بذ . اهللا قا ؤة ظاخعرةت كىنعضة ظعشعنعدعغان بولساثالر
 يةنع اهللا نعث ؤة صةيغةمبةرنعث سىننعتعضة مذراجعظةت (

 ظ سعلةر ) قعلعش  نةتعجة  صايدعلعقتذر،  تبارع ئ ظىحىن
» . بعلةن ضىزةلدذر
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 ذجاهعد ظعككع رعؤايةتنعث بعرعدة ظعبنع ظابباس، م
  ظةبذلظا جابعر ظعبنع ظابدذلاله، هةسةن بةسري، «

 ظايةت  59 سىرة نعسا

 قاتارلعق لعية،  زةههاك  ؤة  رعباه،  ظةبي  ظعبنع  ظةتا
 كةرعمدعكع  ظايةت  ظىستعد « مذصةسسعرلةر   ظعش

 كأرسععتعدذ » عكعلةر  ظعمام . دئضةن ظألعماالرنع
 . دئضةن بعرعدة شذنداق ظةهمةدمذ ظعككع رعؤايةتنعث

 قعلعش جةمظعيةت ظعسالمعي  ظعتاظةت  ظألعماالرغا  تة
 يوق  يعلتعزعدعن  تىص  دعنع  ظعسالم  بولسا،  صةرعز

 جةم  جاهعليةت  بولغان  عيعتعدة ظ قئلعؤعتعلمةكحع

 قعلعشنعث ظعسالمعي  ظعتاظةت  ظةمعيرعضة جاماظةنعث
 هأكمع نئمة؟

 يوقكع،  ظةمعيرعضة ظعسالمعي شةك  جاماظةنعث

 اهللا ظةث بةك . مذ بةك صةرعزدذر تئخع اظةت قعلعش ظعت
 . بعلضىحعدذر

 مةسعلة  ؤةزعيصعسع : ظىحعنجع  دةؤةتحعلةرنعث

 تولعمذ نازذك ؤة ناهايعتع بىيىك
 ؤةز  مذهعم  صةيغةمبةرلةرنعث  صعسعنع ع دةؤةتحعلةر

 بذ مذهعم ظةلةيهعسساالم صةيغةمبةر . ظىستعضة ظالعدذ
 ؤة  ظألعماالرغا  ظعخالسمةن  راستحعل ؤةزعصعنع

 . رضة تاصشذرغان  دةؤةتحعلة

 . دةؤةتحعلةر اهللا قا ؤةكالعتةن يةتكىزضىحعلةردذر
 يةتكىزمةكحع  يةتكىزىشتة،  ؤةكالعتةن  قا  اهللا

 ظعكةنلعكعنع  هأكمع  نعث  اهللا  هأكىمنعث  بولغان
 . بعلعش ؤة راستحعل بولذش كئرةك

 يةتكىزىش  ؤةكالعتةن  قا  اهللا  صةقةت ك شذثا ة
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 مذهةممةد . كعشعلةرال اليعقتذر بعلعملعك ؤة راستحعل
 مذنداق دةيدذ  ظالعم اهللا بعلةن « : ظعبنع مذنكةدعر

 تذرعدذ  شذثا ظالعم بولغان . مةخلذقاتالر ظوتتذرعسعدا
 » . كعشع كعشعلةرنعث ظالدعدا دعققةت قعلعشع كئرةك

 سورالسا،  مةسعلة  بعرةر  سيرعندعن  ظذنعث ظعبنع

 عقعدا بولذص حعرايع ظأزضعرعص، بار بعلةن يوقنعث ظارعل
 . كئتةتتع

 ظذ ظأزعنع ظعمام مالعكتعن بعرةر مةسعلة سورالسا،
 ه  تذرغاندةك  ظارعسعدا  جةننةت  بعلةن  س ئ دوزاخ

 . قعالتتع
 دةيدذ  مذنداق  قةييعم  صادعشاهالرغا « : ظعبنذل

 ظ  ظادةم  هةممة  قويذش  ظعمزا  تعراص ئ ؤةكالعتةن
 قعلعدعغان بعر ظذلذغ مةنسةص ؤة حوث مةرتعؤة بولسا،

 ظاسمان ظذند  ؤةكالعتةن زئمعن  اقتا  نعث صةرؤةردعضارعغا
 بذ مةرتعؤعضة ! ظعمزا قويذش نةقةدةر حوث مةرتعؤة هة

 ظعرعشكةن كعشع تولذق تةييارلعنعشع، جابدذنعشع،
 دةرعجعدة  قانحعلعك  مةرتعؤعسعنعث  يذقعرع ظأز

 ؤة  قعلعشتعن  سأزنع  هةق  بعلعشع،  ظعكةنلعكعنع
 اهللا ظذنعثغا ياردةم . جاكارالشتعن قورذنماسلعقع كئرةك
 صةتعؤا بةرضىحعلةر . بئرعدذ ؤة ظذنعثغا يول كأرسعتعدذ

 بئرعؤاتقانلعقعنع  صةتعؤا  ؤةكالعتةن  كئمضة  حوقذم
 ظذ ئ ظ . ظذنذتماسلعقع كئرةك  بولذشع كئرةككع،  سدة

 هئساب  تذرذص  ظالدعدا  اهللا نعث  مةهشةردة  تاثال
 » . بئرعدذ

 دةؤةتحعلةرضة تةؤسعية : تأتعنجع مةسعلة

 هأكىملعرعنع دةؤة  قانداق  هةر  نعث  اهللا تحع
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 ؤة  قةدةملعرعدة  ظالغان  قعلعشع، تةستعق
 راز  سأز  نعث  اهللا  كأزلعشع ع لعقعن ع هةرعكةتلعرعدة

 . الزعم
 دعن ) اهللا ظذنعثدعن رازي بولسذن ( ظعبنع ظابباس

 قعيامةت كىنع « : رعؤايةت قعلعنغان مةرصذظ هةدعستة

 ضةن،  ع ظألتىر ظةث قاتتعق ظازابلعنعدعغعنع صةيغةمبةرن
 ظألضةن  سىرةت ؛ ظادةم ياكع صةيغةمبةرنعث قولعدا

 » ظعلمعسعدعن مةنصةظةتلةنمعضةن ظالعمدذر ؤة سعزغذحعالر
 . ضةن دئ

 دةيدذ  مذنداق  جةؤزي  ظةقع « : ظعبنع  ل ي ظعبنع
 زامانعمعزدا شذنع كأردذقكع، ظةبذ بةكرعل : دذ ظئيتع
 بعرةر يامان ظعشنع توسذش ظىحىن ظورنعدعن لعي ظةقصا

 تاينعص  ظةمضعكعضة  هاالل  ظأزعنعث  ظذنعثغا  تذرسا،

 : مةسعلةن . ياشايدعغان بعرمذنحة شةيعخلةر ظةضعشةتتع
 ظوتقا توال قارعغانلعقتعن كأزع كأرمةس بولذص قالغان

 ظذنعث كةينعدعن يةنة سةدعقة . ناؤاي ظةبذ بةكرعدةك
 ظئهسانع بعلةن  نعث ظاتا  ظالمايدعغان، هوقذقدارالر

 حعسع قعيام ئ كىندىزع روزا تذتذص، ك بذلغانمعغان،
 قعلعدعغان، كأزع ياشلعق بعرمذنحة كعشعلةر ظةضعشعص

 كعشع . ماثاتتع  مةيدانسعز  بعرةر  ظذنعثغا  ظةمما

 ؤة  قايتذرعؤعتةتتع  ظذنع  بولسا،  بعر « ظةضةشكىدةك
 ظذ  بولسا،  كعشع  مةيدانسعز  بعرةر  ظعحعدة  قوشذن

 . دةيتتع » قوشذن مةغلذص بولعدذ
 ة دةؤةتحعلةردة ظاث، توغرا حىشةنحة شذنعثدةك يةن

 ظاق  صةرعق  ؤة  بولذشع تع ئ ظ قارعنع  ظعقتعدارع  ش

. كئرةك
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 جاماظة ظعسالمعي بذ زأرىر شةرتلةر هازعرالنمعغاندا،
  ظةهمع ظأز . يارعماسالرنعث ظذؤعسعغا ظايلعنعص قالعدذ

 تعرمعزي رعؤايةت قعلغان ؤة سةهي دئضةن

 . معدعن مةهرذم قالعدذ عنع يوقعتعدذ، اهللا نعث ياردع يعت
 قعممةتلعك ظعزدعنعشلةرنعث نةتعجعسع بولغان بذ

 سأزلةر دةؤةت هةرعكعتعنعث ظاساسعنع يورذتذص بئرعشتة
 . تئضعشلعك رول ظوينايدذ

 دةيتتع  مذنداق  ظألعمالعرع  ظعككع « : سةلةص
 قعلعثالر  ظعهتعيات  ظادةمدعن  كأثىل : تىرلىك  بعرع

 ظةضعشعص ظازغان ظادةم،  يةنة بعرع دعلع خاهعشعغا

 دذنياصةرةس  دةيتتع . كور  مذنداق  : سذفيانذسسةؤري
 رنعث ظازغذنلعقعدعن ؤة ال د بع اهللا قا سعغعنعص نادان ظا «

 ! صاسعق ظالعمنعث ظازغذنلعقعدعن صاناه تةلةص قعلعثالر

 قانداق  هةر  ظازغذنلذقع  ظعككعسعنعث  ظذ  حىنكع
 » . ظادةمنع ظازدذرعدذ

 دةيتتع  مذنداق  دةرداظ  مةيدعغان بعل « : ظةبذ

 ؤاي، بعلعص تذرذص ظةمةل قئتعم بعر هالعغا كعشعنعث
 » . ؤاي قئتعم قعلمايدعغان ظادةمنعث هالعغا يةتتة

 قعيامةت كىنع « : هةدعستة مذنداق بعر بايان بار
 بةرمةي تذرذص اهللا جاؤاب غا سوظال بةندة تأت تىرلىك

 ك  ظالدعدعن  بعرع، ... تةلمةيدذ ئ نعث  تأتنعث

 ظةم  قانداق  توغعرعسعدعكع ظعلمعسعغا  قعلغانلعق  ةل
 » . سوظال

 دةيدذ  مذنداق  بةسري  ظالعم « : هةسةن  هةقعقع
 قعزعققذحع  كأثلع ... ظاخعرةتكة  ظعشالردا  دعنع

 داؤامالشتذرغذحع  ظعبادعتعنع  نعث  اهللا يورذق،
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 » . كعشعدذر
  ى كىندىز « : سذفيان ظعبنع ظذيةينة مذنداق دةيدذ

 ك  ظةقعلسعزلةرحة،  ظأت ئ منع  نادانالرحة   كىز حةمنع
 » سةم ظعلمعمنع قانداق قعلعمةن؟

 تعالؤةت  كأص  كعتابعنع  نعث  اهللا  دةؤةتحعلةر

 صةيغةمبةرنعث . قعلعشع ؤة كأص ظةمةل قعلعشع كئرةك
 جعدةلخورلذق  ؤة  كئرةك  ظايرعلماسلعقع  سىننعتعدعن

 موظمعن دئضةن حعقعشقاق بولعدذ، . قعلماسلعغع كئرةك
 تاصق  هعدايةت  كعشعلةر  بولمايدذ،  اندعن ظذرذشقاق

 دةؤةتحعلةر . كئيعن جعدةلخورلذق قعلمعسعال ظازمايدذ
 قوغد  سىننةتنع  ؤة ع ش ع يةنة  ياقعلعشع  بعرلعكنع ، 

 حىنكع . راق بولذشع كئرةك ئ كعحعك ضذناهالردعنمذ ي
 . كعحعك ضذناهالر يعغعلعص، ضذناهكارنع هاالك قعلعدذ

 قعلعشع،  ظعتاظةت  ظةمعيرضة  يةنة  دةؤةتحعلةر
 م  ظأز  بذرادةرلعكنع مذهةببة  هر ئ ظارا  بولذص،  تلعك

 كئرةك  خوص . ظاسعرعشع  ظةث  قا  اهللا  حىنكع،
 دوست بولذش ؤة  اهللا ظىحىن  ظةمةل  كأرعلعدعغان

 . اهللا ظىحىن دىشمةن تذتذشتذر
 بذرادةرلةر، « : ظعمام هةسةن بةننا مذنداق دةيدذ

 قعلعشعدعن سعلةر  دىشمةنلعك  دذنيانعث  صىتىن  ضة

 ث ياردعمع بعلةن حىنكع، سعلةر اهللا نع . قورقمايمةن
 كىحلىكسعلةر  ظعككع ئ ب . هةممعدعن  سعلةرضة  راق

 ظةنسعرةيمةن  ظذنتذص : ظعشتعن  نع  اهللا  بعرع،
 نع سعلةر ؛ نع ظذنتذص قالعدذ سعلةر اهللا مذ ، قالساثالر

 ظذنتذص . تاشلعؤعتعدذ  بذرادةرحعلعكنع  بعرع،  يةنة

 باال  حىنكع  ق  قالساثالر، رعنداشتعن ئ مذسعبةت
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 » . كئلعدذ
 ظازغذنلذقتعن صةخةس بولذشع كئرةك دةؤةتحعلة  . ر

 بعلعش كئرةككع، هةرقانداق ظازغذنلذقنعث يعلتعزع ظأز
 ظأتكىزىش،  ظالدعغا  شةرعظةتنعث  ياتنع هئس صعكرعنع

 ظأز صعكرعنع شةرعظةتنعث . ظةقعلنعث ظىستعضة قويذشتذر

 يعلتعزعدذر  ظازغذنلعقعنعث  ظأتكىزىش شىبهة  . ظالدعغا
 دةل  جةزمي  ظازغذنلعقع  بعلةن شىبهة  عللةر

 بعلةن هئسسعيات . حعكعندىرعلعدذ  سةؤعر  ظازغذنلعقع
 دعنع . حعكعندىرعلعدذ  اهللا  صاك  ظىحىن  شذنعث

 : صئشعؤالعقنع بذ ظعككع ظعشقا باغالص مذنداق دةيدذ
 بعزنعث «  قعلغان،  سةؤرع  كىلصةتلةرضة  ظذالر

 ظايةتلعرعمعزضة جةزمةن ظعشةنضةن حاغدا بعز ظذالردعن
 ع بعزنعث ظةمرعمعز بعلةن توغرا يول بعر قعسعم كعشعلةرن

 » . كأرسعتعدعغان صئشعؤاالر قعلدذق
  هةقعقةتنع ظوحذق جاكارالش خذددع قورقذنحا

 قلعق ظأمىر بعلةن رعزعقنع كأصةيتةلمعضةندةك، ظأمىرنع
 . ؤة رعزعقنع كعمةيتةلمةيدذ

 ظةبذ سةظعددعن رعؤايةت قعلعنغان مةرصذظ هةدعستة
 نعث سعلةر ةردعن قورقذش كعشعل « : مذنداق دئيعلعدذ

 كاتتعالرنعث  ؤة  دئيعشتعن  سأزنع  هةق  بعرعثالرنع

 حىنكع، قورقذش . ظةيبعنع صاش قعلعشتعن توسمعسذن
 » . ظأمىرنع ظذزارتالمايدذ، رعزعقعنع كأصةيتةلمةيدذ

 مةسظذد  بولسذن ( ظعبنع  رازي  ظذنعثدعن  ) اهللا
 دةيدذ  اهللا نع ظعمان جةزمعي « : مذنداق  شذكع،

 عش بةدعلعضة ظادةملةرنع رازي قعلمعغايسةن، نارازي قعل

اهللا
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 تعرمعزي رعؤايعتع ظايةت  24 سىرة سةجدة

 كعشعنع ماختعمعغايسةن  اهللا . بةرضةن رعزعققا باشقا
  نعث ساثا بةرمعضعنعضة باشقعالرغا ماالمةت قعلمعغا

 بعرةر . هعرعسمةنلعك رعزعق ظئلعص كئلةلمةيدذ . يسةن
 . عقنع قايتذرعؤعتةلمةيدذ منعث يامان كأرعشع رعز ع ك

  اهللا ظأز ظادعللعقع بعلةن شذنداق ظورذنالشتذرغا
 خذشاللعق . ظعماندا نكع، كأثىلنعث ظارامع جةزمعي

 . قايغذ شىبهعدة ؤة نارازعيلعقتا  غةم . رازي بولذشتا

 ظ  ظعلعم  اهللا نعث رازعلعقعنع أ دةؤةتحعلةر  ضعنعشتة
 ع تةمة ضعتعشتة اهللا نعث ساؤابعن أ ظعزدعشع، ظعلعم ظ

 . قعلعشع كئرةك

 قانداق بعر « : هةدعس شةرعصتة مذنداق دئيعلعدذ
 ظ  ظىحىنال  رازعلعقع  اهللا  تئضعشلعك نعشكة ع ض أ كعشع
 ظىحىن  تئصعش  دذنيا  كعشع ظأضةن ظعلعمنع  ظذ  سة،

 » . قعيامةت كىنع جةننةتنعث صذرعقعنع تاصالمايدذ
 ص ظئيتع قارعنع صةرعق  ظةي دةؤةتحع، ظاق

 ! ظارعالش

 مة  بولسذن ( سظذد ظعبنع  رازي  ظذنعثدعن  ) اهللا
 دةيدذ  ظارلعشعثالر « : مذنداق  ظذالرنعث ! كعشعلةرضة

 ساقلعنعثالر  خاهعشلعرعدعن  دعنعثالرنع ! كأثىل
 ظذحراتماثالر  دةخلع  ظومةر » ! تةرىزضة  اهللا ( ظعبنع

 بولسذن  رازي  قعلعنغان ) ظذنعثدعن  رعؤايةت  دعن
 ص، كعشعلةرضة ظارلعشع « : هةدعستة مذنداق دئيعلعدذ

 موظمعن،  ظأتكةن  قعلعص  سةؤرع  ظازارعغا  ظذالرنعث
  كىلصةتلعر  كعشعلةرضةظارالشمعغان ؤة ظذالرنعث ظازار

» عضة سةؤرع قعلمعغان موظمعندعن ياخشعدذر
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 ظةبذ داؤذد، ظعبنع ماجة ؤة تعرمعزي رعؤايةت قعلغان

 ظعمام ظةهمةد، تعرمعزي، ظعبنع ماجة رعؤايةت قعلغان

 سعضعنال ضة ةؤةتحعلةر د : بةشعنجع مةسعلة
 دةرؤازعسعنع  هوقذقدارالرنعث  ؤة  ظامراقلعق  جانغا
 حأضعلةص كئتةلمةسلعك دةؤةتحعلةرنع يئقعتعدعغان ظةث

 كعشع « : تة مذنداق دئيلعدذ هةدس . حوث خةتةردذر
 ظوؤحعلعق قعلسا غاصعل ، سةهرادا ياشعسا باغرع قاتعدذ

 هوقذقدارالرنعث دةرؤازعسعنع كأص حأضعلعسة ، بولعدذ

 بذ هةدعسنعث ظعمام ظةهمةد رعؤايةت قعلغان » . ظازعدذ

 دئيلعدذ  مذنداق  ؤاريانتعدا  بعر  كعشع « : يةنة
 ي  قانحعكع  شذنحة ئ هوقذقدارغا  تعن  اهللا  قعنالشسا

 » . يعراقلعشعدذ
 ظةبذ هذرةيرعدعن رعؤايةت قعلعنغان مةرصذظ هةدعستة

 اهللا قا ظةلةيهعسساالم صةيغةمبةر « : مذنداق دئيلعدذ
 . دئدع ! ايغذ قذدذقعدعن صاناه تئلةثالر سئغعنعص ق

 سوراشتع   دةص  نئمة؟  دئضةن  قذدذقع  قايغذ
 . ساهابعلةر

 بذ   بولذص،  جعلغا  بعر  جةهةننةمدعكع  ظذ،
 صاناه تةلةص قئتعم جعلغعدعن جةهةننةم كىنعضة يىز

 . ظةلةيهعسساالم صةيغةمبةر قعلعدذ، دئدع

 دةص : ساهابعلةر   كعرعدذ؟  كعم  جعلغعغا  بذ
 صةيغةمبةر سورعغا  قار : ظةلةيهعسساالم ندا،   رعياخور

 تعرمعزي بذنع » . بةرضةن جاؤاب دةص كئرعدذ عيالر
 ظعبنع ماجة رعؤايةت قعلغان ؤاريانتعدا . رعؤايةت قعلغان

 اهللا قا ظةث ظأح كأرعلعدعغان قاري زالعم « : مذنداق بار

» . صادعشاهالرنع زعيارةت قعلعدعغان قارعيالردذر
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 مةندعن « : مذنداق دةيدذ سساالم ظةلةيهع صةيغةمبةر
 ظةمع  بعر  شذنداق  ظذالرنعث ي كئيعن  كعلعدذكع،  رلةر

 راست  سأزلعرعنع  يالغان  ظذالرنعث  كعرعص،  قعشعغا
 ياردةملةشكةن كشع مئنعث  دةص، ظذالرنعث زذلمعغا

 ظذ مئنعث هةؤزع كةؤسعرعمدعن سذ . ظذممعتعم ظةمةس

 ظذالرنع ئ ظذالرنعث ق . ظعحةلمةيدذ  كعرمعضةن،  ث شعغا
 سأزعنع  يالغان  ظذالرنعث  ياردةملةشمعضةن،  زذلمعغا

 ظذممعتعمدذر  مئنعث  كعشعلةر  دعمعضةن  ظذ، . راست
 » . مئنعث هةؤزع كةؤسعرعمدعن سذ ظعحعدذ

 قعلعنعدذ  رعؤايةت  مذنداق  مةسظذددعن  : ظعبنع
 حوث هئس شىب «  دةرؤازعلعرعدا  صادعشاهالرنعث  عزكع،

 ن زات بعلةن جئنعمنعث ظئضعسع بولغا . ظازغذنلذقالر بار
 بعر سعلةر قةسةمكع،  دذنياسعدعن  دةصظع  ظذالرنعث

 ظذالر  بولغذحة،  ظئرعشعص  نعث سعلةر نةرسعضة
» . دئنعثالرنع نةححة هةسسة نابذت قعلعص بولعدذ

 دةؤةتحعلةر يةنة ظابرويصةرةسلعكتعن يعراق بولذشع
 . كئرةك

 دئيعلعدذ  مذنداق  ؤة « : هةدعستة  دذنياصةرةسلعك
 دعن  قوي ن ظابرويصةرةسلعك  بعر  كةلضةندة  بذزذشقا  ع

 بأرعدعنمذ  ظاح  ظعككع  قويذؤعتعلضةن  صادعسعغا

 » . ياماندذر
 جايعدا  نةقةدةر  شعظرع  مذنذ  صذتذهنعث  ظةبذل

 لغان هة؟ ظئيتع
 ظعككع  نةرسة  بار   ظايرعالر  قوشذلماس،

 . ظعمام ظةهمةد، تعرمعزي نةسةظي، ظعبنع هةببان رعؤايعتع ①

ظعبنع هةببان رعؤايعتع ظعمام ظةهمةد، نةسةظع،
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 . بعرعنع  زعنهار  سعغعنماس  قاحان  بعر هئح
 تعشماس، ئ بذ ظعككعسع ص ظذ دذنيا، مةنسةص

 . باقعينع  قويذص  ظاقعل  صانعينع  ظالماس
  دذنيا « : دذ ظئيتع راست ظةلةيهعسساالم صةيغةمبةر

 نع دوست تذتقان كعشع ظاخعرةتتعن زعيان تارتعص

 دوست تذت . كئتعدذ  دذنيادعن ظاخعرةتنع  كعشع  قان
 باقي دذنيانع صاني دذنيادعن . زعيان تارتعص قالعدذ

 » ! ظارتذق بئلعثالر
 كأص كعشعلةرضة ظعلعم ! ظةبذ مذهةممةد « ظةظمةشكة

 جانالندذرذث ع ت ع ض أ ظ  ظعلعمنع  : ظذ دئيعلضةندة، » ص
 قالماثالر «  هةيران   ضى ظأضةن ظعلعم ! بذنعثدعن

 حة ع ة يةتك ضعض ئ حعلةرنعث ظىحتعن ظعككعسع ظعلعمنعث ت
 نعجا  ظعحعدعمذ  قالغانلعرع  كئتعدذ،  ت ظألىص

 . دئضةن » تاصعدعغانلعرع بةك ظاز
 ظةمعيرلةرنعث ظةث « : ظةظمةش يةنة مذنداق دةيدذ

 . ذر  ظألعماالردعن ظةث يعراق بولغعنعد  يامعنع ظالعم
 ظةمع  يامعنع  ظةث  ظةث ي ظألعماالرنعث  يئقعن رلةرضة

 » . بولغعنعدذر
 رعؤايةت قعلعندذ ظةؤزاظينعث مذنداق دئضة  : نلعكع

 ضأرعستانلعقع كذصصارالرنعث سعسعقلعقعدعن «  ناساراالر

 شعكايةت قعلدع  : اهللا ضأرعستانلعققا . ظذلذغ اهللا قا
  نعث قوينذثالر سعلةر ع رسعق ناظةهلع ظألعماالرنعث قو

 » . دئدع ، دعنمذ بةكرةك سعسعقتذر
 اهللا نعث كعتابع بويعحة هأكىم : ظالتعنجع مةسعلة

 قا سىكىت قعلعش خعيانةت ؤة سولحعللعقتذر قعلماسلعق
ظعمام ظةهمةد رعؤايةت قعلغان
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 بعز هةقعقةتةن مذساغا « : ظذلذغ اهللا مذنداق دةيدذ
 . تةؤراتتا هعدايةت ؤة نذر بار . تةؤراتنع نازعل قعلدذق

 بويسذنغان صةيغةمبةر يةهذدعيالر ) اهللا نعث هأكمعضة (
 تةؤرات بعلةن هأكىم قعلعدذ  ؤة زا . ظارعسعدا  هعدالر

 كعتابذلاله  بذيرذلغان  ساقالشقا  بويعحة ظألعماالرمذ

  ظذالر تةؤراتعنع ظأزضةرتعشتعن ساقال . هأكىم قعلعدذ
  مةند ! كعشعلةردعن قورقماثالر . ظعدع شقا نازارةتحع

 قورقذثالر  صذلغا ! عنال  ظاز  ظايةتلعرعمنع  مئنعث
 ظايةتلةر . تعضعشمةثالر  قعلغان  نازعل  اهللا  كعمكع

 » . هأكىم قعلمايدعكةن ظذالر كاصعرالردذر بويعحة
 ظايان  شذ  قا  كعتابعنع ظعدع اهللا  اهللا نعث  كع،

 قعلعشقا  ظأزضة  نازارةت  ؤة  ساقالشقا  رتعشتعن
 بذيرذلغان بةزع كعشعلةر دذنيانعث كةينعضة كعرعص،

 تةلةص  هايؤاني  ؤة  بايالرنعث  هوقذقدارالرنعث،
 سعتعدة ق ضعلعرعنعث يالعقعنع ياالص، صذل تئصعش مة ع ظ

 زامان ؤة هةر . اهللا نعث هأكمعنع ظأزضةرتعدذ  هةر
 شذثا اهللا . ماكاندا بذنداق ساتقعنالر حعقعص تذرعدذ

 » ! مئنعث ظايةتلعرعمنع ظاز صذلغا تعضعشمةثالر « ظذالرغا
 . دةص خعتاب قعلعدذ

 هةق  بذرمعالش،  قعلعش،  ناهةقنع  سىكىت

 بذالرنعث هةممعسع ا رذص صةتعؤا بئرعش مان  ظئلعشتذ
 صىتىن . ساتقعنلعق  ظذ،  ضةرحة  صذل  هةرقانداق

 دذنيانعث مىلكع بولغان تةقدعردعمذ، اهللا نعث كعتابع
 ظذ قانداقمذ ظاز صذل بولمعسذن؟ . ظالدعدا ظاز صذلدذر

 ظةمةل  بولسا  حوث  بولمعسا  ظذ،  ياكع  مةنسةصتذ،

 ظذنؤا قذرذق
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 ظايةت  44 سىرة ماظعدة ①

 ظذششاق  ياكع  ؤة  مةنصةظةتتذ  ندذ  بذ . حىشةك
 سئتؤعت  دعن  بةدعلعضة  دوزاخ ع نةرسعلةرنعث  لعدذ،

 خعيانةت . سئتعؤعلعنعدذ  كعشعنعث  قعلغان  ظعشةنح
 قعلعشع، قوغدعغذحعنعث بذزعشع، نازارةتحعنعث كأز

 بويامحعلعقعدعنمذ قةبعهراق جعنايةت بارمذ؟
 ؛ زات نامعنع ظئلؤالغانالر خعيانةت قعلعؤاتعدذ عي دعن

 بويامحعلعق قعلعؤاتعدذ اهللا ؛ دعننع بذزعؤاتعدذ ؛ كأز
 نازعل قعلغان كعتابنع هأكىمرانلعق ظورنعغا حعقعرعش

 هةرعكةت قعلمايؤاتعدذ  هوقذقدارالرنع رازي . ظىحىن
 قعلعش ظىحىن اهللا نعث كعتابعنع دةصسةندة قعلعص،

 . اهللا نعث كعتابعنع بذرمعالؤاتعدذ

 ظعلعمضة ظةمةل قعلغذحع يئتىك : يةتتعنجع مةسعلة
 ة سذاليمان ظعبنع ظابدذل ص ازعمنعث خةلع ظالعم ظةبذ ه

 سع ع مةلعككة تذتقان صذزعتسعي
  تابعظعنالرنعث بعرع بولغان ظةبذ هازعم ظألعماالر
 ضةؤدعلةندى  مةيدانعنع  ظالدعدعكع  ظةمعيرلةر   نعث

 دئضةن شةرعظةتنع كةم . رىص بئرعدذ  زعيادة  ظألعما
  هةؤةس كأصىكحعلعرعنعث شةرعظة  بولذشتعن، هاؤايع

 . لغعشعدعن قوغدايدعغان نازارةتحعدذر تنع بذ

 بعز نعمعشقا ظألىمنع يامان كأرعمعز؟ ! ظةبذ هازعم 

 . دئدع سذاليمان
 ظذ دذنيايعثالرنع خاراص قعلدعثالر، بذ ، حىنكع 

 شذثا ظاؤات جايدعن . دذنيايعثالرنع ظاؤات قعلدعثالر
 كةلمةيؤاتعدذ  بارغذثالر  جايغا  ظةبذ دئدع ، خاراص

. هازعم
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 معن ظةث حعحةن؟ قايسع موظ 
 تاظةت   قا  كعشعلةرنع  اهللا  ؤة  قعلغان  ظعبادةت

 . باشلعغان كعشع ظةث حعحةن ظعبادةتكة  تاظةت
 قانداق ظادةم ظةث ظةقعلسعز؟ 
 ظةضعشعص،   خاهعشعغا  بذرادعرعنعث  زومعضةر

 ظاخعرة  ظأزعنعث  ظىحىن  دذنيالعقع   باشقعالرنعث
 . ز تلعكعنع قولعدعن بئرعص قويغان ظادةم ظةث ظةقعلسع

 دةيسةن؟ نئمة بعزنعث هةققعمعزدة 
 ظاتا ع ظ   ظةمعيرع،  بوؤعلعرعث  موظمعنالرنعث

 ظةضدىردع  باش  بعلةن  قعلعح  زورلذق . كعشعلةرنع
 مذسذلمانالرنعث صعكرع ؤة . بعلةن تةخعتنع تارتعؤالدع

 قعلمعدع  صةرؤا  مذسذلماننعث . نارازعيلعقعغا  نذرغذن
 زامعن بولدع  رعثغعمذ بوؤعلع  بذ تةخت ظاتا . جئنعغا

 قانداق  ظاتا . ظةسقاتمعدع   سوظال بوؤعلعرعثنعث
 ! كئلعؤاتقانلعقعنع بعلسةثحذ، كاشكع سوراقالرغا دذح

 بعز قانداق قعلساق ياخشع بولعمعز؟ 
  قعلمعساثالر، ظادةمضةرحعلعك قعلسا كأرةثلعك 

 ... ثالر، ظادعل تةقسعمات قعلساثالر
  ة ظارا صايدا ي  بعز بعلةن بعرضة ظأتةمسةن؟ ظأز 

 . تكىزعشةرمعز

 بةرسذن   صاناهلعق  مايعل سعلةر اهللا  ظازراقمذ  ضة
 اهللا نعث بذ دذنيا ؤة ظذ دذنيادعكع ، بولذص كئتعشتعن

 . ظازابغا قئلعشتعن قوقعمةن
 ! هاجةتلعرعثنع بعزضة ظئتقعن 
  مئنع دوزاختعن قذتذلدذرذص، جةننةتكة كعرضىز 

. ىص قويغعن
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 . مةن ظذنداق قعاللمايمةن 
 . مئنعث ساثا باشقا هاجعتعم يوق ظذنداقتا 

 ! ماثا ؤةسعيةت قعلعص قويغعن 
عص  توسقان يةرضة بئر ظذ ! صةرؤةردعضارعثنع ظذلذغال

 هايا  قويذشتعن  بارماي  يةرضة  بذيرذغان قئلعشتعن،

 !... قعل
 . ظةبذ هازعم سذاليماننعث هوزذرعدعن حعقعص كةتتع

 د  يىز  خةت بعلةن  صارحة  بعر  نار ع سذاليمان ظذنعثغا
 بذنداق ! ارالرنع سةرعص قعل ن دع « : خئتعدة . ؤةتتع ظة

 يعلضةن ئ د » نةرسعلةرنع بعز ساثا يةنة كأصلةص بئرعمعز
 . ظعدع

 ظةبذ هازعم بذ يىز دعينارنع قايتذرعؤةتتع ؤة مذنداق
 سأزلعرعمنعث « : دئدع  مئنعث  دعنار  يىز  بذ  ظةضةر

 بةدعلعضة بئرعلضةن بولسا، ظامالسعز قالغعنعمدا تاصع ؤة
 » . عثدعن هااللراق ن ضأشع ماثا بذ توثغذز

 معث بةشيىز ع ع زةينةب غةزالي ظالت ج مذجاهعد ؤة ها
 ظذرذلدع  قامحعالر . قامحا  تعضعؤاتقان  نةشتةردةك

 ثراؤاتقان بذ ظايال حوث شةيتان جامالنع بعر ئ ظاستعدا ظ
 ظعشالر معنعستعرع ظعجتعماظعي ش بةدعلعضة ظئغعز ماختا

 ت قعلعص مذنداق ظذ ظايال رة . بولذشقا قعزعقتذرذلدع

 شةيتان كاصعرالر بةرضةن نعجعس ظورذندذقتا « : دئدع
 هةرضعزمذ ظولتذرمايمةن، ظعسالم دعنعدا ظايال كعشع

 » . هأكىمدار بولمايدذ
 ظومةر  سالعه  مذهةممةد  ؤةزعرع  سذداننعث

 دذنيانع ظاياغ ظاستعدا صايخان قعلعص، صةلةستعن  مال

 ياشاص زئمعن  حعدعردا  بعلةن  مذجاهعدالر  ظابا عدا ،
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 حة ع بولذص، اهللا نعث دةرضاهعغا كةتك شئهعد ظارعلعدا
 . جعهادنع داؤامالشتذردع

 قعزعقتذرذلغاندا  تذتذشقا  مةنسةص  قذتذب  سةييعد
 دةيدذ  ضذؤاهلعق « : مذنداق  دةص  اهللا بعر  نامازدا

 شةيتاننعث  بارمعقعم  كأرسةتكىح  بةرضةن

 هةرعصنع يئقعن هأكىمرانلعقعغا  بعرةر  قعلعدعغان  حعلعق
. » عزعشنعمذ رةت قعلعدذ ي



73 

 صةسلع ظىحعنجع
 ظعسالمعي هازعرقع زاماندعكع

 هةرعكةتلةرنعث صايدعسع ؤة ؤذجذدقا
حعقعش ظالدعدا تذرغان نةتعجعلعرع

 دة ظعككع بةهس بار صةسلع بذ
 يئقعن اهللا نعث ياردعمع : بةهس  1

 عدا شذنع بايان قعلدذقكع، اهللا نعث دعنعنع يذقعر
 قعلعش ظىحىن هةرعكةت قعلعش دا زئمعن  بةرصا  قايتا

 صةرعز  ؤة ، شةرظعي  مذقةررةرلعك  ظعنسانعي تةبظعي

 . زأرىرعيةت
 ظأتتذقكع،  سأزلةص  هةرعكةت ظعسالمعي شذنع

 صةقةت صةيغةمبةرلةر تذتذص ماثغان يول بعلةن ظئلعص
 . بئرعلعشع كئرةك

 يولع  ظةمةل  صةيغةمبةرلةرنعث  هةقعقع  دعنغا
 لةش، غةلعبة ع كىم كعشعلةرنع تةربعي قعلعدعغان بعر تىر

 حة مذشذ يولدا ظعزحعل ع حة ؤة ياكع جان بةرض ع قازانغ
 . مئثعشتذر

سةندعن بذرذن ظأتكةن « : اهللا تاظاال مذنداق دةيدذ
 قعلعندع  ظعنكار  ظع . صةيغةمبةرلةرمذ  كار ن ظذالر

 ظةزعيةتلةر  يةتكةن  ظأزلعرعضة  ؤة   قعلعنغانلعقعغا
 ر بعزنعث ياردعمعمعزضة ظاخعرع ظذال . ضةسةؤرع قعلدع

 ظادةم . ظئرعشتع  هةرقانداق  سأزلعرعنع  نعث  اهللا
 صةيغةمبةرلةرنعث هئس شىب . ظأزضةرتةلمةيدذ  عزكع،

 » . قعسعسعلعرع ساثا نازعل بولدع

  ظاندعن كئيعن صةيغةمبةر « اهللا يةنة مذنداق دةيدذ
 ظازابتعن  ؤةموظمعنالرنع لعرعمعزنع
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 قذتقذزذ  قذتذلدذردذق،موظم  مذشذنداق عنالرنع  شقا
 » . مةسظذل بولعمعز

 ظةمةس  سأز  قذرذق  ظةمةلعي بةلكع ، دةؤةت
 : هةرعكةت

 كعؤاتقان ئ ح ب ينعلعؤاتقان، ظازا ئ ظعنسانالر شذنحة ق

 بولسعمذ،  ظذحراؤاتقان  بةخعتسعزلعكلةرضة بئراق ؤة
  ظذالر اهللا نعث دعنعغا يعتةكلعضىحع ؤة يول كأرسة

 ك  قايتعص  يول ظذالرغ . لمةيدذ ئلة تكىحعسعز  ا
 ظعسالم  ماياك  نورلذق  ؤة  باشالمحع  كأرسعتعدعغان

 صعرعنسعصلعرعنع  ظعسالم  ضةؤدعلةندىرضةن،  دعننع
 بعر . دذر رايون ظةمةلعيلةشتىرضةن  شذنداق  ظعنسانالر

 نع كأزع بعلةن كأرضةندعن كئيعن خعيالي سأزلةر رايون
 لعق بعلةن ظعمان رئظال ظةمةلعي بعلةن ظةمةس، بةلكع

 يئزعلغان شذنعث ظ . دذ ظئيتع  ىحىن ظعسالم توغرعسعدا
 ماقالعلةر،  كعتاب،  صارحة  معث  نةححة

 يعغعن ع لعكسعي  نوتذق  بذالرنعث  لةر،  مةجلعسلةر
 تةتبعقلعغان هئح  ظةمةلعيةتكة  ظعسالمنع  قايسعسع

 بعر  قعلغانحعلعك جةمظعيةت ظعسالمعي كعحعككعنة
 ظعسالمعي كعحعك بولسعمذ، . ظعش قعاللمايدذ ظةمةلعي

 بئرعدذ عقع هةق جةمظعيةت  بعر . ظىنىم  مذشذنداق

 نعث ؤذجذدقا حعقعشع مذمكعنمذ؟ جةمظعيةت ظسالمي
 ظايةت  103 سىرة يذنذس ظايةت  34 سىرة ظةنظام

 ؤذجذدقا جةمظعيةت ظعسالمعي عزكع، هئس شىب  نعث
 ناهايعتع  ظعهتعماللعقع  ، حىنكع . دذر يئقعن كعلعش

 . ظعنسان صعترعتعضة ماس كعلعدذ جةمظعيةت ظعسالمعي

 حعقااليدذ ظ  تولذق  ظعهتعياجعدعن . عنسانالرنعث
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 ظون تأت ظةسعر مةؤجذت جةمظعيةت ظعسالمعي تارعختا
 تذردع  تةكرارلعنعدذ . بولذص  ظعسالمعي . تارعخ

 تذرعدذ ظةقعدة ظعالهي جةمظعيةت  بارلعق . ظىستعضة
 سعغدذرعدذ ئ ظ  قوينعغا  ظأز  ظايماقالرنع  ؤة  هةر . رق

 عنسانالرغا حوقذم ظ . زامان، هةر ماكانغا ماس كئلعدذ

 . بولمعسا بولمايدذ جةمظعيةت مذشذنداق بعر
 هعيلعضةر يةهذدي قعساسحعلعرع، ظعسالمغا ظاداؤةت

 كوممذ خرعستعظان ساقلعغذحع  صاسعق دعنسعز  ؤة   الر
 نامذ  دعننعث  بذ  ظأحىرىشكة،  نعستالر  نعشانعنع

 دعننعث يعلتعزعنع قعرقعشقا هةرقانحة كىحةص باققان
 بةرعبع  ؤة بولسعمذ،  ظعش كةلمعدع  حوث  قولعدعن  ر

 حىنكع، اهللا نعث رةهمعتع ياخشع ظعش . كةلمةيدذ
 . قعلغان موظمعنلةرضة ناهايعتع يئقعندذر

 اهللا ( رعنع ذ ظذالر اهللا نعث ن « : اهللا مذنداق دةيدذ
 ظئغعزلعرع بعلةن ) رلذق شةرعظعتعنع ذ نعث دعنعنع ؤة ن

 بولعدذ  كأرضةن . ظأحىرمةكحع  يامان  كاصعرالر
 مذكةممةل تةقدعرد  نذرعنع  ظأزعنعث  اهللا عمذ،

 تةقدعردعمذ، . قعلغذحعدذر  كأرضةن  يامان  مذشرعكالر
 ب اهللا هةق دعننع بارلعق دعنالرنعث ظىستعدعن غالع

 قعلعش ظىحىن، صةيغةمبعرعنع هعدايةت ؤة هةق دعن

 » . بعلةن ظةؤةتتع
 ظايةت  9  8 سىرة سةص

 ان ؤة دعننعث ظةتراصعغا ظذيذشقان، دعن بعلةن ياشعغ
 تارقعتعش ظىحىن  يةتكىزىش،  دذنياغا  صىتىن  دعننع
 بارلعققا  جاماظة  موظمعن  بعر  ظاتالنغان  كأرةشكة

 يئتعدذ  ؤايعغا  دعن  بذ  ظاندعن دعن . كةلضةندعال
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 هةق  بذ  حى ع دىشمةنلعرع  ظوبدان  ناهايعتع   قةتنع
 جايالردعكع . شعنعدذ  هةرقايسع  ظذالرنعث  بذ،  مانا

 ؤةهشعيلةرح  دةؤعتعضة  بئرعشع، ظعسالم  زةربة  ة
 قعرغعن  مذسذلمانالرنع رةهعمسعزلةرحة باستذرعشع ؤة

 زةربعلعرعضة ظئغعر كاصعرالرنعث بذ . قعلعشعنعث سعرعدذر

 كعشعدعن باشقا كعشع ضةن ع د اهللا نعث رازعلعقعنع ظعز
  دذنيا معقيا . بولسا هةرضعزمذ بةرداشلعق بئرةلمةيدذ

  ذشذ ظارا كىحلةر، ي خةلق سعدا شذنداق سىيقةستلةر،
 ، رذن ؤة ظاشكارا دىشمةنلعكلةر بولذص تذرغان بولسعمذ

 ظعنسان صعترعتع . بةرعبعر كةلضىسع ظعسالمغا مةنسىصتذر
 . عن كىحلىكتذر  هامانة صاخصايغان ناهةقتعن، باتعلد

 هةقعقةتةن هئس شىب «  تةدبعرع  شةيتاننعث  عزكع،
 » . ظاجعزدذر

 اهللا نعث مذنداق بعر « : اهللا يةنة مذنداق دةيدذ
 كةلعمة  كأرمعدعثمذ؟  قعلغانلعقعنع  بايان  تةمسعل

 يعلتعزع يةر ) ياخشع سأز، ظعمان كةلعمعسع ( تةييعبة
 ش  بولغان،  تاقاشقان، ئ ظاستعدا  ظاسمانغا  خع

 ؤا  بعلةن  ظعزنع  م ق ؤا  تع ق صةرؤةردعضارعثنعث  ؤة ئ تعدا
 ظوخشايدذ  دةرةخكة  ظعسعل  اهللا . بئرعص تذرعدعغان

 ؤةز  د  كعشعلةرضة  ظالسذن  ن نةسعهةت  رغذن ذ ةص

  يةنع كذصرع ( يامان سأز . تةمسعللةرنع كةلتىرعدذ
 ظايةت  76 سىرة نعسا ①

 قانداق هئح دعن قومذرذص تاشالنغان، زئمعن ) كةلعمعسع
 ظوخشايدذ  دةرةخقة  ناحار  يوق  اهللا . قارارع
 ظاخعرةتتة  موظمعنالرنع مذستةهكةم ظعمان بعلةن دذنيا

 تذرغذزعدذ  زالعمالرنع . مةهكةم يةنع ( اهللا
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 » . اهللا خالعغعنعنع قعلعدذ . ضذمراه قعلعدذ ) صصارالرنع كذ

 : ظعسالم صعترةتكة حوثقذر يعلتعز تارتقان
 دةؤةت ظعنسان صعترعتعضة حوثقذر يعلتعز ظعسالمعي

 ؤة  سعثضةن  حوثقذر  روهعيعتعضة  ظعنسان  تارتقان،

 بةندة  قةلبعنعث  يذشذرذنغان غا بعغعشلعرع  ظعنسان
 انالر يوقعتعلسعال صعترةت بولذص، صعترةتنع باسقان تذم

 دةؤةت بعر ظعسالمعي . دةؤةتكة ظاؤاز قوشعدذ ظعسالمعي
 هةق تاظاالنعث مةدعتعضة ظعرعشكة . هةقعقةتتذر   ظذ

 شذنعث بذ قذدرةت « : اهللا تاظاال مذنداق دةيدذ . ندذر
 هةقتذر  اهللا  نع . ظىحىندذركع  اهللا  مذشرعكالرنعث

 » . قويذص ظعبادةت قعلغان نةرسعلعرع ناهةقتذر
 ناهايعتع  يعلتعزع  شارعدعكع  يةر  ظعسالمنعث

 ظذ، كئيعن صةيدا بولغان ناهةقكة ظوخشاش . حوثقذر
 ظةمةس  ظعسالمغا . يىزةكع  غةلعبة  ظىحىن  شذنعث

 مةنسىص  دعنغا  بذ  كةلضىسع  ظاقعؤةت ، مةنسىص،
 مةنسىص  دةيدذ . مذتتةقعيالرغا  مذنداق  : اهللا تاظاال

 ظئ «  ظعمان  ظعحعثالردعكع  ؤ ي اهللا  ياخشع تقان  ة
 بذرذن  ظذالردعن  كعشعلةرضة  قعلغان  ظةمةللةرنع

 دا هأكىمران قعلغاندةك، ظذالرنعمذ زئمعن ظأتكةنلةرنع

 تاللعغان  ظىحىن  ظذالر  قعلعشنع،  هأكىمران  حوقذم
  ظذالر دعننع حوقذم مذستةهكةم قعلعص بئرعشنع ؤة

 ظايةت  62 سىرة هةج ظايةت  27  24 سىرة ظعبراهعم

 قورقذنحعسع  بئرعشنع نعث  ظايالندذرذص  ظامانلعققا  نع
 » . ؤةدة قعلدع

اهللا نعث ظعزنع جةمظعيةت ظعسالمعي : دئمةك
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 . بعلةن هامان ؤذجذدقا كئلعدذ
 : نعث بعشارةتلعرع جةمظعيةت ظعسالمعي

 ظعسالمعي « : ظذستاز سةييعد قذتذب مذنداق دةيدذ
  هاالكةت ؤةهعمعسعضة ظذحراؤاتقان ظعنسا جةمظعيةت

 بعرد  عزكع، هئس شىب . يولعدذر نعجاتلعق عنبعر نالرنعث

 . صةريادعغا يئتعدذ  صعترةتنعث نالة جةمظعيةت ظعسالمعي
 بولسعمذ،  قايمذققان  ؤة  ظعزعققان  هةرقانحة  صعترةت

 قعمعرالشقا  ظويغعنعص  كةلضةندة  دذح  خةتةرضة
 . باشاليدذ

 ظعنسانعي جةمظعيةت ظعسالمعي عزكع، هئس شىب
 . ذر زأرىرعيةت ؤة تةبظي مذقةررةرلعكت

 ظىحىن  ؤذجذدقا جةمظعيةت ظعسالمعي شذنعث  نعث
 توسقذحع ئ ك  ظامعلالر  بولغذحع  تىرتكة  لعشعضة

 بىضىن جةمظعيةت ظعسالمعي . ظامعلالردعن كىحلىكتذر
 يول بئراق . بارلعققا كةلمعسة، ظةتة بارلعققا كئلعدذ

 بذ يولدعكع . مذشةققةتلعك، خةتةرلةر هةم بةك كأص
 حوث  ظةخالق، حعلعق ظعدعية، قئيعن ظةث  تةصةككىر،

 ظعسالمعي ي هازارةت ظةمةلعيةتلعردة ع صاظالعيةت ؤة مادد
 . سةؤعيةضة يىكسعلعشتذر

 جةمظعيةت ظعسالمعي حعلعقالر بولسعمذ، قئيعن شذنداق

 مذقةررةرلعكتذر ظعنسانعي  تةبظي  ؤة  . زأرىرعيةت
 هامان تذغذلعدذ، تذغذتتا تولغاق جةمظعيةت ظعسالمعي

 ظايةت  55 سىرة نذر ①

 » . لعدذ، تولغاقتا دةرت بولعدذ ظةلؤةتتة بو
 ظأزعنعث  قذتذب  مذهةممةد   ظةسعر  20 « ظذستاز

 جاهعلعيةت  كعتا » دعكع  ظاخعرعدا ب ناملعق عنعث
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 ماؤزذلذق » ظعنساننعث اهللا تةرعصعضة قايتعص كئلعشع «
 هازعر « : بذ بابتا مذنداق دعيعلضةن . بعر بابنع يازعدذ

 تىزىملةر  تذرعؤاتقان  بولذص  يعمعرلعشع مةؤجذت  نعث
 كئلعدذ  قايتذرذص  دعينعغا  نعث  اهللا  . ظعنسانعيةتنع

 ؤة ظئتعقاد كاصتالعزم يةر شارعنعث هةرقايسع جايلعرعدا

 يعمعرلعشكة و كومم . لدع يوقا سىصعتعدة تىزىم  نعزممذ
 تىزىم . باشلعدع  بعر  يةنة  تولدذرعدعغان  بوشلذقنع

 . بذ تىزىم ظعسالمدذر ، مذقةررةركع . بولذشع كئرةك
 تةشةببذس ظعسالمعي رعكعدا ظامئ  ظورنعتعشنع  تىزىم

 . قعلعدعغان ياش مذسذلمانالر هةرعكعتع بارلعققا كةلدع
 بذ، اهللا نعث دعنعغا سىيقةست قعلعدعغان جاهعلعيةتنع

 سعلعشدذر  ظوثدا  نعث  سىيقةست « » . اهللا  ظذالر
 اهللا ظذالرنعث سىيقةستعنع بةرصات قعلدع، . ظعشلةتتع

 قعلغذحعالر  سىيقةست  ظوبدان اهللا  جازاسعنع  نعث
 » . بةرضىحعدذر

 : تةكرارلعنعدعغان قانذنعيةت
 بةرصا قعلعش ظىحىن هةرعكةت جةمظعيةت ظعسالمعي

 بذ يولنعث قان ؛ قعلغذحعالر بذ يولنعث تةض ماهعيعتعنع
 بئرعدعغان،  قذربان   لعند ظازاب كئحعص ماثعدعغان،

 بعلعشع ن عغا  ظعكةنلعكعنع  يول  تارتعدعغان  دةرت ، 

 دةيدذ . كئرةك  مذنداق  تاظاال  الم، « : اهللا  ظةلعف،
 . معيم

 بةت  182 » هةزارةت قئيعنحعلعقلعرع « سةييعد قذتذب

 ظايةت  54 سىرة ظال ظعمران

 ظئيتتذق « ظعنسانالر  بعلةنال » ظعمان  قويذش  دةص
لعمعز دةص ظويالمدذ؟ ظذالردعن ظئتع سعنالماي تةرعك
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 سعنعدذق  هةقعقةتةن  بعز  ظأتكةنلةرنع  اهللا . بذرذن
 بعلعدذ، ) ظعمانعدا (  ) ظعمانعدا ( راستحعلالرنع حوقذم

 » . يالغانحعالرنعمذ حوقذم بعلعدذ
 دةيدذ  مذنداق  يةنة  موظمعنالر ع ظ « : اهللا تاظاال

 اهللا سعلةردعن هةقعقع جعهاد قعلغانالرنع ؤة ! جاماظةسع

 حعدعغذحعالرنع  مذشةققةتلعرعضة  جاصا  جعهادنعث
 ظئغعزعثالردا  تذرذص،  ظعمان « صةقةت ظايرعماي

 كعرعشنع » ظئيتتذق  جةننةتكة  قويذش بعلةنال  دةص
 » ظويالمسعلةر؟

 دئضةن  هةشامة  ظعبنع  هةبعيب  ظعبنع  ظذمةيعر
 ؤةسعيةت  دةص  مذنداق  ظوغلعغا  ظأز  ساهابعنعث

 قعلع  رعؤايةت  بعرعثالر سعلةر « : دذ نع قعلغانلعقع  نعث
 ياخشع ظعشالرغا بذيرذص، يامان ظعشالردعن توسماقحع

 ظعدعية بولسا،  قعلعشقا  سةؤر  كىلصةتلةرضة  ظازار
 قويسذن  كأرىص  تةييارلعق  نعث ! جةهةتتعن  اهللا

 ظعشةنح قعلسذن  ظذلذغ اهللا هئس شىب ! ساؤابعغا  عزكع،
 كىلصةتلةر  نعث ساؤابعغا ظعشةنح قعلغان كعشعضة ظازار

 » . زعيان كةلتىرةلمةيدذ
 فعرظةؤن ظةلةيهعسساالم يةهيا  ظألتىرىلعشعدعن  نعث
 ظئسعلعشلعرعغعحة دةؤرعد  دارغا  سعهرعضةرلةرنعث  ؛ عكع

 ياسعر، ضعلعرعنعث تعرعك كأيدىرىلعشلعرعدعن ع ظورةك ظ
 هةسةن ؛ لعنعشلعرعغعحة اب سذهةيب، ؤة بعاللالرنعث ظاز

  ظةؤدة ؤة صةرغة د قذتذب، يع بةننا، سةي
 ظايةت  142 سىرة ظال ظعمران ظايةتلةر  3  2  1 سىرة ظةنكةبذت

 ظارلعقتعكع قعل شئهعد نعث لعيلةر  بولغان  عنعشلعرعغعحة
تارعختا ظأتكةن صةيغةمبةرلةر ؤة ظذالرغا ظةضةشكةن
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 ظ  قارايدعغان ع هةقعقةت  بعر  تارعخعغا  ضعلعرعنعث
 ياخشع  ناهايعتع  هةقعقةتنع  بذ  بولساق،

 . حىشعنةلةيمعز
 : هةرعكةت قعلغذحعالرنعث ساؤابع

 ماثغان كعشعلةرضة حةكسعز  يولدا  ظذلذغ اهللا بذ

 . رنع تةييارلعدع مذكاصاتال
 رعؤايةت قعلعص مذنداق  ظعبنع مةسظذد  ظابدذلاله

 دئضةن ظةلةيهعسساالم صةيغةمبةر « : دةيدذ  : مذنداق
 كىنلةر هئس شىب  بعر  ظالدعثالردا  سعلةرنعث  عزكع،

 سةؤرع قعلغذحع حوغ تذتذص  كىنلةردة  ظذ  باركع،
 ظذ كىنلةردة هةرعكةت . ينعلعدذ ئ تذرغذحعغا ظوخشاش ق

 . عضة ظةللعك كعشعنعث ساؤابع بئرعلعدذ قعلغان بعر كعش
 ظةللعك  حعققان  ظعحعدعن  ظذالرنعث  ساهابعلةر،

 ظةللعك  حعققان  ظعحعمعزدعن  بعزنعث  ياكع  كعشعمذ
 ، كعشعمذ؟ دةص سورعغاندا

 ظعحعثالردعن : ظةلةيهعسساالم صةيغةمبةر  سعلةرنعث
 » . بةرضةن جاؤاب حعققان ظةللعك كعشع دةص

 رعؤايعتعدة ع تةبةران  ظةلةي ينعث  : سالم هئس صةيغةمبةر
 ظةللعك «  حعث تذرغذحعغا  نعث ظةجرع شئهعد دعندا

 . دئدع » بعرعلعدذ

اهللا نعث صةيغةمبعرع، بعزنعث ظعحعمعزدعن ع ظ : ظومةر
 ظذالر نعث ظعحعدعن مذ؟ ياكع شئهعد حعققان ظةللعك

 ظةبذ داؤذد، ظعبنع ماجة، تعرمعزي، بةززار ؤة تةبةراني رعؤايةت قعلغان

 مذ؟ دةص سورعؤعدع، صةيغةمبةر شئهعد ةلعك ظ حعققان
 دةص ظةلةيهعسساالم  حعققان  ظعحعثالردعن  سعلةرنعث

» . بةردع جاؤاب
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 ظعشةنحعمعزنع  بعشارةتلعرع  صةيغةمبعرعمعزنعث
: ظاشذرعدذ

 بعشارةت ظةلةيهعسساالم صةيغةمبةر  شذنداق
 هةرقانحة : ةرضةنكع ب  تةرةصدارلعرع  يامانلعق

 دعنع  ظعسالم  مةغلذص ظةزؤةيلعسعمذ،  هةرضعز  نع

 مذنداق . قعاللمايدذ  قعلعص  رعؤايةت  ظذمامة  ظةبي
 : دئضةن مذنداق ظةلةيهعسساالم صةيغةمبةر « : دةيدذ

 حعث  ظىستعضة  هةق  ظعحعدعن  ظذممعتعم  مئنعث
 تذرعدذ  حعقعص  ظىزىلمةي  ظذالرنع . تذرعدعغانالر

 ظذالر بعلةن قعرعشقانالر . دىشمةن باش ظةضدىرةلمةيدذ
 قانحة جاصا هئح ةلتىرةلمةيدذ ؤة ظذالرغا ظذالرغا زعيان ك

 قعيامة . سااللمايدذ  تا  ظةهؤال  تكعحة  بذ
 صةيغة ع ظ : ساهابعلةر » . داؤاملعشعدذ  نعث   اهللا

  ظذالرنعث ظورنع قةيةردة بولعدذ؟ دةص سورعغا ! مبعرع
 بةيتذل مذقةددةس ؤة « : ظةلةيهعسساالم ندا، صةيغةمبةر

 . بةرضةن ؤاب جا دةص » دا ظذنعث ظةتعراصعدعكع جايالر

 دةيدذ  مذنداق  قعلعص  رعؤايةت    دةرداظ  : ظةبذ
  ا بذظةسن : مذنداق دئضةن ظةلةيهعسساالم صةيغةمبةر «

  حىشىمدة كأردىمكع، قذرظا . دا مةن ظذخالؤاتاتتعم

 . شعمنعث ظاستعدعن كأتىرىلدع ئ ننعث تىؤرىكلعرع ب
  قار . مةن ظذنع كةتكىزعلةمدعكعن دةص ظويلعدعم

 عم رعؤايةت قعلغان بذخاري ؤة مذسل

 ظاضاه بولذثالركع، . ة ماثدع ك ظذ، شام تةرةص عسام
 » . ظازغذنلذق يىز بةرضةن زاماندا ظعمان شامدا بولعدذ

 ي  يولالر  ظىحىن  ظذزاق ئ شذنعث  زامانالر راق،
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 بولسعمذ، هامان اهللا نعث ياردعمع بعلةن هةقعقةت
 بذ كىنلةردة اهللا نعث دوستلعرعغا جةث . غةلعبة قعلعدذ

 اهللا . ئحعؤاتقان ظادةملةر اهللا قا جةث ظاحقان بولعدذ ظ
 . قا جةث ظاحقان كعشع هةرضعز غةلعبة قعاللمايدذ

 : بذخارعيدا مذنداق بعر هةدعس رعؤايةت قعلعنعدذ

مئنعث دوستذمنع دىشمةن تذتقان كعشعضة مةن جةث «
 » . قعلعمةن ظئالن

 تقعنكع، سعلةر ي كاصعرالرغا ظئ « : اهللا مذنداق دةيدذ
 مةغلذ دذنيا  جةهةننة ب دا  ظاخعرةتتة  ؤة   قعلعنعسلةر

 توصلعنعسعلةر  نئمة . مضة  يامان دئضةن جةهةننةم
 » ! تأشةك

 دةيدذ  مذنداق  قعلعص  رعؤايةت  ظابباس  : ظعبنع
 دئضةن ظةلةيهعسساالم صةيغةمبةر «  : مذنداق

 دةسلعؤعدة صةيغةمبةرلعك ؤة رةهمةت بولعدذ، ظاندعن «
 كئيعن ن ولعدذ، ظاندع كئيعن صادعشاهلعق ؤة رةهمةت ب

 علعك ؤة رةهمةت بولعدذ، ظاندعن كئيعن بةضلعك ص خةلع
 ظ  هوقذقنع  ظذالر  كئيعن  ظاندعن  شةكلةر ئ بولعدذ،

 هاد ع ج سعلةر . بعرع بعلةن تاالشقاندةك تالعشعدذ  بعر
 ظةث ظةؤزةل جعهاد تةييارلعق كأرىش، ظةث ! قعلعثالر

 » . ظةؤزةل تةييارلعق قوشذن تةشكعللةشتذر
 ظايةت  12 سىرة ظال ظعمران ، تةبةراني، هاكعم رعؤايةت قعلغان بةززار

 تةبةرابي رعؤايةت قعلغان

  تىزى ظعنسانعي ) شام ؤة بةيتذلمذقةددةس ( بذ رايون
 ظعنسا  بولغان  ؤةيران  بةخعتسعزلعكعدعن   ملةرنعث

 ظأزض  كىتكةن  بعلةن  كأزع  تأت  شنعث ع ر ع نعيةت

. قتعسع بولذص  قئلعشع مذمكعن ذ باشلعنعش ن
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 بةهز ظعبنع هةكعم دادعسعدعن، دادعسع بوؤعسعدعن
 دةيدذ  مذنداق  قعلعص  نعث ع ظ « : رعؤايةت  اهللا

 . صةيغةمبعرع، مئنع قةيةردة تذرذشقا بذيرذيال؟ دئدعم
 تةرةصتة : ظةلةيهعسساالم صةيغةمبةر  قولع ، بذ  دئدع

 » . بعلةن شام تةرةصنع كأرسعتعص تذرذص

 كىنلعرعدة صعتنة ظةلةيهعسساالم صةيغةمبةر : دئمةك
 . شامدا ظولتذراقلعشعشعقا بذيرذؤاتعدذ

 هاكعم ظأزع سةهي دةص قارعغان ظعسناد بعلةن ظةبذ
 نلعكعنع  لاله نعث مذنداق دئضة ذ دةرداظ دعن رةسذل

 قعلعدذ  بولغا « : رعؤايةت  قعرغعنحعلعق  ندا  حوث
 ظذجايدا . مذسذلمانالر غذتة دئضةن جايغا حعدعر تعكعدذ

 شةهةر ة د  بعر  دةص  شذ . بولعدذ مةشق  شةهةر  بذ
 جايع  ياخشع  ظةث  مذسذلمانالرنعث  كىنلةردعكع

 » . بولعدذ
 بةهس  قولع : ظعككعنجع  تةقدعرنعث  دةؤةتحعلةر

 ظذالرنعث  قورالالردذر،  قعلعدعغان  هةرعكةت  بعلةن
 قعلعشتذر ب ؤةزعصعسع صةقةت سةؤة

 حىش  توغرا  رولعنع  ظأز  كئرةك ع دةؤةتحعلةر  . نعشع
 اهللا نعث تةقدعرع . ضة صةردعدذر ظذالر اهللا نعث تةقدعرع

 شذنعث ظىحىن ظذالرنعث . ظذالر ظارقعلعق ظعجرا بولعدذ
 تعرمعزي سةهي ظعسناد بعلةن رعؤايةت قعلغان

 تةرهعب «  ؤة  كعتابنعث » تةرغعب  قاراث  63 جعلعد  4 ناملعق  بعتعضة

 بعلةن ظذالر نةتعجعلةر . ؤةزعصعسع صةقةت سةؤةب قعلعش
 اهللا نعث قولعدا . ك ع كئرة ق الشماسلع هئساب  . نةتعجة
 ظأزع سةؤةب  نةتعجعلةرنعمذ  زات  ياراتقان  لةرنع

ظذالر خذددع ياراملعق ظةؤالد قالدذرذش . يارعتعدذ



85 

 ظوخشايدذ  كعشعلةرضة  ظأيلةنضةن اهللا . ظىحىن
 قعلعدذ،  ظاتا  باال  كعشعلةرنعث بةزعسعضة  ظأيلةنضةن

 قعلمايدذ  ظاتا  ساهابعلةر . بةزعسعضة  ظىحىن  شذنعث
 كأز ع ن ظعما  جةننةتنعال  صةقةت  هةرعكةتلعرعدعن   ي

 قايسعسع بعرةر نةتعجعنع، هئح ظذالرنعث . لعضةن ظعدع

 غعزعدعن حعقعرعص ئ هةتتا ظعسالم دألعتع قذرذشنعمذ ظ
 ظذالرنعث ؤةزعصعسع صةقةت اهللا نعث . باققان ظةمةس

 يولعغا ظةضعشعش، اهللا نعث  دعنعغا ياردةم بئرعش ؤة
 تةيييارلع  بذيرذغان  ظعدع اهللا  قعلعش اهللا . قالرنع

 ظذالرنعث غةلعبعضة اليعق ظعكةنلعكعنع كأرضةندة ظذالرغا
 . غةلعبة ظاتا قعلدع

 دةيدذ  مذنداق  تاظاال  ؤة « : اهللا  ظاسمانالردعكع
 هةممة ظعش . خاستذر قا دعكع غةيعبنع بعلعش اهللا زئمعن

 اهللا قا ظعبادةت قعلغعن ؤة اهللا قا . اهللا قا قايتذرذلعدذ
 » . علغعن تةؤةككذل ق

 قذتذب  سةييعد  بةلضعسع « ظذستاز  ناملعق » يول
 خاراكت « كعتابعنعث  يولنعث  دئضةن » رع ئ قذرظاني

 اهللا ظذالرنع سعنعؤعدع، « : عدة مذنداق دةيدذ صةسلع
 ظذالرنعث كأثىللعرعدة ظأزلعرعنعث . ظذالر سةؤر قعلدع
 ظذالر . قانداق خعيال بولمعدع هئح ق ع ل ع مةنصةظةتع توغر

 . قانداق مذكاصاتنع كىتمعدع هئح بذ دذنيالعقتعن
 ظايةت  123 سىرة هذد

 دعنع دةؤةتنعث ظذالرنعث قولعدا غةلعبعضة ظعرعششكة
 ظويلعمعدع  نةتعجعنعمذ  بعرةر  ظذالردا . حاغلعق

 يذرتؤازلعق،  نة  معللةتحعلعك،  نة  ظعرعقحعلعق،

 جةمةتصةرةسلعك  قةبعيلعؤازلعق، ؤةتةنصةرؤةرلعك،
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 ذ ظةهؤالعنع كأرضةندة، اهللا ظذالرنعث مذش . بولمعدع
 اليعق  ظئلعشقا  ظىستعضة  ظامانةتنع  بىيىك  ظذالرنع

 نعث . كأردع  اهللا  ظامانعتع،  ظةقيدة  ظذالرغا
 شةرعيظعتعنع يىرضىزىش ظامانعتع، اهللا نعث ظادالعتعنع

 . » بةرصا قعلعش ظامانعتعنع تاصشذردع

 اهللا خالعغان ظعشنع « : اهللا تاظاال مذنداق دةيدذ
 ظاشذرذش  ظعنسانالرنعث ظةمةلضة  ؤةلعكعن  قادعردذر،  قا

 » . تولعسع بذنع ظذقمايدذ
  مةن ؤة مئنعث صةيغة « ) لةؤهذلمةهصذزغا ( اهللا «

 قعلعمعز  غةلعبة  حوقذم  اهللا . دةص يازدع » مبةرلعرعم
 » . هةقعقةتةن كىحلىك ؤة غالعبتذر

 زانعدا صاشعنعث قانعتعغا تةث ئ صىتىن دذنيا اهللا نعث م
 ناهايعتع موظمعنال . كةلمةيدذ  معزانعدا  نعث  اهللا  ر

 غةلعبة اهللا نعث ظالدعدا تولعمذ ظةرزعمةس . ؤةزنعلكتذر
 نذه . نةرسعدذر  بعرلعكتة ظةلةيهعسساالم اهللا  بعلةن

 صىتىن ئ ك  ظىحىن  ظادةم  ظعككع  ظون  حعققان  معضة
  قوثغذزالرنع، ضىل  قلعمدعكع ظعنسانالرنع، قذرت ئ ظ

 قعلدع  غةرق  مذسذ . ضعياهالرنع  ظأيلىك  لمان بعر
 نعث قةؤمعنعث كةنتلعرعنع ظةلةيهعسساالم ظىحىن لذت

 . دىم كأمتىرعؤةتتع

  صةيغة ظاندعن كئيعن « : اهللا تاظاال مذنداق دةيدذ
 ظايةت  21 سىرة مذجادعلة ظايةت  21 سىرة يىسىص ①

 موظمعنالرنع  قذتق ظازاب مبةرلرعمعزنع،  . زدذق ذ تعن
 » . ز موظمعنالرنع قذتقذزذشقا مذشذنداق مةسظذل بولعمع

 ساثا ! ظي مذهةممةد « : اهللا يةنة مذنداق دةيدذ

نازعل قعلعنغان ؤةهعيضة ظةضةشكعن، اهللا سةن بعلةن
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 دعنغا  حعقارغذحة،  هأكىم  ظوتتتذرعسعدا  ظذالرنعث
 اهللا ! دةؤةت قعلعش يولعدعكع مذشةققةتلةرضة حعدعغعن

 » . ظةث هةققاني هأكىم حعقارغذحعدذر
 بعزنع ظأزعنعث اهللا تعن ظذمعت قعلعمعزكع، اهللا

 ظعخالسمةن بةندعلعرع ؤة راستحعل هةرعكةت قعلغذحع

 . قوشذنع قاتارعدعن قعلغاي
 ؤة هئس شىب  ظاثلعغذحع  دذظايعمعزنع  اهللا  عزكع،

 . ظعجابةت قعلغذحعدذر

 ظايةت  109 سىرة يذنذس ظايةت  103 سىرة يذنذس

 ظعككعنجع باب
 ر ظئقعمال ظعسالمعي هازعرقع زاماندعكع

 . دعن تىزىلعدذ صةسلع بذ باب ظىح
ظعسالمعي قذتقذزغذحع : صةسلع  1
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 هةرعكةتنعث خذسذسعيةتلعرع
 قعلعؤاتقان : صةسلع  2  ظعسالمعي هةرعكةت

 . جاماظةلةر
 : بار هئس دة بعر قانحة بة صةسلع بذ
A : تةبلعغ جـاماظعتع 

B : سةلةصعيالر 
C : سوصعالر 

D : هعزبذتتةهرعير 
 : بار بذ بةهستة بعر قانحة مةسعلة

 صةيدا عي هعزبذتتةهر : مةسعلة  1  رنعث
 بولذشع
 رنعث نعشانع ؤة عي هعزبذتتةهر : مةسعلة  2

 ؤاستعلعرع

 رغا باها ي هعزبذتتةهرع : مةسعلة  3
 قاراشلعرعدعن ي هعزبذتتةهرع  4  رنعث

 ظىزىندعلةر
 قعرعنداشالر ( ظعخؤانعيالر : صةسلع  3  ) مذسذلمان

 ظذيذشمعسع
 : دة بعر قانحة بةهس بار صةسلع بذ
A : يالرنعث صةيدا بولذشع ظعخؤانع 

B : ع ؤة نعشانلعرع خاراكتئر ظعخؤانعيالرنعث 
C : ظعخؤانعيالرنعث دعنع ظعدعيعسع 

D : ظعخؤانعيالرنعث ؤاستعلعرع 
E : ؤة جةمظعيةت لعق، رئظال ظعخؤانعيالرنعث 

 هأكىمدارالرغا بولغان قارعشع

F : ظعخؤانعيالرنعث ظأزيولعغا قارعتا حىشةنحعسع
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G : ظاالهعدعلعكلعرع ظعخؤانعيالرنعث 

 صةسلع بعرعنجع
 هةرعكةتنعث ظعسالمعي قذتقذزغذحع

 خذسذسعيةتلعرع
 خذسذسعيةتلةر ظعسالمعي  تأؤةندعكع  هةرعكةتتة

 كئرةك  بولذشع  ظاساسلعق . تولذق  خذسذسعيةتلةر  بذ
 . بعرع كةم بولسا بولمايدذ ، خذسذسعيةتلةر بولذص

 ظعدعي ظعسالمعي : بعرعنجع  سع، هةرعكةتنعث
 ؤة نعشانع،  شةخعسلةر  هادعسلةر،  ؤاستعلعرع،

 شةيظعلةرضة بةرضةن باهالعرع، قذرظانغا، هةدعسكة ؤة

 يولعغا ظةلةيهعسساالم صةيغةمبةر  ماثغان  تذتذص  نعث

هةرعكةت قذرظان ظعسالمعي . ظذيغذن بولذشع كئرةك
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 كئرةك ظةمةلعي هةدعسنعث  بولذشع  . نامايةندعسع
 : ظورذنداش كئرةك بذنعث ظىحىن تأؤةندعكعلةرنع

 عن باشقا د اهللا بعر « دةؤةتحعلةرنعث كاللعسدا  1
 بذ . بولذشع كئرةك ظئنعق حىشةنحعسع » ظاله يوق

 شذكع،  مةنعسع  بعرعنجع  شاهادةتنعث  كةلعمة

 ؤة  باشقذرذش  مذتلةقلعق،  هاكعم  صةرؤةردعضارلعق،
 ظعسالم . قانذن تىزىش هوقذقع بعر اهللا قا مةنسىص

 مع بعلةن هاياتلعقتعكع بارلعق ظذقذ ظام ظأزعنعث مذشذ
 . ل قعلعشع كئرةك و ظعشالرنع كونتر

 يوق د بعراهللا « بعز  ظاله  باشقا  دة، دئضةن » عن
 تةث  مةنعسعنع  خعل  ظىح  تأؤةندعكع  تةؤهعدنعث 

 . قعلعمعز مةقسةت
A : بعر اهللا قا ظعبادةت قعلعش ؤة بويسذنذش . 

B : ،ظألتىرضىحع   بةرضىحع،  رعزعق  ياراتقذحع،
 ، هةر نةرسعضة ظعضة بولغذحع صةقةت بعر تعرعلدىرضىحع

 . اهللا دذر دةص تونذش
C : اهللا نعث ضىزةل ظعسعملعرع ؤة سىصةتلعرع بار . 

 ظةقعدة نذقساندعن صاك دةص  ظةيب اهللا هةر قانداق
 قعلماي،  تةظؤعل  سىصةتلعرعنع  نعث  اهللا  قعلعص،
 مةنعسع  ظأز  ظوخشاتماي  سىصةتلعرعضة  بةندعلةرنعث

 . ظعسصاتالش بويعحة
  قع حىشةنحعضة ظاساسالنغاندا، ظعنسانالر يذقعر  2

 ظاله د بعراهللا « لعقع رئظال نعث هازعرقع  باشقا  عن
 هأكىمدارالر اهللا نعث . ظةقعدعسعضة زعت كعلعدذ » يوق

 قعلمايؤاتعدذ بويعحة قانذنع  بارلعق . هأكىم

 يولعغا  ظئالن  شةيتاننعث  كعشعلةرنع تةشؤعقاتالر
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 عجعرعش ظذسذللعرع، كعشعلةرنعث ظعش ب . ظىندةؤاتعدذ
 ؤة  ظأرص  قاراشالر  قعممةت  ظةنظةنة،  ظادةتلعرع،

 كةلمةيدذ  توغرا  دعنغا  ظعسالم  شذثا . ظألحةملةر
 ؛ لعقنع رةت قعلعشع رئظال جاماظة ظةزالعرع بذ ظعسالمعي

 بذ رئظال بذ  ؤة  ظعش بويعحة لعق رئظال لعقتعن

 مذناسعؤ  ظىزىشع عتع قعلغذحعالردعن  جاهعلعيةت ؛ نع
 ظادةتلعرعدعن ظأزعنع  نظةنعلعرع ؤة ظأرص تىزىملعرع، ظة

 . صاك ساقلعشع كئرةك
 قالماثالر «  بوشذشذص  بولغانالر شئهعد ! جعهاددعن

 قايغذرماثالر  بولساثالر ! ظىحىن  موظمعن  ظةضةر
 » . ظىستىنلىك قازعنعسعلةر

 ظايةت  139 ظال ظعمران

 ظاساسةن يذقعر  3  حىشةنحعضة  تةشكعالت ، قع
 ر  ؤة  تةشكعالتقا  بارلعقعنع ظةزالعرع  ةهبةرلعككة

 رةهبةرلعككة  ظةهؤالدا  قانداق  هةر  بعغعشلعشع،
 ظارا دوست بولذشع،  بويسذنذشع، اهللا بارعسعدا ظأز

 اهللا نعث دعنع ظىحىن هةرعكةت قعلعش مذناسعؤعتع

 كئرةك  كأيىنعدعغان، « . ظورنعتعشع  موظمعنالرغا
كاصعرالرغا شةصقةت قعلمايدعغان، اهللا نعث يولعدا جعهاد

 ماالمعتعدعن قعلع  قعلغذحعنعث  ماالمةت  ؤة  دعغان
 . بولذشع كئرةك » قورقمايدعغان

 هازعرقع : ظعككعنجع  ظذسذلع،  هةرعكةت  نعشان،
 الر، ؤة خرعستعظان لعق، صىتىن دذنيا يةهذدعيلعرع، رئظال
 نستالر بعلةن ظئلعص بئرعلعدعغان جةث قاتارلعق و كومم

 بولذشع  ظايدعث  تونذشع  تةشكعالتنعث  جةهةتلةردة

تةشكعالتتعكعلةر شذنع ظاثقعرعشع كئرةككع، . كئرةك
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 تةر  بعر  مةسعلعنع  ظاساسلعق  تىصكع  هازعر  ص ة ظذالر
 دىشمةنلةر . قعلعؤاتعدذ  تاشقعرع  ؤة  ظعحكعرع

 هةرعكةت  جان  يوقذتذشقا  دعننع  بعلةن جةهلع
 . قعلعؤاتعدذ

 هازعرقع : ظىحعنجع  ظةزالعرعنع  ظأز  تةشكعالت

 قذتقذزذص حعققاند  ظذالرنع جاهعلعيةتتعن  كئيعن،  عن
 كئرةك ع تةربعي  بئرعشع  ظةهمعيةت  ظذالرنعث . لةشكة

 ه ع ظعدعي  ؤة ئس سع،  هةرعكةتلعرعضة ظةمةلعي سياتع
 تولذق  حأكىندعلعرعنع  جاهعلعيةت  قالغان  سعثعص

 يعلعنجاص  ظوتتةك  قةلعبلعرعدة  ظذالرنعث  تازعالص،
  ظاشذرذ ؤة ظةقعيدعسعنع ظةمةلضة ظةقعدة تذرعدعغان

 ظايةت  54 سىرة ماظعدة ①

 سيات صةيدا قعلعشع ئس شقا تىرتكة بولعدعغان قعزغعن ه
 عدة،  اهللا دةؤةتنعث دةسلةصكع مةزضعللعر . كئرةك

 ك  قعلعش ئ مةككعدة  قعيام  ظىحتعن ئ ك ( حعدة  حعنعث
 . نع صةرعز قعلدع ) بعرع قالغاندا تذرذص ناماز ظوقذش

 ساهابعلةر  يىرىيد زئمعن هةتتاكع  مئثعص  عغان  دا

 عن  اهللا ظذنعثد ( ظاظعشة . ظايالندع تعرعك قذرظانغا
 بولسذن  سى ظةلةيهعسساالم صةيغةمبةر ) رازي   نعث

 توغرعسعدا  ظةهؤال  بذ  قعلغاندا،  بايان  صةتلعرعنع
 دئدع  نعث ظةلةيهعسساالم صةيغةمبةر « : مذنداق

 » . ظعدع صاظالعيةتلعرع قذرظاننعث ظأزع
 نةزةرعيةنعث ظةمةلعي تةشكعالت : تأتعنجع  ةتنع

 قويذ  ظألىك ظىستعضة  ؤة  دوضماتعزم  ظعسالمنعث  ص،
 جعدةلخورلذققا ظةقعدعلةرضة  قئلعشنعث ،  ظايلعنعص

 كئرةك  ظئلعشع  هعدايةت « . ظالدعنع كعشعلةر



93 

 » . تاصقعنعدعن كئيعن جعدةلخذر بولمعسعال ظازمايدذ
 ساتماي  ضةص  قذرذق  ظةمةلعي تةشكعالتتعكعلةر

 كئرةك  قعلعشع  كأصرةك  ظأز . ظعشالرنع  تةشكعالت
 تةشكعالت ع نع تةربعي ظةزالعرع  كئيعن،  لةص بولغاندعن
 دةؤةت ظئلعص ظعسالمعي كة حعقعص، جةمظعيةت ظةزالعرع

 كئرةك  نعث . بئرعشع  اهللا  هةقعقع كعشعلةرضة
 ؤة  صاكلعقعنع  ماهعيعتعنع،  دعننعث  ظعالهلعقعنع،

 قعلعشنع  بةندعحعلعك  بعلدىرىص،  ظعلغارلعقعنع
 . تونذتذشع كئرةك

  نعيةتنعث اهللا نعث دعنعد ظعنسا تةشكعالت ظةزالعرع
  عن ظايرعلغانلعقع سةؤةبلعك هاالكةتكة يىز تذتقا

 ظةهمةد، تعرمعزي، ظعبنع ماجة، هاكعم رعؤايةت قعلغان

 ؤة نلعقع  جةم غا  بذزذ ظ ظعنسانالر   عيعتعنعث قاالقلعق،
 قالغانلعقعغا  صئتعص  كرعزسالرغا  ؤة  ظةمةلعي قحعلعق

 نعث قانذنع صاكعتالرنع كةلتىرىص، كعشعلةرنع اهللا
 كعمكع « . هأكىم قعلعشقا قايعل قعلعش كئرةك بويعحة

 مئنعث قذرظانعمدعن يىز ظأرىيدعكةن، ظذنعث هاياتع

 قعيامةت كىنع ظذنع بعز كور . خاتعرجةمسعز بولعدذ
» . رعمعز ذ قوص

 ظعش ع تةربعي ظةمةلعي كعشعلةرنع  قولعدعن  لةص،
 قاتناشتذرذ  تةشكعالتقا  تالالص،  ش كئلعدعغانلعرعنع

 ظايرعلعص . كئرةك  غذرذرعدعن  دةؤةتحعلةرنعث ظعمانع
 قالماسلعقع ؤة دعن دىشمةنلعرعنعث خارلعقعغا جةزمع

 عزكع، اهللا ؤة اهللا هئس شىب « . قعلعص ظعشعنعشع الزعم
 خار  ظةث  قارشعالشقذحعالر  بعلةن  صةيغةمبعرع  نعث

» . نالر قاتارعدادذر  ظعنسا
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 مذنداق اهللا هةسةن بةسرعيغا رةهمة قعلسذنكع، ظذ
 سعلعق « : دةيتتع  ظارغعماقلعرع  دىشمةنلعرعنعث  دعن

 ماثغان بعلةن، خعحعرلعرع تاراقالص حاصقان بعلةن،
 ظادةملةردذر  خار  بةرعبعر  ظاس . ظذالر  ظأزعضة  ي ع اهللا
 » . بولغانالرنع هامان خار قعلعدذ

 تةشكعالت ظعسالم دألعتع قذرذش ظىحىن : بةشعنجع
 ؤة  بولغان  قادعر  قويغان شةرعظةت ظأزع  يولغا

 دألةت اهللا نعث ظعسالمعي . سةؤةبلةرنع قعلعشع كئرةك
 يىرضىزىش مةسظذلعيعتعن  ظالغا ع هأكمعنع   ظىستعضة

 ندعن كئيعن ، صىتىن يةرشارعغا يىرىش قعلعص، يةر
 . شارعنع شةيتانالرنعث بةدقعلعقلعرعدعن تازعاليدذ

 ظايةت  20 سىرة مذجادعلة ظايةت  124 سىرة تاها

 لذص، اهللا نعث دعنع مذتلةق و ازغذنلذقالر يوق صىتىن ظ
 . كعتعنع داؤامالشتذرعدذ ع ظىستىنلىك قازانغذحة هةر

 ظ  شذنع  بذ ئ تةشكعالت  كئرةككع،  تذتذشع  سعدة
  نعشانغا يئتعص بارغذحة اهللا نعث بةندعلعرعنع ظأزلعر

 عضة قذل قعلعؤالغان شةيتانالر بعلةن توقذنذشقا توغرا

 . كئلعدذ
 ، ظذتذق قازانغان ظادةم ياخشعمذ « ظعمام شاصعظيدعن

 دةص » ياكع باالغا ضعرعصتار قعلعنغان ظادةم ياخشعمذ؟
 باالغا ضعرعصتار قعلعنمعغذحة ظذتذق « : سورالغاندا، ظذ

. بةرضةن جاؤاب دةص » قازانغعلع بولمايدذ
 تىرلىك  ظةسكةرلةرمذ  تىمةن  رةهبةرلةرمذ،

 كئلعدذ  ظازار  دذح  « : كىلصةتلةرضة  الم، «  ظةلعف،
 دةص قويذش بعلةنال » ظئيتتذق ظعمان « ظعنسانالر . م معي

» لعمعز دةص ظويالمدذ؟ ظئتع سعنالماي تةرعك
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 شذنعث ظىحىن تةشكعالت ظازغذنلذقالرنع يئثعص،
 يولعنع  ظأز  بئرعص،  بةرداشلعق  قورقذنحعالرغا

 . داؤامالشتذرعشع كئرةك
 شئهعد تةشكعالت ظةزالعرعدعن اهللا قا يارعغان بةندعلةر

 مذ نورالندذرغان تئخع ظذالرنعث قئنع دةؤةتنع بولذص،

 صةزلع  ظأزعنعث  اهللا  كئيعن،  جانالندذرغاندعن  ؤة
 قعلعدذ  ظاتا  غةلعبة  بعلةن  شذنعثدةك « : مةرهعمعتع

 قةمعثنعث مذشرعكلعرعدعن دىشمةنلةرنع (  يةنع ساثا
 قعلغاندةك، هةربعر صةيغةمبةرضة بعر قعسعم ضذناهكارنع

 . ظذنعث دىشمعنع قعلدذق
 ظايةت  2  1 ىرة ظةنكةبذت س

 ياردةمحع  ؤة  كأرسةتكىحع  يول  صةرؤةردعضارعث
 » . بولذشتا ساثا يعتةرلعكتذر

 اهللا سعلةرنعث « : اهللا تاظاال يةنة مذنداق دةيدذ
 اهللا دعن، اهللا نعث ؛ ظاراثالردعكع جعهاد قعلغانالرنع

 سعرداش  باشقعنع  موظمعنالردعن  ؤة  صةيغةمبعرعدعن
 ذرعغا حعقارماي تذرذص، سعلةر ظأز قعلعؤالمعغانالرنع ظوتت

 بئرعلعمعز  قويذص  دةص ) سعنالمايمعز ( هالعثالرغا

 قعلمعشعثالردعن  سعلةرنعث  اهللا  ظويالمسعلةر؟
 » . خةؤةرداردذر
 تا هةقعقع  بارعسعدا  اهللا  تعن ظازاب تقان ر موظمعن

 . س قعلعدذ ئ دذمبا يةؤعتعصمذ راهةت ه ، لةززةت ظالعدذ
 قعلغان هوزذر هئس ادةتتة سالعهالر جعهاد ؤة ظعب  سةلةص

 دةيدذ  مذنداق  تونذشتذرذص  هاالؤةتلةرنع  : ؤة

 غةصلةتكة حأمضةن بعحارعلةر دذنيادعكع ظةث ظذلذغ «
 دذنيادعن كةتتع هئس لةززةتنع  تذرذص، . قعلماي
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 بعزنعث لةززعتعمعزنع بعلعص قالسا  صادعشاهالر  ناؤادا
 ، بذ هاالؤةتنع تارتعؤعلعش ظىحىن بعزضة قعلعح ظعدع

 » . اتتع ظذر
 دةيتتع  مذنداق  هازعم  تعن « : ظةبذ  اهللا

 تةرعصعدعن  مةخلذقات  ظادةملةرنعث  قورقمايدعغان

 كىلصةتلعرع تةقؤادارالرنعث تةقؤالعق  تارتعدعغان ظازار
 » . مذشةققةتلعرعدعن حوثدذر  يولعدا تارتقان رةنجع

 دةيدذ  مذنداق  قةييذم  هئح ظعنسانالر « : ظعبنع
 بعلعشكة  شةرعظةتنع  بولغاندةك نةرسعضة  مذهتاج

 شةرعظةتكة دةؤةت قعلعش، دةؤةتتة . مذهتاج بولمايدذ
 ظايةت  31 سىرة فذرقان

 جعهاد سةؤرعحان بولذش، دةؤةتكة قارشع حعققانالرغا
 كئرةك  ظوثشالمايدذ . قعلعش  بذنعثسعز  بذ . دذنيا

 ظأتمعض  ساظادةتكة  بةخعت هةقعقع حة ع كأؤرىكتعن
 » . يةتكعلع بولمايدذ

 بىيىك نعشاننع ظةمةلضة ظاشذرذش بذ، : ظالتعنجع
 ظىنىملىك ؤاستعلةرنع  تأؤةندعكع  تةشكعالت  ظىحىن

 : قوللعنعشع كئرةك

 كأرةشحانلعق روهي بعلةن  1  جةهةتتة  ظعدعية
 تةشكعالت ظةزالعرع قذرظان، هةدعس ؤة . لةش ع تةربعي

 للعرعنع  تةرجعمها  نعث تارعخ ظةلةيهعسساالم صةيغةمبةر

 ع زاماندعكع ظعشةنحعلعك ص، فعقهع ؤة هازعرق ع ن ع ض أ ظ
 مةؤجذت  نأؤةتتة  قعلعص،  دعنع كعتابالرنع مذزاكعرة

 تذر  يىزل ذ بولذص  جاهعلعيةت  شلعرعنع ع ن ع ؤاتقان

 نةزةرعيةلعرعدعن  ظعضةللةص، جاهعلعيةت  صةلسةصة ؤة
 ظةسعر  20 تولذق خةؤةردار بولذص، ظعنسانعيةتنعث
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 جاهعلعيةت  صىتىنلةي  بةخعتسعزلعكلعرعنعث  دعكع
 كئرةكلعك سةؤةبعد  يئتعص،  تونذص  بولغانلعقعنع  عن

 شذنعث بعلةن بعرضة، . بعلعملةرنع ظعضةللعشع كئرةك
 قعلعص، روهعيةتنع رئظاية ظةخالققا  ظةدةص ظعسالمعي

 ظوزذقالنغان ظوزذق ظةلةيهعسساالم صاكالص، صةيغةمبةر

 قعلعش،  قعيام  كىنع  هةر  ظوزذقلعنعش،  بعلةن
 سةؤر قعلعش ؤة ش، دذظا قعلعش، ظئيتع تةسبعه  زعكرع

 شذنعث بعلةن بعللة . قذرظان تعالؤةت قعلعشع كئرةك
 يولغا قويغان بارلعق ؤاستعالردعن صايدعلعنعص شةرعظةت

 . جعهادقا تةييارلعق قعلعشع كئرةك
  ر ع ظعنتعزام شةخسلةرنع ب . ظعنتعزامحانلعق  2
  ظعنتعزام بولغاندعال بذرا . رعضة مةهكةم باغاليدذ ع ب

 عشعش ؤة رةهبةرلعككة تولذق دةرلعك، دوستلذق، ماسل

 بولعدذ  دىشمةنلةرنعث . بويسذنذش  تةشكعالت
 تةؤرعنعش صةيدا  صارحعال  صاراكةندعحعلعك ؤة  ش،

 تذرااليدذ  تاقابعل  ظىنىملىك  ظعنتعزام . قعلعشلعرعغا
 دة » دةؤةت حىشةنحعسع « بولذش ظىحىن دةؤةتحعلةر

 الزعم  بولذشع  ظعضة  شذ . بعردةكلعككة  تونذشالردا
 ب  ظذششاق ظايدعث  كئرةككع،  حىشةك  ولذشع

 مةخلذقاتالرغا  نعث  اهللا  ظعختعالص،  مةسعللةردعكع

 ظعمامنعث صعكرع بئراق . نعيعتعدذر  بعكعتكةن قانذ
 ظعمامنعث صعكرعنع ضةرحة . ضعتعدذ  ظعختعالصنع تى

 بةزع كعشعلةر ظاجعز دةص قارعسعمذ، يةنعال شذ صعكر
 . كىحكة ظعضة بولعدذ

 . ص اليعهة بولذش ياخشع صعالن ؤة مذناسع  3

صعالن ؤة اليعهة بولمعغاندا جاماظة ظاسانال خادا تاشقا
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 لعقنع رئظال بذنعث ظىحىن داؤاملعق . ظذرذلذص كئتعدذ
 حىش  قعلعش،  جاماظة ع ن ع تةتقعق  ؤة  جاماظةضة  ش،

 . صاظالعيةتلةرنع بةلضعلةش كئرةك تئضعشلعك ظةزالعرعغا
 بذرادةرلةر  ظعسالمعي ا د يذقعر بعز ! مذسذلمان

 يورذتذص هةرع  قةدةر  ظألحةملعرعنع بعر  كةتنعث توغرا

 قعلعؤاتقان . ظأتتذق  هةرعكةت  ظعسالمعي نأؤةتتة
 هةرعكةتلعرعنع ظةمةلعي ؤة ظعدعيعؤي جاماظةلةرنعث

 قويذص،  ظألحعمعضة يذقعر ظوتتذرعغا  هةرعكةت  قع
 سعتعمعز ق بذنداق قعلعشتعكع مة . لعشتذرذص كأرعمعز ئ س

 ، سعتعش بولماستعن الش ياكع كةم بعرةر ظئقعمنع ظةيب
 ظةضةر اهللا ، غرعسعنع تئصئش و بةلكع هةقعقةتنع ؤة ت

! خالعسا
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 صةسلع ظعككعنجع
 ؤاتقان ذ نأؤةتتة مةؤجذت بولذص تذر

 ظئقعمالر ظعسالمعي

 : تةبلعغ جاماظعتع بعرعنجع ظئقعم

 جاماظ  مةشغذل  ؤةز ع ت ع تةبلعغ  بعلةن  نةسعهةت

 هةصت . بولعدذ  ظةضةشكىحعلعرعنع  بعرساظةت، ظأز  عدة
 ظايدا بعر كىن، يعلدا بعر ظاي دئضةندةك مذظةييةن

 . نةسهةت صاظالعيعتع ظأتكىزعدذ  ؤاقعت ظاجرعتعص، ؤةز

 تةبلعغ جاماظةتتعكعلةر دذنيانعث هةرقايسع جايلعرعغا
 ظذالر قارعماققا دةؤةت . دةؤةت ظئلعص بارعدذ بئرعص

 ظعمانع يذقعر قعزغعنلعقع  حعث،  ظعخالسع  ع،
 ك كأرىنسعمذ، ظةمةلعيةتتة جاهعلعيةتكة بعر كىحلىكتة

 ظاتالمايدذ  هالعتعنع . صةشؤامذ  مذشذ  هازعرقع  ظذالر
 جاهعلية  كةلضىسعدة  تنعث يىزعضة  داؤامالشتذرسا،

 ندعكعدةك بعر  ة بذنعثدا تأؤ . تعكعلعصمذ قارعيالمايدذ
 : قانحة سةؤةبلةر بار

 بعز  1  جاماظعتع  قعلغان يذقعر تةبلعغ  بايان  عدا
 توشمايدذ ظألحةم  دىشمةنلعر . لةرضة   ظذالرنعث دعن

 تذرغ  تاقابعل  كىحع، ع عضة  مذنتعزعم  تةشكعلع،  دةك
 . تةدبعرلعرع يوق  ظعنتعزامع، صعالن ؤة مذؤاصعق حارة

 مةسحعتكة  2  صاظالعيعتع  ظاساسلعق  ظذالرنعث
 ص، بولذ عش ت ع كةلضةن جاماظةتكة ؤاقعتلعق تةسعر كأرس
 بعلةن داؤاملعق ظذالرنعث مةسحعتكة كةلضةن كعشعلةر

 م  بعخالرنع  بذ  قعلعدعغان،  بةرضىحة ئ ظاالقة ؤة
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 . صةرؤعش قعلعص ظأستىرعدعغان مذنتعزعم ظذسذلع يوق
 ظذالر  دئيةلةيمعزكع،  دةؤعلعص « شذنداق  ضعصعثنع

 . دئضةندةك ظعش قعلعدعغان ظادةملةردذر » يولذثغا ماث
 ؤة  3  قعزعقتذرذش  ظاغزاكع  ظاساسلعقع  ظذالر

 ظذالرنعث بذ ، غا تاينعدعغان بولذص قورقذتذش ظذسذلع

 مادد  ؤة  دعنسعزلعق  ظعدعي ع ظذسذلع  لعرعضة ع صةرةسلعك
 تذرالمايدذ  باشقعغا . تاقابعل  كعشعلةردعن  بار  دعنع

 كأرسعتةلمةيدذ  بئرعشع . تةسعر  ظىنىم  ظذسذلنعث  بذ
 كعشع  بولغان  ظأتىص  باسقذحعدعن  ظعمان  ظىحىن

 . بولذشع كئرةك
 تةبلعغ جاماظعتع  4  نعث هعندعستاندةك ظعهتعمال

 ظاهالعسع دعنسعز بعر جايدا بارلعققا كئلعشع كأصعنحة
 ظألىك  مذشذنداق بعر  جاماظةتتة  صةيدا خاراكتئر ظذ

 قعلعشنع ضةرحة  هأكىمرانلعقع بةرصا  ظعسالم  قعلعص،
 تةس دةص  بةك  ظةمما  ظةمةس دئمعسعمذ،  مذمكعن

 شتعن يالتعيدعغان ع ن ع قاراص، بذنعث ظىحىن ظذسذل قولل
 . قويغان بولسا كئرةك قعلعص

 جاهعلعيةت  5  تةلؤة  ؤة  تةرةصدارلعرع  ناهةق
 ؤةز  قذرذق  قالمايدذ  كىحلعرع  ظئرعص  . نةسعهةتكة

 ظذالرغا كعشعنع تةسعرلةندىرىص بولذصال ظذنع ظئقعمغا

 » ضئصعثنع دةؤعلعص يولذثغا ماث « تاشالص بئرعدعغان،
 كأرسعتةلمةيدذ دئضةن  تةسعر  ظذسذلالر  حىنكع، . دةك

 تةربعي تةسعر  شةخعسنع  ي ع لةنضةن  تعشتىرمعضةندة ئ لةص
 شىك شامالغا تاشالص بةرضةندةك ش نع ظى ع ران مايس م يذ

 . بعر ظعش بولعدذ

نعث » ظعسالمعي جاماظةتذل « صاكعستاندعكع
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 مةؤدذدي  ظةبذلظةظال  ظذستاز  ظعسالمعي قذرغذحعسع
 هةرعكةتتة مذنداق ظذسذل قولالنغانلعققا قارعتا مذنداق

 معسسئظونعرلعرعدةك دةؤةت ظئلعص ان خرعستعظ « : دةيدذ

 يوق هئحبعر بارغاننعث  معليذنلعغان . صايدعسع
 ظعحعدة  ظادةملةر  تارقعتعص،  قةغةزلعرعنع  تةشؤعقات

 تذرذثالر « ظاخشاملعرع  ظةتة  حعث  دةص » ! دعندا

 ظىنىمع  ظالغذدةك  تعلغا  ؤارقعرعغاننعث  قذرذق

 » . بولمايدذ

 : ظعككعنجع ظئقعم سةلةصعيالر
 ظعككع ظعسالم دعنعنع، دعننعث ظاساسلعق سةلةصعيالر

 سةلةصلةر نع » هةدعس « ؤة » قذرظان « ع ظ مةنبع
 . شنع تةلةص قعلعدذ ع ن ع حىشةنضةندةك حىش

 ياخشع ظةلةيهعسساالم صةيغةمبةر دئضةندة سةلةصلةر
 كأزدة  كعشعلةر  ظةسعردعكع  ظىح  تةرعصلعضةن  دةص

 . تذتذلعدذ
 دعنع قعلعشعحة مذسذلمانالر ظةقعدة سةلةصعيالرنعث

 حىشةنحعلةردة ظعختعالصلعشعص، تىرلىك مةزهةبلةرضة

 ظأز  قعلعص،  مذتةظةسسعصلعك  ظارا  بألىنىص،
 مةزهةب تئخع بةزعدة ؛ بوغذشقانلعقع  مذسذلمانالر

 قعرغعن قعلعشقانلعقع  ظعختعالصع تىصةيلعدعن ظأز  ظارا
 خار  بوصقالغان  هازعرقعدةك  سةؤةبع  . زةبذنلذقنعث

 ؤة سةهعه هةدعستعن هأكىم سةلةصعيالر قذرظان : دئمةك

 ؤي ظئقعم بولذص، ع ي ع خذالسعلةش توغرعسعدعكع بعر ظعد
 مذظةييةن  تىزىم،  تةشكعلع  اليعق  تةلةصكة  ظذنعثدا

. باسقذحلذق نعشان، مذناسعص صعالن ؤة اليعهة يوق
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 داظعرعسعدعال،  سةلةصيالرنعث تةشةببذسع دعندارالر
 داظعرعدة حةكلعنعدذ  تار   ة سةل . بةلكع ظذنعثدعنمذ

 صذرذظات  تعرعشحانلعقعنع  ؤة  ؤاقتع  كأصعنحة  صعيالر
 دةؤةت  ظعسالمعي  بولذص،  قاراتقان  مةسعلعلةرضة

 ماماتلعق جئثعضة دذح كئلعؤاتقان مذشذنداق  هايات

 ظذششاق  ظذنداق  صةيتلةردة  حىشةك  جعددي
 ظذصراتقاننعث  كالال  دةؤةتكة ظعسالمعي مةسعلعلةرضة

 يوق هئح  صايدعسع  ظأز . قانداق  عنعث ظعسالم
 بذ ظةمةلعي يةرشارعدعكع  يوقاتقان  مةؤجذتلعقعنع

 مئنذتالردا ظةزان ظوقذلذص بولغاندعن كئيعن صةيغةمبةر
 يوللعماسلعق، جىمة  يولالش د غا دذرذ ظةلةيهعسساالم

 نامعزع  سىننةت  ظالدعدا  نامعزعنعث
 صةشتاق  ظوقذش  قانحة  مذنبةرنعث  ظوقذماسلعق،

 ظئسعش  ساظعتع  تام  مةسحعتكة  بعدظةتمذ بولذشع،
 يىرىش دئضةن ظةمةسمذ  تالعشعص  مةسعلعلةرنع  دةك

 . هةرضعزمذ توغرا ظةمةس
 شذنع ظئنعق قئتعم ي ظئقعمعدعكعلةر بعر قانحة ع سةلةص

 تةشكعللعمةيدذ : جاكارلعدعكع  جاماظة  جاماظة . ظذالر
 نعث ظأز  بةلكع جاماظة . تةشكعللةش توغرا ظةمةس

 . ان بعدظةت ظةمعيرعضة بةيظةت قعلعشع هازعر صةيدا بولغ

 ظذالرنعث بذ سأزع قذرظان، هةدس ؤة ظعجماظغا زعت
 . يعلضةن ئ بذ ظىح مةنبةدة، بةيظةت يوللذق د . كئلعدذ

 دةيدذ  مذنداق  تاظاال  اهللا  كةرعمدة  : قذرظان
 عزكع، ساثا بةيظةت قعلغانالر اهللا قا بةيظةت هئس شىب «

 » . قعلغان بولعدذ

 بع  قعلعنغان  رعؤايةت  سامعتتعن  ظعبنع ر ظذبادة
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 دةيدذ  مذنداق  ظذبادة  صةيغةمبةر « : هةدعستة  بعز
 ظاسانحعلعقتا، ظةلةيهعسساالم  دعشؤارحعلعقتا،  غا

 خذشلذقتا ؤة خاصعلعقتا، بعزنعث زعيعنعمعزغا كةلضةندعمذ
 ماالمةت  بارعسعدا  اهللا  بويسذنذشقا،  بذيرذققا
 بةيظةت  قورقماسلعققا  ماالمعتعدعن  قعلغذحعالرنعث

 » . بةردذق
 بعز « : ؤايةت قعلعص مذنداق دةيدذ ظعبنع ظومةر رع

 نعث بذيرذقعغا ظعتاظةت قعلعشقا ظةلةيهعسساالم صةيغةمبةر
 بئرةتتذق  ظةلةيهعسساالم صةيغةمبةر . بةيظةت

 سأزنع ظئغعزعمعزغا سئلعص دئضةن كىحىمنعث يئتعشعحة
 » . بعرةتتع

 صةيغةمبةر  بةيظةت ظةلةيهعسساالم ظايالالرنعث  غا
 عضة، مذسذلمانالرنعث ظةبذ بةرضةنلعكعضة، رعزؤان بةيظعت

 . بةكرعضة بةيظةت بةرضةنلعكعضة ظعجماظ بار
 هأكىمدارلعق ظةلةيهعسساالم صةيغةمبةر « بةزعلةر

 بعز . دئيشع مذمكعن » سىصعتع بعلةن بةيظةت ظالغان
 دةيمعزكع،  شذنداق  قارعتا  صةيغةمبةر « بذنعثغا

 ضة ع ؤة هاكعمعيةتكة ظ زئمعن قانداق هئح ظةلةيهعسساالم
 ن ظةهؤال ظاستعدعمذ ظةقةبة بةيظعتع ظئلعص، بولمعغا

 » . مذسذلمانالر جاماظةسعضة رةهبةرلعك قعلعص كةلضةن
 ظايةت  10 سىرة صةته

 بعرلعكتة « ظةلةيهعسساالم صةيغةمبةر  كعشع  ظىح
 قعلسذن  ظةمعير  ظذالرنعث بعرعنع  حعقسا،  » سةصةرضة

 » ظةبذ سةلعمةنع ظةمعير قعلدذق « نافعظي بعز . دئضةن
 . دةيدذ

سةصةردعمذ ظةمعير كئرةك بولسا، يةر شارعدا اهللا
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 قذرذص  قايتا  دعنعنع  نعث  اهللا  بعلةن  ظعزنع  نعث
 مذ كئرةك بولمامدذ؟ تئخع حعقماقحع بولغاندا ظةمعير

 بئرعش دئضةن بةيظةت  ؤةدعسع  بويسذنذش  لعك
 . لعكتذر دئضةن

 دةيدذ  مذنداق  نةؤةؤي  بئرعش « : ظعمام  بةيظةت

 ؤةدة دئضةن  تذتذشذص  دئضةنلعكتذر قول  . بئرعش
 قعلعشعش ( » بةيظ « بذ ، حىنكع  سأز ) سودا  دئضةن

 سودا قعلعشقذحعالر ظأزظارا . تومذرعدعن شاخالنغان سأز
 قول تذتعشعدعغان بولغاحقا، قول تذتذشذص ؤةدة بئرعش

 » . سأزع ياسالغان » بةيظةت « مةنعسعدعكع
 لعك اهللا قا ؤة اهللا دئضةن بةيظةت بئرعش : دئمةك

 صةيغةمبع  ظعتاظةت نعث  ظةمعيرضة  بويسذنذشقا،  رعضة
 . لعكتذر دئضةن قعلعشقا حعمصعششعق ؤةدة بئرعش

 دةلعل  مذسذلمانالرنعث  ياش  سةلةصعيالر  دةرؤةقة
  ي نةسعلة ع ظذالرنع شةرظ . ظعزدعشعضة تىرتكة بولدع

 صةيغةمبةر  بولذصمذ  نعث هةدسعضة ظةلةيهعسساالم رضة،
 رعغبةتلةندىردع  بئرعشكة  ظذال . ظةهمعيةت  رنعث بذ،

 ، سةلةصعيالر بازارغا سالغان كعتابالرنعث بئراق . ظذتذقع
 تكعسعدة دةلعل  ظاساسلعق ظوقذرمةنلعرع ظعماننعث تىر
 ظةهمعية  نةسلةرضة  بئرعدعغان ت  ظعزدةيدعغان،

 ناؤادا مذشذ كعشعلةر . هةرعكةت ظةزالعرعدذر ظعسالمعي
 بولمعغان بولسا ظذالرنعث كعتابلعرع بئسعلعص قالغان

 . تع بوالت
 سةلةصعيالرنعث قارعشعحة زةظعص هةدعسلةرنع سةهعه

 ظذلذغ  حعقعش ظةث  ظايرعص  ظعسالمعي هةدعسلةردعن

، بئراق . توغرا، بذ بعر صايدعلعق ظعش . هةرعكةتتذر
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 هةدس ظعلمع  مذسذلمانالر  ياخشع  ظأتكةن  ظعلضعرع
 ظعلم  زور  بعزضة  قالدذرذص ع توغرعسعدا  بايلعقالرنع  ي

 توغرعد  بذ  بولذص،  باش كةتكةن  كأص  بعزنعث  ا
 بعز صىتىن زعهنعمعزنع . قاتذرذشعمعزنعث هاجعتع يوق
 تةربعي  ظذالرنع ع ظةؤالدلعرعمعزنع  ؤة  لةشكة

 قذتذلدذرذص ئ مات  ظئقعملعرعدعن  كذصرع  رعيالعستعك
 . حعقعشقا قارعتعشعمعز كئرةك

 قانحة  هةر  ظةضعشعشكة  دةلعللةرضة  سةهي  بعز
 نوقتعظ  توغرعسعدكع  نةسلةر  ةردة نةز ع ظذرذنساقمذ

 صىتىنلةي  ظعختعالصنع  بولغانلعقتعن،  ظوخشاشماسلعق
 . تىضعتةلمةيمعز

  مذسذلمانالرنعث صذرذظات مةسعلعلةردعكع ظعختعال
 تىض  كئلةلعشع ع ت ع صنع  قاراشقا  بعر  ظومذمةتةن  ص،

 . مذمكعن ظةمةس
 هةسةن بةنناغا رةهعم قعلسذنكع، شئهعد اهللا ظعمام

 ظوخشاش « : ظذ، بذ مةسعلعلةرضة قارعتا مذنداق دةيدذ
 ظوخشعمعغان  هةمكارلعشعشعمعز،  قاراشالردا  كأز

 » . شعشعمعز الزعم ع ن ع ظارا حىش  قاراشالردا ظأز
 صعق  ظعسالم  جةمظعيةت ظعسالمعي ع س ع ه شذنداق،

 قعاللمايدذ  جةمظعيةت ظعسالمعي ظةكسعحة، . بةرصا

 حعقعرعدذ  روياصقا  جةمظعيةت ظعسالمعي . صعقهعنع
 صعقهع نةزةر هةرعكةت قعلما ظةمةلعي قذرذشتا،   ي،

 . عيةلعرع بعلةن توال هةصعلعشعش ظأمىرنع زايا قعلعدذ
 صعقهع ظ  ظذالرغا ع ت ع ض أ كعشعلةرضة  ظةقعدة شتعن بذرذن

 هةرعكةت ظةمةلعي بويعحة دعن . كئرةك ظأضعتعش

 ظةمة . مذستةهكةملعنعدذ ظةقعدة قعلغاندعال ظاندعن
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 بعرلةشتىرىلضةن  صعقهع ظةقعدة لعيةتكة  هةرقانداق
 . عث ظعجرا قعلعنعشعغا كعصعل بولعدذ هأكىمن

 : صعزم سو ظىحعنجع ظئقعم
 ظومذمع جةهةتتعن شةخعسلةرنعث ظعحكعرع زم سوصع

 . دذنياسعغا ؤة روهعيعتعنع صاكالشقا ظةهمعيةت بئرعدذ

 سعغمايدذ  قعل  توغرعلعقعغا  بعر بئراق . بذنعث  بذ ، 
 تةرةصلةرضة سةل قاراش  ، تةرةصكعال حةكلعنعص باشقا

 خاتا  خاتا عدعية ظ ظئغعر  ظذسذلع علةش تةربعي ؤة
 . سوصعزعمدعكع حوث خةتةردذر

 ظةمةل  نةصلع  صةقةت  ظةمةس  ظعسالم  . ظعبادةتال
 ظةمةلعي ، ظاندعن ظعبادةت ؤة ظةقعدة ظاؤؤال ظعسالم

 ظعسالمعيةتنعث تةربعية ظذسذلعدا . تذرمذش تىزىمعدذر
 . ظعنسانعيةتنعث هةممة تةرةصلعرع تةث نةزةرضة ظئلعنغان

 ظةمةل ظعسالم  زعكرع  دعنع  تةسبعه،  ظعبادةتلةر،
 صعكعر يىرضىزىش ؤة قذرظان تعالؤةت قعلعش ظارقعلعق

 بولسا،  بألضةن  كأثىل  روهعيعتعضة  ظعنسانعيةتنعث
 ساغالم صعكعر يىرضىزىش ظذسذلع ؤة تىرلىك مةسعلعلةردة

 يعتةكلةش  قعلعشقا  صعكعر  توغرا  مذؤاصعق،  ظةقعلغة
 ي مةشعق ؤة ع هةرب . رعدذ ظارقعلعق ظةقعلغة ظةهمعيةت بئ

 ظارقعلعق  هةرعكةتلةر  صايدعلعق  ساالمةتلعككة

 ظعسالمعيةتنعث قارعشعدا . جعسمانعيةتكة كأثىل بألعدذ
 بةلكع ، هايات صةقةت بذ دذنيا ياكع ظاخعرةتال ظةمةس

 ظعنسان هةر . بذ دذنيا ؤة ظاخعرةتنعث يعغعندعسعدذر
 . كةت قعلعشع كئرةك ع ظعككع هايات ظىحىن هةر

 ظاخعرةتنع اهللا «  بعلةن  بايلعق  بةرضةن  ساثا

» . معغعن تذ دذنيادعكع نئسعؤةثنعمذ ظذن ! ظعزدعضعن



107 

 ظألعماالرغعال هةدس قذرظان « سوصعالر  صةقةت  نعث
 بولغان    دةص ضذمان » مةنالعرع بار باتعنع مةلذم

 مةنالعرعغا  زاهعري  هةدعسنعث  ؤة  قذرظان  قعلغاحقا،
 يى ، ظةهمعيةت بةرمةيدذ  صعكعر  . رضىزمةيدذ نةسلةردة

 ح  بئرعشتة  ظةهمعيةت  ظاشذر ئ روهعيةتكة   كعدعن

 كأصلعضةن . عؤعتعدذ  ظاشذرذؤعتعش  هةددعدعن  بذ
 . بولغان سةؤةب ا عغ سوصعالرنعث بعدظةت صةيدا قعلعش

 دعندعن حعقعرعص دةهر  قعلعؤة ع بةزع سوصعالرنع   ي
 حىشىص « . تكةن  ؤذجذدعغا  مةخلذقاتنعث  اهللا

 بعرلعشعدذ  بعلةن  قعلعشقا ظةقعدة دةص » مةخلذقات
 قانداق ظةقعدة بذ . حع بولغان سةؤةب  ظةمةلعي هةر

 ظعتعقاد  حىشعدعغان  بئسعص  كاصعر ع كذصرعلعقنع   ي
 . لعقتذر

 بولذص  بعلةنال  ظأزع  كعشعنعث  ، هةرقانداق
  روهعيعتعنعال صاكالص كىن ظأتكىزىشعضة ظعسالم هأكى

 مرانلعق قعلعؤاتقان مةزضعللةردة يول قويغعلع بولذشع
 دعنع . مذمكعن  ظعسالم  تذرمذشتعن ظةمةلعي ظةمما

  صىتىنلةي يعراقالشتذرذلغان، ظعسالمنعث ظأز مةؤجذ
 ظايةت  77 سىرة قةسةس

 جاكارلعشعغا  بولذش ؤة يئقعن تلعقعنع  ياردةمدة  دعن
 صةرعز  مذسذلمانغا  قذرذص حعقعش هةربعر  ظذنع قايتا

 مذسذلمانالرنعث ذ بول  شاراظعتالردا  بىضىنكعدةك  ؤاتقان
 دعننعث غعمعنع يئمةي قاراص ظأزع  بعلةنال بولذص،

 بولمايدذ  قويغعلع  يول  هةرضعزمذ  بذ . تذرذشعغا
 قتعدعن قارعغاندا سوصعالر هازعرقع جاهعلعيةتكة قةتظي ذ ن

 تذرالمايدذ  يعمعرعص . تاقابعل جاهعليةتنع
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 صذت . تاشلعيالمايدذ  ظةقةللعيسع جاهعلعيةت ظالدعدا
 هةرعكةت يئثع عث شذثا سوصعالرن . تعرةص تذرالمايدذ

 يوق  ظأزعمذ . تةشكعللةش ساالهعيعتع  بذنع  سوصعالر
 مةسعلعلةر بعلةن سعياسعي سوصعالرنعث . قعلعدذ ظئتعراص

 حة ظاساسالنغذدةك بعرةر تئخع ظذالرنعث . خوشع يوق

 يوق  دعنع . صعرعنسعصعمذ  ظعنسانالر  ؤةهاالنعكع،
 جةهةتتة ظانا قارنعدعكع تأرةلمعضة ظوخشاش بعر صىتىن

 تأرةلمعنعث . هةم شذنداق يئتعلعشع كئرةك ، علعدذ يئت
 بعر قذلعقع، بعر صذتع، : مةلذم بعر ظةزاسع، مةسعلةن

 ظةزالعرعغا  باشقا  كةتسة،  حوثذص  بةك  كأزع  بعر
 ماسالشماي سةت بولذص قالغاندةك، دعننعث مةلذم بعر
 تةرةصعضعال ظئسعلعؤعلعش، بعر تةرةصعضة سةل قاراش، بعر

 نورمالسعز  ظئغعص ئ ي تةرةصعدة  تةرةصكة  بعر  تعلعش،

 . كئتعش صةقةتال توغرا ظةمةس
 : تةهرعير هعزبذت ظئقعم تأتعنجع

 : نعث صةيدا بولذشع تةهرعير هعزبذت  1
 ضورذه  صةيدا  20 بذ  ظوتتذرعلعرعدا  ظةسعرنعث

 باشلعغان  ظةزهةر . بولذشقا  ضورذهنع   ظذنعؤئر بذ
 ع تن  عنع صىتتىرضةن، قذددذس شةرعصتعكع شةرعظة ستعت

 بولغان شةيخ  ظةسلعضة كةلتىرىش مةهكعمعسعضة ظةزا

 . تةقعييذددعن نةبهاني قذرذص حعققان
 بذرذن،  قذرذشتعن  ضورذهنع  بذ  نةبهاني شةيخ

 ناملعق » ظةرةبلةر ظوقذشلذقع « يعلع ظاؤغذستتا  1950
 ظأزعنعث ظذ . حعقاردع كعتاب بعر  كعتابعدا  بذ

 . ظاشكارلعدع ظئنعق معللةتحعلعك خاهعشعنع

اني دةسلةصتة ظئظوردانعيةدعكع ظعخؤانعيالرغا نةبه
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 ظعخؤانعيالرنع تةشكعللعضةن . دوستلذق ظعزهار قعلدع
 كأص  بةننانع  هةسةن  تةشكعالتنعث قذرغذحعسع  بذ

 قئتعغا . ماختعدع  ظذنع  ظعخؤانعيالر  كأرضةن  بذنع
 لعق قئتعم ظالدع ؤة ظذنع غةربعي قعرغاقتعكع بعر قانحة

 ظ « يعغعلعشلعرعدا  تىزىمع ع عقتعساد ظعسالمنعث  ي

 . لعكسعية سأزلةش صذرسعتعضة ظعضة قعلدع » هةققعدة
 لعكسعي  سةييعد شئهعد لعرع ظاساسةن ع نةبهانعينعث بذ

 ناملعق » ظادالةت ظعجتعماظعي ظعسالمدعكع « قذتذبنعث
 شذثا بذ لعكسعية ظعخؤانعيالرغا . لعنغان ئ كعتابعدعن ظ

 الرغا نةبهانعيمذ ظعخؤانعي « ناهايعتع ياققان ؤة ظذالرنع
 . تذيغذغا كةلتىرضةن دئضةن » قوشذلذشع مذمكعن

 تذرالغذسعدا  قذددذستعكع  ظعخؤانعيالرنعث  نةبهاني
 قع قئتعم ظذ، بذ . لعكسعية سأزلةشكة تةكلعص قعلعندع

 توسالغذ دئضةن ظةخالق «« : دة ع لعكسعي  ضىللعنعشكة
 ظىستعضعسةن « ، » بولعدذ  ظةخالق  بىيىك  » سةن

 . غعال خاس الم هعسسا ي  ظةلة ظايةت صةيغةمبةر دئضةن
 : ظةهمةد شةؤقعينعث

 ظةخالقلعق معللةت ياشنايدذ ظامان،
 . الر هامان ع ظةخالقتعن ظايرعلسا يوق

 ش  ظةمةس ئ دئضةن  توغرا  جارسالدع » ظرع  . دةص

 ظاثلعغان  لعكسعية  كئيعن  ظاخرالشقاندعن  لعكسعية
 ظ  نةبهانعيغا  بعرع  بعلدىردع ئ ظعخؤانعيالرنعث  . تعراز

 ظأزقارعش  تذرذؤالدع نةبهانعيمذ  حعث  مذنازعرة . عدا
 كةتتع  بذ . كةسكعنلعشعص  مذنازعرعلةشكةن  نةبهاني

 كئتعشعدعن  قولالص  ظعخؤانعيالرنعث  باشقا  شةخعسنع

. ظةنسعرةص حعحاثشعغعنعحة حعقعص كةتتع
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 ناملعق كعتابعدا بذ » صارتعية ظعتتعصاقع « نةبهاني
 مةدةنعيةت  صةن « : كأز قارعشعنع مذنداق شةرهعلةيدذ

 خةي  قذرذلذشعغا  ر ؤة  جةمظعيةتلعرعنعث  ساخاؤةت
 ظةضعشعص،  ظةخالق جةمعظيةتلعرعمذ باش كأتىرىشكة

 جةمعظعيةت . باشلعدع  ضىللعنعشنعث « بذ  ظةخالق

 ؤةز » ظاساسع  قاراص،  لعكسعية  دةص  نةسعهةت،
 ظارقعلعق،  بئرعش  ظئلعص  تةشؤعقات  ؤة  سأزلةش

 ضىللةندىرمةكحع  جةهةتتعن  ظةخالق  مذسذلمانالرنع
 كىحع ؤة جةمظعيةت بذ . ذ بولعد  نورغذن ظادةم  لةرضة

 كأرىنةر ع ظعقتعساد  بولسعمذ،  بئرعلضةن  ياردةملةر   ي
 ياتعنع س س هئ مذسذلمانالرنعث . لعك نةتعجة قازعنالمعدع

 بعلةن بةزلعدع  زعرعكعشلعك هةدعسلةر  بذ . ظاددي،
 سةن بىيىك ظةخالق « جةمظعيةتلةر ظةسلعدة اهللا نعث

 حىش خعتابعن دئضةن » ظىستعضعسةن  خاتا  ش ع ن ع ع
 قذرذلغان  خعتاب . ظاساسعغا  بذ  هاالنعكع  ؤة

 ظةمةس  صةيغةمبةر ، جةمعظعيةتكة   ظةلة بةلكع
 ظةخالق . نعث شةخسعيعتعضة قارعتعلغان ظعدع يهعسساالم

اهللا « : نعث الم  ظةلةيهعسسا جةمظعيةتلعرع صةيغةمبةر
 يةتكىزىش ظىحىن  ؤايعغا  ظةخالقالرنع  ضىزةل  مئنع

 يةتكىزىش ضىزةل « ، » ظةؤةتتع  ؤايعغا  ظةخالقعنع

 قعلعندعم  صةيغةمبةر  هةدعسلعرعنع » ظىحىن  دئضةن
 ؤة هاالنعكع بذ ظعككع هةدعس ؤة شذ . دةلعل قعلعشعدذ

 صةيغةمبةر  هةدعسلةر  باشقا  مةزمذندعكع
 قارئتعلغان، ظةلةيهعسساالم  شةخسعيعتعضة  نعث

 . تعلمعغان ع كة قار جةمظعيةت

يدذ ظامان، ظةخالقلعق معللةت ياشنا « : شاظعرنعث
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 » الر هامان ع ظةخالقتعن ظايرعلسا يوق
 ش  ظةمةس ئ دئضةن  توغرا  معللةت . ظرع  حىنكع

 . ظةخالققا بةك ظةهمعيةت بئرعص كةتسة راؤاجلعنالمايدذ
 ظارقعلعقال ظةقعدة بةلكع  تىزىملةر  ؤة  صعكعر ، 

 » . راؤاجلعنااليدذ

بذ كعتاب نةشعر قعلعنعص ظذزاق ظأتمةي ظعخؤانعيالر
  نامعدا بازارغا سئلعنغان نةشعر ظةصكار تةهرعير هعزبذت

 ظذحرعتعص  خذداغا « : خذشاللعقعنع باسالماي ، لعرعنع
 قوللعغذحعلعرعمعز  هةقعقةتتة  بعزنعثمذ شىكرع،

 دعيعشعص، مةزكذر نةشعر » ! كةن، ظذالرنع تاصايلع ع بارظ
 ظاخعرع . بذيذملعرعنعث مةنبةسعنع ظعزدةشكة باشلعدع

 . ينع تاصتع ع ظذالر نةبهان
 يعغعلعص، ظعخؤ  يةرضة  بعر  بعلةن  نةبهاني  انعيالر

 بولذص ظعسالمعي « : يغا ع نةبهان  مةؤجذت  جاماظة
 تذرعؤاتقان ظةهؤال ظاستعدا يةنة بعر صارتعية قذرذشنعث

 نةبهانعينعث . ظورنع يوق  جاماظةضة ظعسالمعي ناؤادا
 بولسا  بولعدذ ، صعكرع  تىزةتسة  خاتالعقعنع  . جاماظة

 حعالر بألىنىص كةتسة ظعسالم ظىحىن هةرعكةت قعلغذ
 نةبهاني ظأز بئراق . دةص نةسعهةت قعلدع » بولمايدذ

 . يولعغا مئثعؤةردع

  سةييعد قذتذ شئهعد يالر ع دعكع ظعخؤان ع ظئظوردانعي
 نةبهاني بعلةن ظذحرعشعص،  صتعن قذددذس شةهرعدة

 تةلةص قعلدع  سأهبةت ظأتكىزىشنع  . ظذنعث بعلةن
  عحارة مذ سةييعد قذتذب ظذنعث بعلةن ظذحرعشعص، ب

 نةبهانعينعث  مذهتاجلعقعنع،  بعرلعككة  سذلمانالرنعث

لعقعنع ؤة اهللا ظئغعر قعلمعشعنعث ظاقعؤعتعنعث نةقةدةر
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 نةبهاني . عنع ظذنعثغا ظةسلةتتع ب ا هئس نعث ظالدعدعكع
 دعكع ع سةييعد قذتذبتعن بعرلعشعش ظىحىن ظئظوردانعي

 ظعخؤا  قاهعرةدعكع  نعيالرنعث  ظعخؤانعيالرنع
 قعلدع رةهبةرلعك  تةلةص  بئرعشعنع  ظايرعص  . عدعن

 ظع  شذكع،  قاالرلعقع  هأكىمعتع ظ هةيران  وردانعية

 رةسم  ظىحىن، ظئتعراص ي ع ظعخؤانعيالرنع  قعلعش
 قاهعرةدعكع ع وردانعي عظ ظ  ظعخؤانعيالرنع  دعكع

 ظعدع  ظعخؤانعيال  قعلغان  تةلةص  ظايرعشنع  . ردعن
 قعلعؤاتاتتع  تةلةص  شذنع  دةل  بئراق . نةبهانيمذ

 قوشذلمعدع ظعخؤان  تةلةصكة  بذ  ظأزلعرعنعث بعر . عيالر
 ظعكةنلعكعدة  شاخلعرع  ؤة  يئلتعزع  دةرةخنعث  تىص
 تةلةصنع  مةزكىر  بذزعدعغان  بعرلعكنع  حعث تذرذص،

 سةييعد قذتذب شذحاغدا مذنداق . كةسكعن رةت قعلدع

 بولمعسذن « : دئدع  كارعثالر  بعلةن  ظذالر ! ظذالر
 هة  ظعخؤانعيالر  ظاخعرع  مئثعص  رعكةت مئثعص،

 » . قتعغا كئلعدذ ذ باشلعغان ن
 صارحة تةهرعير هعزبذت  قانحة  بعر  نامعدا  نةبهاني

 حعقاردع  ظعسالم « ، » تىزىم ظعسالمعي « . كعتاب
 حاقعرعق  قعزغعن  هعزبذتتةهرعيرنعث « ، » دذنياسعغا

 شذ » حىشةنحعلعرع ي سعياسع  ظةنة  كعتابالر  ناملعق

 . كعتابالرنعث بعر قعسمعدذر
 ظعسالم قذرذلغا تةهرعير هعزبذت  بارلعق  بذيان  ندعن

 حىنكع، بذ . نامعدعكع هةرعكةتلعرع مةغلذص بولدع
 حعقا 13 هةرعكةتلةر  قذرذص  دألعتع  ظعسالم   يعلدا

 دةسلةصتة . لمعدع  ظةلةيهعسساالم صةيغةمبةر « : ظذالر

نعضة هعجرةت قعلعص، ظعسالم دألعتع قذرغذحة ع مةد



113 

 يعلدا هاكعمعيةتنع 13 بعزمذ . يعل ؤاقعت ظأتكةن 13
 . سالغان ظعدع داؤراث دةص » لعمعزغا ظئلعص بولعمعز قو

 حىشةنحعسع، تةهرعير هعزبذت  2  هةرعكةت  نعث
 : نعشانع ؤة ؤاستعلعرع
 صاظالعيةتلةر ظارقعلعق سعياسعي ي ؤة ع هعزبعيالر مةدةن

 ظعشةنح تذرغذزماقحع  قايتا  ظعدعظولوضعيعسعضة  ظعسالم
 ضة نلعغان كعشعلةر  صاظالعيةتتة معليذ مةدةنعي . بولعدذ

 ظ ظعسالمعي  بعلعملعرع  بذنعث . ضعتعلعدذ أ مةدةنعيةت
 كعشعلةرنعث ظالدعغا بئرعص  سوظال ظىحىن هعزبعيالر

 ظعسالمنع  ظذالرغا  قوزغاص،  مذنازعرة  قويذص،
 كئرةك  مذسذلمانالر . سعثدىرعشع  قعلغاندا  شذنداق

 حعقعدذ  يئتعشعص  داهعيلعرع  دألةت  . ظعحعدعن
 ظون  يعل هعزبعيالرنعث قارعشعحة بذنعثغا  يىز  يعل،

 ظاقارتعش هةرعكعتع مةدةنعي بةلكع . ؤاقعت كةتمةيدذ
 نةتعجعسعنع  هةرعكعتعنعث  ظأز  كعشعلةر  باشلعغان

 . كأرةلةيدذ
 تذتقا سعياسعي  ؤةقةلةر  كونكعرت  صاظالعيةتلةردة

 هأكى  ظعدعيسع ؤة  ظعسالم   لعرعنعث توغر م قعلعنعص،
 علعق بذ ظارق . لعقع، هةق ؤة راستلعقع نامايةن قعلعنعدذ

 . تة تولذق ظعشةنح صةيدا بولعدذ خةلق ظاؤام

 بعر  هةرقانداق  ظعنسانعي هعزبعيالرنعث قارعشعحة
 لغان  مذستةهكةم ظعككع تام ظعحعضة قاما جةمظعيةت

 ؤة ظعدعية تئمع، يةنة ظةقعدة بذنعث بعرع . بولعدذ
 بعرع كعشعلةرنعث مذناسعؤةتلعرع ؤة ياشاش يوللعرعنع

 مةلذم بعر . ان تىزىملةر تئمع ل قعلعص تذرذؤاتق و كونتر

 ظىحىن جةمظعيةت  ظأرىش  بعلةن  قولع  ظأز نع
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 كئرةك  مةركةزلةشتىرىش  تامغا  بعرعنجع  . هذجذمنع
 ظعدعي  ظعنقعالبع ع يةني  ظعدعية  قعلعص،  هذجذم  ضة

 . قوزغاش كئرةك
 بعؤاستة  ظعنقعالبع  ظعنقعالب سعياسعي ظعدعية

 ظعنقعالب هاكعمعيةت، سعياسعي . كةلتىرىص حعقعرعدذ

 هعزبعيالرنعث . تىزىم، ؤة مذناسعؤةتلةرنع ظأزضةرتعدذ
 ظذالر دةسلعؤعدعن باشالص قارعشع شذنداق بولغاحقا،

 ظارا خةلق ي تىزىملةرنع بايان قعلعص، ع م تىرلىك ظعسال
 نةشعر سعياسعي  قعلعدعغان  تةهلعل  مةسعللةرنع

 باشقا يىزلعنعشلةر بعلةن كةث . بذيذملعرعنع حعقاردع
 ظعحعدة خةلق ظاؤام . زعرة قعلدع داظعرعدة بةس مذنا

 قعلدع  صةيدا  ظةزالعرعنع . غذلغذال  ظأز  هعزبعيالر
 مةدةنعيةت ع تةربعي  ظعسالم  هالدا  مةركةزلعك  لةشتة

 بعلعملعرعنع شةخعس ؤة كوللعكتعصقا تارقعتعش ظارقعلعق،
 مة ظعسالمعي  يئتعلدىرىش  سعتعضة ق شةخعسلةرنع

 العرعنع شذنعث ظىحىن ظذالر ظأز ظةز . يةتمةكحع بولدع
 تةربعي  ظعسالمعي ظاالهعدة ظىحىن لةش ع قةرةللعك

 . لعدع ر رعيالع تةييا ئ مةدةنعيةت مات
 مةدةنعي ؤة سعياسعي ظعككعنجع باسقذحتا هعزبعيالر

 كحع  مة كة سعثعص كعر جةمظعيةت صاظالعيةتلةر ظارقعلعق

 ظاثلعق . بولدع  مذسذلمانالر  هعزبعيالرنعث قارعشعحة
 ك  ظأزعنعث  ظاندعن ينلعكعنع ئ بولذص،  ظويلعغاندعال

 . ضىللعنةلةيدذ
 ظ  باسقذحتا  ظارقعلعق ظعنقعالب ؤي ع ي ع د ع ظىحعنجع

 ظالماقحع  قولعغا  هاكعمعيةتنع  تاينعص  مذسذلمانالرغا

هعزبعيالرنعث قارعشعحة بذ باسقذحتا قولعدا . بولعدذ
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 هوقذق بار كعشعلةرنع ظعدعية جةهةتتعن قايعل قعلعص،
 كئرةك  صايدعلعنعش  ظعدعي ظذ . ظذالردعن  بذ  نعث ع الر

 بذ جةهةتتة . مةزمذنعغا تولذق ظةمةل قعلمعسعمذ مةيلع
 عن، جاماظة  دألةت باشلعقعدعن، صارتعية باشلعقعد

 رةهبةرلعرعدعن، قةبعلة باشلعقعدعن، باش ظةلحعدعن

 يار  كعشعلةردعن  خعلدعكع  شذ  تةلةص  ياكع  دةم
 . قعلعشقا بولعدذ

 غا بولغان ي ظعشالر ع هعزبعيالرنعث روهعيةت ؤة روه
 ظأزضعحة تئخع قارعشع روه : ظذالرنعث دئيعشعحة . مذ

 دئضةن ظعنسانالرنعث اهللا بعلةن بولغان مذناسعؤعتعنع
 قارعشعحة . بعلعشتذر  روه : ظذالرنعث  ي ع ظعنساندا

 بولمايدذ  تةلةص  جعسماني  بةلكع . ظعشتعياق،
  بذ ظعهتعياجالر . بولعدذ ر لعك ظعهتعياجال ع فئزعظولوضعي

 قاندذ  حوقذم  كئرةك نع  لعك ع فئزعظولوضعي . رذش
 تىزىم  كةلضةن  دةرضاهعدعن  نعث  اهللا  ظعهتعياجالر

 تةب ا قاندذرذلغاند بويعحة  تةلةص ع ظ ع ظعنساندعكع  ي
 تةلةصلةر تىزىمسعز ياكع ناؤادا بذ . روهقا ماسلعشعدذ

 اهللا نعث تىزىمعدعن باشقا تىزىم بعلةن قاندذرذلسا، بذ
 مادد  خعل  بولذص ع بعر  قاندذرذش  نعيةتنع ظعنسا ، ي

 بارعدذ  ظئلعص  مذنداق . بةخعتسعزلككة  ظذالرنعث

 ي ع ي ظعشتعياق، جعسمان ع ظعنساندا روه « : سأزلعرع بار
 لعك ظعهتعياجالر ؤة ع بةلكع فعزعظولوضعي . تةلةص بولمايدذ

 بولعدذ  تةلةصلةر  حوقذم . تةبظي  تةلةصلةرنع  بذ
 » . قاندذرذش كئرةك

 : رغا باها ي هعزبذتتةهرع  3

 ق ع هعزب  بعز  ظأتكةن يالرنعث  تونذشذص عسقعحة
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 ظعسالمعي ظعدعيسع ؤة نعشانعغا يئتعش ظذسذلعنع توغرا
  هةرعكةتنعث باش ظألحةملعرعضة سعلعشتذرذص كأرعد

 صةرعق  روشةن  بولساق،  هعزبعيالرنعث نع عغان  ؤة

 . ضةن بعر قانحة خاتالعقلعرعنع بايقايمعز  ظأتكىز

 داظعرعسعنع ظعسالمعي هعزبعيالر  1  صاظالعيةت
 تةربعي ع تةربعي  م تةلع  ظادةم  حةكلةص،  لةشتة ع ضعال

 نع ظاساس قعلعص، ع تةربعي صعكرعي ظاخعرع  باشتعن

 مذسذلمانالرنع ظعسالمعي  يئتعلدىرىص،  شةخعسلةرنع
 حعث  ظةقلعيحعلعكنع ظاساس قعلعشتا  ضىللةندىرىشتة

 مذسذلمانالرنعث . تذردع  قارعشعحة  ظذالرنعث
 معرعلعشع نلعشعشع ؤة ظعسالم دألعتعنعث يع  حىشكى

 ظ  ضع ئ ت  ظذالرنعث ئ تةهتعدعن  صعكرعي يقاندا،
 بولغان  ظاجعزلعقعد  صةيدا خةلق ظاؤام . عن  ظاث  تة

 بع ظعنقعال ؤة تةصةككذر كأرةش صعكرعي قعلعش ظارقعلعق
 ظأزضعرعش صةيدا قعلعص، سعياسعي قوزغاص، بذ ظارقعلعق

 صعكرعي . مرانلعقنع قولغا كةلتىرضعلع بولعدذ  هأكى
 ظةقلعيحع  هعزبعيالرنعث ظاث  ظىحىن،  بولغانلعقع  لعك

 مذنازعرة بولذشتعن  صاظالعيعتعمذ قذرذق جعدةل، بةس

 ظاخعرع يوق مذنازعرة  هعزبعيالرنع باش . هالقعيالمعدع
 ظةمةلعيةتتة تعلغا ظالغذدةك . صاتقعقعغا صاتذرذص قويدع

 قعاللمعدع  صةيدا  بعلةن . تةسعر  كعشعلةر  هعزبعيالر
 ظذالرن  ظأز  حعقعشعص،   حىشة ظعسالمعي عث ظارا

 ظارعلعقتعكع  ظورنعغا  كأتىرىشنعث  يذقعرع  نحعسعنع

 هعزبعيالرنعث . يوغعناتتع كىنسئرع هاثنع  بذنعثغا
 جعدةلخورلعقع  ؤة  روهعيعتي  سةؤةب قذرغاقالشقان

مةسعلعلةردعمذ قذرذق ضةص ظةمةلعي ظذالر . بولدع
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 . ساتتع
 داظعرعسعضة  بعلعش  ظةقعلنعث  روهعيةتنعمذ هةتتا

 ظذالر روهنع ظعنساننعث ظأزع بعلةن . كعردع سأرةص
 دةص  بعلعشع  مذناسعؤةتنع  ظوتتذرعسعدعكع  اهللا

 ؤة هاالنعكع، روه اهللا قا ظعشةنح . دع  حىشةندىر

 تذرغذزعدعغان، اهللا نع كأز ظالدعغا كةلتىرىص، اهللا
 تةؤةككذل  تئؤعنعدعغان ؤة  تعن قورقعدعغان، اهللا قا

 انداق نةرسعنع حوث قعلعدعغان، اهللا تعن  باشقا هةرق
 اهللا  ظايالندذرذص،  تذيغذغا  جةزمي  بعر  بعلمةيدعغان

 ظةمةلضة  مذناسعؤةتنع  ظوتتذرعسعدعكع  بةندة  بعلةن
 . ظعدع ظاشذرعدعغان قورال

 صةقةت  روهنعث ظذقذمع  قارعشعحة،  هعزبعيالرنعث
 روهعيةتنع  ظذالر  ظىحىن،  بولغانلعقع  ظئدراك

 جانالندذرعد  مةنعؤعيةتنع  نةصلع يورذتعدعغان،  عغان
 زعكعرع  ؤة  قارعدع  ظعبادةتلةر  سةل  . تةسبعهلةرضة

  شذنعث ظىحىن هعزبعيالرنعث روهع كأرىنةرلعك قذرغا
 بولغان . قالشقان  بعلةن  هةدعس  ؤة  كةرعم  قذرظان

 رئظاية هأكىملةرضة ظعسالمعي مذناسعؤعتع سذسلشعص،
 نلعقع  قعزعققا ظذالرنعث . قعلمايدعغان بولذص قالغان

 تحعلعرعنعث ناماز ظوقذماسلعقع، تةشؤعقا كىحلىك بةزع

 . نامازغا سةل قارعشع هةيران قاالرلعق ظعش ظةمةس
 ظالغا حىنكع  قةدةممذ  بعر  ظعنسانعيةتنع  صةلسةصة

 ظأزضةرتعش . سعلجعتالمايدذ  رئظاللعقنع  صةيالسوصالر
 هةممعضة . يدذ  ظذياقتا تذرسذن ظأزعنعمذ ظأزضةرتةلمة

 ظعالهي  ظةهؤالالر  بذ  ، يولغا مةلذمكع،

 زعت ؤة صةيغةمبعرعمعزنعث  يولعغا ساهابعلةرنعث
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 . كئلعدذ
 مةل ظة ضعنعضة ظأضةن سة ظأضةن ساهابعلةر ظون ظايةت

 ظ  ظاندعن  ظوقذشنع، . نةتتع ع ض أ قعلعص  قذرظان  ظذالر

 ظةمةل قعلشنع تةث ظ  ظذستاز . نةتتع ع ض أ قذرظانغا
 ظذالر « : يالر توغرعسعدا مذنداق دئضةن ع مةؤدذدي هئزب
 بةس  قعلماثالر  بعلةن  ؤاقعتنعث ! مذنازعرة  ظذالر

 » . ظأتعشعضة ظةضعشعص ظأزلعكعدعن يوقعلعدذ

 عسع تةشؤعقاتح بعر هعزبعيالرنعث كأزضة كأرىنضةن
 شعغا كئرعص، ئ شةيخ نةبهانعينعث ق « : شذنداق دةيدذ

  ي كذرآعكعنعث ظوقذش صعرو ع قذرظان كةرعمنع هعزب
 ظذ  قعلسام،  ظعلتعماس  كعرضىزىشنع  : ضراممعسعغا

 ي ياشلعرعنع ع هعزب ! ظعشةنحلعك كعشعم ع ظاثلعغعن ظ «
 » لعضىم يوق ع نابذت قعلمعغعن، مئنعث دةرؤعش تةربعي

 . بةردع جاؤاب دةص
 هعزبعيالرنعث يةنة بعر خاتالعقع شذكع، ظذالر  2

 يةر شارعدا اهللا نعث هأكىمرانلعقعنع تعكلةشنع تولعمذ
 عق هعزبعيالرنعث ظةزالعرع ظاثل : ظذالر . ظاسان حاغلعدع

 ظارلعشعص ع تةربعي  خةلققة  ظاؤام  ظةزاالر  بذ  لةنسة،

 كأرةش صعكرعي ظذالردعمذ ظاث صةيدا قعلسا، بذ ظارقعلعق
 ظأزضةرتعش ظارقعلعق مةؤجذت بولذص صعكعر قوزغاص،

 قانحة كىحعمةيال ظاغدذرذص هئح تذرعؤاتقان تىزىملةرنع
 بذنع مذشذ هةرعكةتنع باشلعغان بعر . تاشلعغعلع بولعدذ

 حعقارغعلع بولعدذ د ظةؤال  ظعحعدعال ؤذجذدقا  كعشعلةر

 . دةص قارعغان
 هأكىم  خاتالعقعغا  تونذشنعث  خعل  بذ ظةمةلعيةت

كأرةش روياصقا صعكرعي قانداق هئح حىنكع . قعلدع
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 ؤاقتعمذ . حعقمعدع  ظأتكىزعؤعلشنعث  هأكىمرنلعقنع
 هعزبعيالر ظون ظىح يعلدا . ظاللعقاحان ظأتىص كةتتع

 . ظعش قعاللمعدع هئح يعلدعمذ 23 ظةمةس،
 ظىستعضة  دةؤةت ظذنعث  نعث  اهللا  ظعدعية  بذخعل

 حىنكع دةؤةت يولع تىرلىك . قانذنعيعتعضة زعت كئلعدذ

 . سعناقالر بعلةن تولغان  ظذقذبةت ؤة  ظعمتعهان  ظازاب
 قعلعص صعكرعي  هةل  مةسعلعنع  هةممة  كأرةش

 بةرمةي، . كئتةلمةيدذ  جان  ظاققذزماي،  شئهعد قان
 قعسقا بولذشع اهللا  يولنعث ظذزذن . بولماي بولمايدذ

 سعلةر « : اهللا مذنداق دةيدذ . نعث ظعرادعسضة باغلعق
 ظذحرعغان كىلصةتلةرضة ظذحرعماي ع ظ تئخع  لضعرعكعلةر

 ظويالمسعلةر؟  كئرعشنع  جةننةتكة  دعن سعلةر تذرذص
 موظمعنالر ع ظ  ظأتكةن  غا،  حعلعقالر ظئغعر لضرع

 . ظعدع غان كىلصةتلةرضة ظذحرعغان ؤة زعلزعلعضة سئلعن
 اهللا نعث ياردعمع ‹ : هةتتا صةيغةمبةرلةر ؤة موظمعنالر

 اهللا نعث بعلعثالركع . ظعدع دئضةن › قاحان كئلعدذ؟
 » . دذر يئقعن ياردعمع هةقعقةتةن

 ظايةت  214 سىرة بةقةرة

 هعزبعيالرنعث يةنة بعر خاتالعقع شذكع، ظذالر  3
 عن قةبعيلعلعرعد ظةرةب نعث ظةلةيهعسساالم صةيغةمبةر

 كةلتىرىص،  دةلعل  خاتا  قعلغانلعقعنع  تةلةص  ياردةم

  صعكر هأكىمرانلعقنع قولغا كةلتىرىشتة هعزبعيالرنعث
 تايانماقحع عنع  كىحلةرضة  غةيرع  قعلغان  قوبذل

 . بولعدذ

 ظةقةبة بةيظعتعنع ظالغاندا ظةلةيهعسساالم صةيغةمبةر

 ؤة  مةسظذلعيةت  بةيظةتنعث  حوثقذر، ظعمانع
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 تولذق تةييارالنغان مذشةققةتلعرعنع  ظئلعشقا  ظىستعضة
 ظذنث ظىستعضة صةيغةمبةر . كعشعلةردعن بةيظةت ظالغان

 تةلعم ظعسالمعي ظذالرغا ظةلةيهعسساالم  هأكىملةردة
 لةيدعغان ع بئرعدعغان ؤة ظذالرنع ظعسالمغا ظذيغذن تةربعي

 ظةؤةتكةن  ظذالر . نازارةتحعلةرنع  ظارقعلعق  بذ

 كىحلعر  بعؤاستة  ظايلعنعص، ظعسالمعيةتنعث  عضة
 ظعسالمعيةت  بىيىك  بعرلعكتة  بعلةن  مذهاجعرالر

 دا يذقعر . بعناسعنعث مذستةهكةم ظذلعنع قذرذص حعققان
 دئيعلضةندةك هعزبعيالر هعزبي ظعدعيسعنع قوبذل قعلعش

 شةرتع بعلةنال غةيرع كىحلةرضة تايانغاندا، هعزبعيالر
 شذالرغا  قئلعص،  حىشىص  تورعغا  كىحلةرنعث  ظاشذ

 ؤةيران قئتعلع  تةرعصعدعن  ظذالر  ياكع  كئتعشع  ص
 . قعلعؤعتعلعشع مذمكعن

 هعزبعيالرنعث يةنة بعر خاتالعقع شذكع، ظذالر  4
 نةشعر  توغعرعسعدعكع  هأكىملةر  فعقهع  ظأزلعرعنعث

 ظعسالم  يذحذن غا بذيذملعرعدا  بولغان  يات  تامامةن
 ظايالالر : مةسعلةن . صةتعؤاالرنع بةردع  ؤة  دعنسعزالر

 كئث  بولعدذ ظعسالم  بولسا  ظةزا  يات . ةش صاالتاسعغا
  ظايالالرنع سأيىش ؤة ظذالر بعلةن قول ظئلعشعص كأرى

 . دئضةندةك شىش دذرذس

 كعمدة « : ؤةهاالنعكع ظعبنع تةيمعية مذنداق دةيدذ
 دةص  هاالل  قاراشنع  نامةهرةمضة  ظئتعقاد كعم

 صىتىن ظعسالم ظألعمالعرعنعث قارعشعدا ظذ ، قعلعدعكةن
 » . دذ كاصعر بولع

 يالعثاح « : ظذالر يةنة شذنداق صةتعؤاالرنع بةردع

 دذرذس  قاراش  دألعتعنعث . سىرةتلةرضة ظعسالم
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 ظايال كعشع ظئرعضة . قوماندانع كاصعر بولسعمذ بولعدذ
 بولعدذ  ظالةم . بويسذنمعسعمذ  مذسذلمان

 ساقعت بولعدذ  ناماز  ؤة ي جةنذبع . ظذحقذحعلعرعدعن
 ناماز ؤة روزا ساقعت قذتذصتا ياشعغذحعالردعن ي شعمالع
 » . بولعدذ

 دةججال حعققان كىنلةردة « : ؤةهاالنعكع هةدعستا
  ساها . بعر كىن بعر يعلغا بارابةر كئلعدذ دعيعلدع

 قانداق ظعبادةت قعلعش توغرعسعدا  ظذكىنلةردة  بعلةر
 صةيغةمبةر  ظادةتتعكع ظةلةيهعسساالم سورعغاندا،

 . ةن بةرض جاؤاب دةص » ! كىنلةرنع ظألحةم قعلعثالر
 حاقعرعق « هعزبعيالر  قعزغعن  دذنياسعغا  » ظعسالم

 بئرعدذ  صةتعؤا  مذنداق  كعتابعدا  ظعسالم « : نامعلعق
 بارلعق . دألعتع كاصعر دألعتعضة جعزية تألعسة بولعدذ

 دذنيا  صىتىن  قانعلع  سذؤةيعس  جىملعدعن  قانالالر،
 هةرقانداق قاتناشنعث ، خةلقعضة ظورتاق بولغان ظأتةث

 تىركعية ؤة . ىشعنع توسوشعغا بولمايدذ قانالالردعن ظأت
 دألعتعنعث  ظعسالم  بارلعق  باشقا  ظافغانعستاندعن

 » . عدذر  باشلعقلعرع جاهانضعرالرنعث غالحعلعر
 جاهانضعرالرنعث يعلالردا  50 ؤةهاالنعكع تىركعية

 ظعسالم ؤة مذسذلمانالرغا قارشع تذرذشعدعكع قورحعقع

 . ظعدع
 مالعكي  ظابدذراهمان  جعنايع « يازغان هعزبعيالر

 ظةبةدعيلعك « : بئتعدة  205 ناملعق كعتابنعث » جازا
 تذغقعنع ؤة ظانعسع ( مةهرعمع  بعر  ظوخشاش قعز  ) غا

 قعلغان زعناخورغا  يعل قاماق جازاسع 10 بعلةن زعنا

ؤةهاالنعكع ظعسالمنعث يات ظايال . دع دئ » بئرعلعدذ



122 

 : ظئنعق بعلةن زعنا قعلغان زعناخورغا بئرعدعغان جازاسع
 كعسةك قعلعش  اهلعنعص بولغان زعناخورغا حالما نعك «

 ظذرذش  تةزعية  زعناخورغا  نعكاهالنمعغان  جازاسع،
 ظذنداقتا دةص بةلضعلةنضةن تذرسا، » جازاسع بئرعلدذ

 زعناخورنعث جازاسع  قعلغان  زعنا  بعلةن  مةهرةملعرع

 قانداق بولذص يعنعكلةص قالعدعكعنة؟
 هعزبعيالرنعث صعكعرلعرعدعن ظىزىندعلةر

 اهللا نعث نامع مئهرعبان ناهايعتع شةصقةتلعك ؤة
 بعلةن باشاليمةن

 جامادعيةل  1390 هعجرعية  1  ظاؤؤال يعلع
 ظاينعث  7 يعلع  1970 كىنع، معالدي  4 ظئيعنعث

 بعر  7  مذنداق سوظال كىنعدعكع  جاؤابعدا  نعث
 ياشعغان بعر مذسذلمان معسعرغا « : دئيعلدع  هعجازدا

 يا  ياؤروصا  ظذ  بولسا،  ظامئرعكا كةلمةكحع  كع
 صعالنعغا ظولتذرسا و كةتلعرعنعث ظاير  هةسسعدارلعق شعر

 حىنكع بذ شعركةتلةر بعلةن مذظاملة قعلعش . بولعدذ
 نعث ع ر ع شعركةتل الر مذسذلمان مذسذلمان ظذ بئراق . توغرا

 بولمايدذ  ظولتذرسا  حىنكع مذسذلمانالر . ظايروصعالنعغا
 يوق  ساالهعيعتع  بعجرعش  ظعش  بذ . شعركعتعنعث

 بعلعتعدعن شعر  قعلعش هارام،  بعلةن مذظامعلة  كةتلةر

 » . مةنصةظةتلعنعشمذ هارام
 شعركةتلعرعدعن « هعزبعيالرنعث  مذسذلمانالرنعث

 لعك، ع بعلةت سئتعؤعلعش هارام، ظامئرعكعلعق، ظةنضعلعي
 شعركةتلعرعدعن ع رانسعي ئ ف  مذسذلمانالرنعث  غةيرع  لعك

 ث دةيدعغان بذ صةتعؤاسعنع » بعلةت سئتعؤعلعش جايعز

. قئصقعزعل خاتالعقع هةممعضة ظايان
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 يىزعسعدعن  مذنازعرة  شعركة  صاي « بعز   حةك
 تحعلعكع هارام، بذ شعركةتلةر بعلةن مذظامعلة قعلعش

 بذ » هارام  ظذنداقتا  قوشذلساق،  قاراشقا  دئضةن
 غةيرع  بعلةن  مذسذلمانالرنعث شعركةتلعرع  مةسعلعدة

 ظوخشاش  شعركةتلعرع  حىنكع . مذسذلمانالرنعث

 هاراق هة  شةرعظعتعدة  ظعسالم  ظايانكع،  ممعمعزضة
 سئتعش، سئتعؤعلعش، قذرظان، هةدعس ؤة ظعجماظ بعلةن

 علعش  بذنعثدا مذسذلماندعن سئتعؤ . هارام قعلعنغان
 . بعلةن غةيرع مذسذلماندعن سئتعؤعلعش ظوخشاش هارام

 هعزبعيالرنعث  صةتعؤاسعنعث يذقعرق ؤةهاالنعكع  ع
 مذسذلمانالر بولغاندا بويعحة مةنتعقعسع

 بولعدعكةن،  هارام  سئتعؤالسا  هاراق  مذسذلمانالردعن
 دذرذس  سئتعؤالسا  فعرانسعيةلعكتعن  ؤة  ظامئرعكعلعق

 ظامئر . بولعدعكةن  مذظامعلعسع  سودا  بذ   حىنكع
 بذ ظاجايعص يذحذن ؤة . عكعلعقالرغا توغرا كئلعدعكةن

 لوضعكعدذر  بعر  باشالص . خةتةرلعك  قةدعمدعن
  قذرظان كةر . معغان بعر ظعشتذر كعشع قعلعص باق هئح

  صارحة قعلعص، بةزعسعضة ظعشعنعص، بةز  عمعنع صارحة
 عسعضة ظعنكار قعلعشتعن اهللا قا سعغعنعص صاناه تةلةص

 . قعلعمعز

 ظئيعنعث ظاؤؤال يعلع رةبعيظذل  1390 هعجرعية  2
 معالدعية  24  ظاينعث  5 يعلع  1980 كىنع،

 أكمع شةهؤةت بعلةن سأيىشنعث ه « كىندعكع  29
 مذنداق سوظال دئضةن » نئمة؟  جاؤابعدا  نعث

 يعغعندعسعدعن « : دئيعلدع  دةلعللةرنعث  بارلعق

 سأيىش  بعلةن  شةهؤةت  جعنعسنع  يات قارعغاندا
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 شذنعث ظىحىن بعز كعشعلةرضة . دذرذس، هارام ظةمةس
 سأيىش  بعر  نوقذل  سأيىش  جاكاراليمعزكع،  شذنع

 ظةمةس  هارام  ظىحىنال  سأ . بولغانلعقع  يىش حىنكع
 ظعحعش،  تذرذش، كأزعنع يذمذص  ظعنساننعث معثعش

 تئنعش، بذرنعنع قئقعش، ظئغعزعنع يذمذش، ظئحعش

 . نعث قاتارعغا كئرعدذ ع ر ع قاتارلعق مذباه قعلعقل
 ظةمةس بةلكع  حىشىش هارام  سىرةتكة  يالعثاح

 ظةرلةرنعث . بذنع دألةت حةكلةيدذ بئراق . دذرذس
 شةه  كوحا  سأيىشع  ظايالالرنع  بعلةن كويالردا  ؤةت

 ظةمةس  هارام  بولسذن  شةهؤةتسعز  ياكع  . بولسذن
 ظاؤام بئراق  دألةت  تذرمذشعدا خةلق بذنع  نعث

 دذرذس . حةكلةيدذ  بةزعبعر  تذرمذشعدا  دألةت ظاؤام
 حةكلةيدذ  ظايالالرنعث . ظعشالرنعمذ  ظةرلةر  بةزع

 كعيمعنع سعاليدذ، ظايالالرنعث ظاياغ، ظعح كعيملعرعضة
 ظايالالرنعث ظاؤازعنع . ارايدذ شةهؤةت نةزةرع بعلةن ق

 تئل  ظاثاليدذ و ز ع ؤ ئ رادعظذ،  بعلةن  شةهؤةت  . رالردعن
 ظاثلعغان،  ظاؤازعنع  ياكع  مذزعكعسعنع  ظايالالرنعث

 عن كةلضةن  غان، ظايالد ذ تةشؤعقاتلعرعنع ظوق  ظئالن
 ظايالالرنعث  باشقعالردعن  ياكع  كأرضةن  خةتنع

 ، جعنسع تةلعصع قوزغعلعص ، سأزلعرعنع ظاثالص  ضةص

 بذ قعلعقالرنعث . ظالعتع قايعم بولعدعغان ظادةملةر بار
 » . هةممعسع دذرذس قعلعقالردذر

 قئلعؤاتا  هةيران  سأزلعرعدعن  بذ  ظذالرنعث   سعز
 ظذالرنعث  ياكع « مسعز؟  بولسذن  بعلةن  شةهؤةت

 جايعز  سأيىش  بولسذن  سأزع » شةهؤةتسعز  دئضةن

 قاالرلعق تئخع  هةيران  هةيران . مذ بذنعثدعنمذ
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 كأص دةلعللةر بذ قعلعقالرنعث « لعقع شذكع، ظذالر قاالر
 ظذالر بذ قعلعقنعث . دعيعشعدذ » دذرذسلعقعنع بعلدىرعدذ

 كاشكع  كةلتىرةلعسعحذ،  دةلعل  بعر  ! دذرذسلعقعغا
 قذرظان كةرعمنعث نةسلعرع ؤة صةيغةمبةر ؤةهاالنعكع

 هارام ظةلةيهعسساالم  ظوحذق  بذنع  هةدعسلعرع  نعث

 توقذغذح  ضةص  قارا  صةيدا قعلعص،  شىبهة  عالرغا،
 . قعلغذحعالرغا قعلحة يوحذق قالدذرمعغان

 ظعبنع جةرعرعتتةبةري ظأزعنعث ظعسنادع بعلةن ظعبنع
 قعلعدذ  رعؤايةت  دئضةنلعكعنع  مذنداق  : مةسظذدنعث

 » . كأزنعث زعناسع قاراش، لةؤنعث زعناسع سأيىش «
 ظئغعزمذ زعنا « : مذسلعم ؤة ظةبذ داؤذدنعث رعؤايعتعدة

 . دئيعلضةن » غعزنعث زعناسع سأيىشتذر قعلعدذ، ظئ
 ظةر  يات  دعنع  بعر  ظعسالم  بعرعنع  ظايالالرنعث

 بذ هارامنع قعلغان . تذتذشعنع قاتتعق مةنظعي قعلعدذ
 قورقعتعدذ  بعلةن  جازا  قاتتعق  شذنداق . ظادةملةرنع

 ظئكةن تذتذشتعن سةترةك ؤة بذزذقراق بولغان سأيىشىش
 قعلعنغان  هارام  ظةلةيهعسساالم صةيغةمبةر . ظةلؤةتتة

 دةيدذ  يعثنة « : مذنداق  بئشعغا  ظأز  بعرعثالرنعث
 » . سانجعشع نامةهرةم ظايالنع تذتقعنعدعن ياخشعدذر

 ظةر  شةهؤةت بعلةن  بعر ظايالنعث  ظعسالم  بعرعضة

 نع كةسكعن هارام قعلغان يةردة قاراشتعن نةححة ع ش ع قار
 بولغان سأيىشىشنع هارام قعلماسمذ؟ ظئغعر هةسسة

  صةتعؤالعرعنعث نةتعجعلعرعنع ؤة مذسذلمانال ظذالر بذ
 رغا ظئلعص كةلضةن ظاصةتلعرعنع بعلةمدعغاندذ؟

 تارقعتعص،  صةتعؤاالرنع  مذشذنداق  ظذالر  قارعسام

 ظةخالقع  ياش  ؤة  بذزذقحعلعق ظأسمىرلةرنع
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 ظذالر ظأزلعرعنعث بذ . نلىككة قعزعقتذرعدعكةن  حىشكى
 بول  صةتعؤا  هازعر  تذرذص،  حعث  ؤاتقان ذ لعرعدا

 ظذلغايتعؤاتعدذ تئخع بذزذقحعلعقالرنع  ياش . مذ
 نابذت  قارعشعنع  قعممةت  ظةخالق  مذسذلمانالرنعث

 . قعلعؤاتعدذ

 خةتةرلعك دئضةن بذ نئمة ! ظوبدان قاراص باقايلع
 ! ظعش هة؟

 ظئيعنعث  1392 هعجرعية  4  مذهةررةم  يعلع
 معالدي  2  ظاينعث  2 يعلع  1972 كىنع

 : عدا مذنداق دئيعلدع نعث جاؤاب سوظال كىنع بعر  17
 كئيعش، «  ظعشتان  غةربحة  سئلعش،  حاح  سىنظي

 باشقا  بذنعثدعن  ؤة  ظارتعش  ظعجتعماظعي صةرةنجة
  تذرمذشقا مذناسعؤة

 . راؤعيلعرع ظعشةنحعلعك هةدعس . تةبةراني رعؤايةت قعلغان

 تلعك بولغان ظعشالردا ظايال ظئرعضة ظعتاظةت قعلمعسا،
 شذنعثدةك . هئسابالنمايدذ ظايال ظعتاظةتسعزلعك قعلغان
 سايالمغا  ظايالعنع  ق ظةر  ظاممعؤي  لتايغا و ر و ياكع

 ظايال ظئرعضة ظعتاظةت قعلمعسا ، قاتناشماسلعققا بذيرذسا
 هئسابال  ظعتاظةتسعزلعك  هةم  ظةمما . نمايدذ  بذمذ

 ؤعتعشكة بذيرذسا، ظايالع ظئتع ظئرع ظايالعنع دةرعزعنع

 » . ذ ظذنعمعسا بذ ظعتاظةتسعزلعك هئسابلعنعد

 بذ يةردة شذنع كأرسعتعص ظأتىش زأرىركع، يالغان
 قعلعنغان  هارام  دعندا  سئلعش ظعسالم  سةهي . حاح

 صةيغةمبةر ع بذخار  رعؤايةت ظةلةيهعسساالم يدا  دعن
 دئيعلضعنعدةك  هةدعستة  حاح « : قعلعنغان  اهللا

 ظذلعغذحع، ظذالتقذحع، مةث حةككىحع، حةكتىر
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 » . ضىحع ظايالالرغا اهللا لةنةت قعلغان
 ظاظعشة ع بذخار  بعلةن  ظعسنادع  ظأزعنعث  اهللا ( ي

 : دعن مذنداق رعؤايةت قعلعدذ ) ظذنعثدعن رازي بولسذن
 كئيعن «  بولغاندعن  نعكاهلعنعص  قعز  ظةنساري  بعر

 . كعسةللعك سةؤةبع بعلةن حئحع حىشىص كةتكةن

 ظذالر ظذ ظايالغا سىنظي حاح سئلعص قويماقحع بولذص،
 سو ظةلةيهعسساالم صةيغةمبةر  صةيغةمبةر ، رعغاندا دعن

 ظذالتقذحع « : ظةلةيهعسساالم  ظذلعغذحع،  حاح  اهللا
 . دئضةن » ظايالغا لةنةت قعلدع

 ظذممذ : سةهي بذخارعيدا مذنداق بعر ؤةقةلعك بار
 مةسظذد  ظعبنع  ظايال  بعر  ظعسعملعك  اهللا ( يةظقذب

 اهللا مةث قويغذحع، ؤة « نعث ) ظذنعثدعن رازي بولسذن
 لةنةت ق  دئضةن سأزعنع » علدع قويدذرغذحع ظايالغا

 شعغا كئلعص، ئ ظاثلعغاندعن كئيعن، ظعبنع مةسظذدنعث ق
 مئنعث ظاثلعشعمحة سةن صاالنع، صاالنع ظايالغا لةنةت

 دئدع  مةسظذد . قعلعصسةنغذ؟  صةيغةمبةر « : ظعبنع
 لةنةت قعلغانالرغا مةن نئمة دةص لةنةت ظةلةيهعسساالم

 سئنعث ظةهلع : ظذ ظايال . دئدع » قعلمعغذدةكمةن؟
 ظعبنع . ظاياللعرعثنعثمذ مةث قويغانلعقعنع كأردىم دئدع

 ظذ ظايال . دئدع ! هازعر بئرعص قاراص باق : مةسظذد

 ظذنداق  ظعبنع مةسظذدنعث ظاياللعرعدا  بئرعص قارعسا
 ظئكةن  يوق  دئدع . ظعش  مذنداق  مةسظذد  : ظعبنع

 ظاياللعرعم شذنداق قعلغان بولسا، مةن ظذالر  ظةهلع «
 » . ن بوالتتعم بعلةن بعرضة بولمعغا

 قارعمامسعز ظعبنع مةسظذد ظأز ظاياللعرعنعث مةزكىر

هةدعستة حةكلةنضةن قعلعقالرنع قعلعشعنع ظورذننع
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 ظةدةصلةشكة  ظارقعلعق   ظعتا تئضعشلعك ظايرعش
 سعلةر « : اهللا مذنداق دةيدذ . ظةتسعزلعك دةص قارعغان

 ظايالالرغا  قورقعدعغان  قعلعشلعرعدعن  ظعتاظةتسعزلعك
 بذ ظىنىم بةرمعسة بعر تأشةكتة بللة ! علعثالر نةسعهةت ق
 بةرمعسة ! ياتماثالر  ظىنىم  ظذالرنع ظةدةصلةش ، بذمذ

 ضة سعلةر ظةضةر ! سعتعدة ظذالرنع ظاستاراق ظذرذثالر ق مة
 خعيالعدا  قعلعش  بوزةك  ظذالرنع  قعلسا  ظعتاظةت

 » ! بولماثالر
 سأزعنع  يذقعرعقع  مةسظذدنعث  ظعبنع  نةؤةؤي  ظعمام

  دة جذمهذر ظألعما مذنداق : ذنداق دةيدذ شةرهعلةص م
 ظايةت  34 سىرة نعسا

 دئضةن » بعرضة بولمايتتعم « ظعبنع مةسظذدنعث : يدذ
 سأزعنعث مةنعسع بعرضة ياشعمايتتعم بةلكع ظايرعلعص

 حاح . بولعدذ دئضةن كعتةتتعم  ظاساسةن  مذشذنعثغا
 ظذالش، ناماز ظوقذماسلعق قاتارلعق ضذناهالرنع قعلغان

 قويذؤ ظايالال  كئرةك رنع  بةك ( . عتعش  ظةث  اهللا
 ) بعلضىحعدذر

 ظئيعنعث  1390 هعجرعية  4  مذهةررةم  يعلع

 معالدي  8  ظاينعث  3 يعلع  1970 كىنع
 مذنداق سوظال عكع بعر ن  كىنعد  16  نعث جاؤابعدا

 سةصةردعن كةلضةن كعشع يات جعنعسالرنع « : دئيعلدع

 ياكع  زعنا  كأرىشسة،  ظئلعشعص  قول  ياكع  سأيسة
 مة  ؤاز بةححع  خعلدعكع ق لعق  بذ  بولمعسا،  سعتع

 هارام  كأرىشىش  ظعلعشعص  قول  ياكع  سأيىشىش

 » . بذ ظعككع ظعش شةكسعز هاالل . ظةمةس
 ظاخ  1390 هعجرعية  رةبعيظذل رنعث ع يعلع
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 معالدي  1  ظاينعث  6 يعلع  1980 كىنع
 بعر  5  مذنداق سوظال كىنعدعكع  جاؤابعدا  نعث

 رةهبةرلعرع، « : دئيعلدع  هةربي ظورضانالرنعث
 باسار  ظعز  خةلعصة  ؤة  بولسا  قوماندان  كاصعر  لعرع

 ... بولعدذ

 مايعقعدعن  قذشالرنعث  تعزعكع،  هايؤانالرنعث
 ؤة  ظاقارتعش  تونذر  ظوغذتالش،  يةر  صايدعلعنعص

 بولعدذ  هارام  مةنصةظةتلعنعشلةر  باشقا  . بذنعثدعن
 ؤة  هايؤانالرنع  زعراظةتلةرنع،  بعلةن  سذالر  نعجعس

 قذشالرنع  بولمايدذ ظذحار  بذ . سذغذرذشقا  حىنكع
 ظأي ظعتلعرعنع ؤة . نعجعس بعلةن مةنصةظةتلةنضةنلعكتذر

 هايؤاناتالر باغحعسعدعكع ضأش يةيدعغان هايؤانالرنع
 ب  بعلةن  ضأشلعرع  هايؤاننعث  ظألضةن  قعشقا ئ ظأزع

 . هأنةرؤةنلةر ظعسصعرعت ظعشلةتسة بولمايدذ . بولمايدذ
 كاصعر . نلعك  ة حىنكع بذ هارام بعلةن مةنصةظةتلةنض

 سوؤغا  جايعز  دألعتعنعث  قعلعش  قوبذل  ساالملعرعنع
 . بولعدذ

 خةبةرع ؤاهعد ظةقعيدعضة ظاساس « هعزبعيالرنعث
 دئضةن قارعشع » بولمايدذ

 نعث » هأججةت « هعزبعيالرنعث قولالنما كعتابع

 صةقةت جةزمي ظةقعدة « : بئتعدة مذنداق دئيعلدع  58
 ظئلعنعدذ  ظئلعش ضذماني . دةلعللةردعنال  دةلعللةردعن

 » . هارام
 كعشع مذنداق دةيدذ  بعر  تةهرعير هعزبذت « : يةنة

 تةشكعالت  تةشكعالتنعث . حىنكع . دعنسعز  بذ

 كةسكعن ظةقعدة : دئيشعحة  ؤة  جةزمي صةقةت



130 

 ظئلعنعدذ  كئيعنكع .... دةلعللةردعنال  ؤة  ظعلضعرعكع
 ظةقعدة قايسعسع ضذماني دةلعللةردعن هئح ظألعماالرنعث

 بةلكع هةممة ظألعماالر . ظةمةس دئضةن ظئلعش جايعز
 كئتعدذ «  دةلعل  جةزمي  . دئضةن » ظةقعيدعضة

 صىتىن  ظئلعنعشع  دةلعلدعنال  جةزمي  ظةقعيدعنعث

 » . قعلغان بعر مةسعلة ظئتعراص ظألعماالر
 دئيعلدع  3 نعث » هأججةت «  مذنداق  : بئتعدة

 قعلعش ظةقعدة ي دةلعل ظاساسعدعكع قاراشالرغا ع ضذمان «
 بولعدذ مذسذلمانالرغا  كعتابنعث » . هارام  مةزكىر

 ؤاهعد « بئتعدة  4  رعؤايةت ( خةبةرع  كعشع  بعر
 مةزكىر كعتابنعث . ي دةلعلدذر ع ضذمان ) قعلغان هةدعس

 دئيعلدع  6  مذنداق  ظةقعدة شةرعظةتنعث « : بئتعدة
 ضذماني  ظةقعيدعدة  شذكع،  هأكمع  توغرعسعدعكع

 ظاساسلعنعش هارام  هةرقانداق مذسذلمان . دةلللةرضة
 ضذمان ظةق  ظذ ع يدعدة  قعلعدعكةن،  ظاساس  دةلعلنع  ي

 اهللا نعث ظالدعدا ضذناهكار ، هارام ظعش قعلغان بولعدذ
 » . بولعدذ

 كعتابنعث  مذنداق  6 مةزكىر  يةنة  بئتعدة
 قعلعش ظةقعدة لعؤعلعش كئرةككع، ع شذنع ب « : دئيعلدع

 ي دةلعلغا ع ضذمان . هارام، تةستعق قعلعش هارام ظةمةس

 ظةبذ . جةزمي قعلعش هارام ، تةستعق قعلعش دذرذس
 بولسذن ( هذرةيرة  رازي  ظذنعثدعن  صةيغةمبةر ) اهللا

 مذنداق ظةلةيهعسساالم  رعؤايةت دئضةن نعث  لعكعنع
 تةشةههذددعن سعلةر « : قعلعدذ  ظاخعرقع  نعث بعرعثالر

 صارعغ بولسا اهللا قاسعغعنعص دوزاخ ظازابعدعن، قةؤرة

 هايات  صعتنعسعدعن،  ظازابعدعن، مامات
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 » ! يامانلعقعدعن صاناه تةلةص قعلسذن دةججالنعث
 بولسذن ( ظاظعشة  رازي  ظذنعثدعن  مذنداق ) اهللا

 مذنداق ظةلةيهعسساالم صةيغةمبةر « : دةيدذ  نامازدا
 . اهللا قةبرة ظازابعدعن صاناه تئلةيمةن ع ظ : دذظاقعالتتع

 صاناه  صعتنعسعدعن  دةججالنعث  سعغعنعص  ساثا

 رع ؤاهعد، مانا بذ ظعككع هةدعس خةبة » ... تئلةيمةن
 بولغاندعن  صارعغ  تةشةههذددعن  هةدعستا  ظعككع  بذ

 ظوقذش تةلةص قعلعنغان  دذظانع  مةزكىر  بذ . كئيعن
 ظوقذش  هةدعسنع . مذستةهةب دذظانع  ظعككع  بذ

 » . جةزمع قعلعش هارام بئراق . تةستعق قعلعش جايعز

 هعزبعيالرغا رةددعية
 ظةقعدعضة ظاساس خةبةرع ؤاهعدنع : رةددعية  1

  بذ مةسعلعدة قاتتعق تاالش دئضةن قعلعشقا بولمايدذ
 بار  كئيعنكع « هعزبعيالرنعث . تارتعش  ؤة  بذرذنقع

  قايسعسع خةبةرع ؤاهعدنع ظةقعيد هئح ظألعماالرنعث
 قوشذلمايدذ  قعلعشقا  ظاساس  سأزع دئضةن » عضة

 ظازلعقعدعن  مةلذماتعنعث  ؤة  بعلعمسعزلعكع  ظذالرنعث
 . ص تذرذصتذ دعرةك بئرع

  13 ناملعق كعتابعنعث » صةتعؤا « ظعبنع تةيمعيية

 بارلعق « : بةتلعرعدة مذنداق دةيدذ  352  351 توم
 ظألعمالعرع  ساندعكع  خةبةرع « مةزهةبلةرنعث كأص

 ؤاهعدنع مذسذلمانالر تةستعق قعلغان ؤة قوبذل قعلغان
 ؤاهعد  خةبةرع  بذ  بولسا،  قعلغان  ظةمةل  ياكع

 ظةبذ هةنعيفة، . دةص قارعدع » دذ جةزمعيةتنع ظعصادعلةي

مالعك، شاصعظي ؤة هةنبةلعية مةزهعبعدعكع ظذسذل
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 صةقةت كئيعنكع . صعقهع مذسةننعصلعرع شذنداق دئضةن
 كاالمنعث  ظةهلع  قعسعم  بعر  ظالعمالر،  تىركىم  بعر

 قعلعدذ  ظعنكار  بذنع  ظةضعشعص  ظةهلع . سأزعضة
 صةقعه  ساندعكعلعرع  كأص  مذتلةق  كاالمنعث

 سةلةصعيالرنعث ظألعماالر  ؤة  مذهةددعسلةرنعث  نعث،

 ظةشظةرعيالردعن ظةبذ . مةزكىر كأزقاراشلعرعغا قوشذلعدذ
 ساندعكع  كأص  قاتارلعق  صذرعك  ظعبنع  ظعسهاق،

 ظةمما باقعلالني بذنع . ظألعماالر هةم شذ خعل قاراشتا
 باقعلالنعيغا ظةبذل مذظالعل جذؤةينع، . ظعنكار قعلدع

 ظعب  غةززالي،  هامعدعل  هةنبةلي، ظةبذ  ظةقعيلعل  نع
 ظامذدي  ظعبنع خةتعب ؤة  هةنبةلي،  ظعبنع جةؤزعل

 . قاتارلعقالر ظةضةشتع
 شاصعظي مةزهعبعدعكع ظعمامالردعن ظةبذ تةييعب ؤة

 قاتارلعقالر  ظعسهاق  مةزهعبعدعن ظةبذ  مالعكي  ؛
 قاتارلعقالر  مةزهعبعدعن ؛ ظابدذلؤةههاب  هةنبةلعية

 خةب  قاتارلعقالر  سةرخةسي  ؤاهعد شةمسذددعن  ةرع
 . دةلعل بولعدذ دئضةن قاراشتا

 خةبةرضة تةستعق قعلعش خةبةرضة جةزعم قعلعشنع
 تذتعدذ  ظعجماظع . الزعم  مذهةددعسالرنعث  بذنعثدا
 مذباه . هئساب بولعدذ  حةكلعمة،  خذددع بذيرذق،

 ظألعماالرنعث ظعجماظع هئساب  هأكىملةردة  قاتارلعق
 . بولغاندةك

دةلعللعكعضة ظوتتذز ظعمام شاصعظي خةبةرع ؤاهعدنعث
 بذرذنقع ؤة « : نةححة دةلعل كةلتىرىص مذنداق دةيدذ

 ؤاهعدنع  خةبةرع  هةممعسع  ظألعماالرنعث  هازعرقع

» . بعردةك ظاساس قعلعص كةلدع
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 ظاساس ظةلباني  ؤاهعدنع  خةبةرع  ظةقعيدعدة
 دةلعل  نةححة  يعضعرمة  تذتعدعغان  الزعم  قعلعشنع

 ظعبنع هةزمي، كةلتىردع ؤة ظعبنع معنداد، كةراظي،
 ظةبذ يةظلةل هةنبةلي، ظةبذ ظعسهاق شعرازي قاتارلعق

 خةبةرع « : ظالعمالرنعث مذنذ سأزلعرنع نةقعل قعلدع

  ؤاهعدنع مذسذلمانالر قوبذل قعلغان بولسا، مذسذلما
 نالر ظارعسعدا كةث تارقالغان بولسا، ظذنداق خةبةرع

 ن ؤاهعد مةيلع ظذنعثغا هةممة مذسذلمانالر ظةمةل قعلغا
 قعلغان  ظةمةل  مذسذلمانالر  قعسمةن  ياكع  بولسذن

 الزعم  قعلعشنع  ظةمةل  ؤة  قعلعشنع  جةزمع  بولسذن
 » . تذتعدذ

 مةنبةلةرضة  قانحة  بعر  باشقا  يةنة  مةسعلعدة  بذ
 . مذراجعظةت قعلعش مذمكعن

 بعلةن ظةقعدة : رةددعية  2  تةستعق  بابعدا
 ظايرعشقا  قايعل هئح جةزمعيةتنع  ظألعما  قانداق

بةلكع بارلعق ظألعماالر ظعماننعث تةظرعصعدا . دع بولمع
 ظعمان دئضةن قةلعب بعلةن تةستعق « : مذنداق دئدع

 قايسع بعر » . قعلعش، تعلع بعلةن جةزمي قعلعشتذر
 ي مةسعلعضة تةستعق قعلغانلعق ظذنعثغا جةزمع ظئتعقاد

 . قعلغانلعقتذر

 ظازابع « هعزبعيالر : رةددعية  3  قةؤرة
 صعتنعسع  ظعككع » ؤةدةججالنعث  توغعرعسعدعكع

 هةدعسنع  بذ  كئيعن،  قعلغاندعن  بايان  هةدعسنع
 دةؤاتعدذ  جايعز  قعلعش  صعقهع . تةستعق  ظذسذل

 ظذقذم ( مةصهذم مذخالعصة « ظألعمالعرع بعردةك  ) تةتىر

 بولعدذ  قارايدذ » هأججةت بويعحة مذشذ . دةص
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 تةهلعل قعلغاندا ظذالرنعث تةستعق قعلعش جايعز بولعدذ
 تة  سأزع  بولعدذ دئضةن  جايعز  قعلماسلعقمذ  ستعق

 بولعدذ  ظألعمالعرعدعن . دئضةنلعك  صعقهع  ظذسذلع
 شاصظي، مالعكي، هةنبةلي مةزهعبعدعكعلةر تةتىر ظذقذم

 هةنةصعيالر . قذرظان هةدعستعمذ هأججةت دةص قارايدذ

 » . بذنعثغا قايعل بولمايدذ
 قةؤرة ظازابعنع هعزبعيالرنعث يذقعرقع ضئصع بويعحة

 . عث حعقعشعنع تةستعق قلماسلعق جايعز دةججالن ؤة
 نع قولالنما » هأججةت « بولذص، ظةزا هعزبعيغا بئراق

 قعلغان ياشالر قةؤرة ظازابع بار، دةججال حعقعدذ دةص
 قعلعص ظةقعدة ناؤادا شذنداق . قعلعشع هارام ظةقعدة

 . قالسا ضذناهكار بولعدذ
 هةدعس يذقعر ظذالرنعث : رةددعية  4  دعكع

 » ذ هةدعسنع تةستعق قعلعش جايعز ب « توغرعسعدعكع
 سأزع بعلةن مذشذ هةدعستعكع دذظانع ظوقذش دئضةن

 سأزع بعر مذستةهةب  زعت كئلعدذ  دئضةن  . بعرعضة
 بولغان  باراؤةر  قعلماسلعق  قعلعش،  دئضةن  جايعز

 هةدس كعن بولغان م يالغانغا حعقعرعش مذ . ظعشالردذر
 ظةمةل ظعسصاتلعنعدذ؟ مذستةهةب بعلةن قانداقمذ

 ر دذظا قعلعش دذرذس دئضةن بولسا، تةستعق ظذال

 بوالر  كةلضةن  توغرا  سأزعضة  دئضةن  قعلعش دذرذس
 قعلعش . ظعدع  تةستعق  ظاهادنع  خةبةرع  ياكع

 قعلعش هةب مذستة  دذظا  بولسا،  مذستةهةب دئضةن
 بوالر  كةلضةن  توغرا  سأزعضة  ظذالر . ظعدع دئضةن

. شذنحعلعكمذ دعيةلمعدع

 جةهةتتعن ظئ  بعر  خةبةرع ظاهادقا تقا ي يةنة ندا
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 قعلعش هارام دئيعش بعلةن، خةبةرع ظاهاد ظةقعدة
 ظارا زعت  دئضةن سأز ظأز مذستةهةب بعلةن دذظا قعلعش

 بعلةن ظةقعدة . كئلعدذ  نةرسة  بولغان  قعلعش هارام
 ظسصاتلعنعدذ؟ مذستةهةب قانداقمذ

 ظةقعدة ظذالرنعث « : ي مذنداق دةيدذ ع شةيعخ ظةلبان

 سأز  مذشذ  ؤة توغرعسعدعكع  ظومذمالشتذرذشع  لعرعنع
 هأكىملةردة خةبةرع ظةمةلعي داظعم قولالنما قعلعشع

 تذتعدذ  الزعم  قعلماسلعقنع  ظةمةل  ظةمةلعي . ؤاهعدقا
 هأكىملةردة خةبةرع ؤاهعدقا ظةمةل قعلماسلعق توغرا

 قايعل . ظةمةس  ظأزعمذ  هعزبعيالرنعث  . بذنعثغا
 اتوغرا اتوغرعنع كةلتىرىص حعقارغان نةرسعنعث ظأزعمذ ن ن

 » . بولعدذ
 هعزبعيالر ع ظةلبان  قةؤرة يذقعر ي  قعلغان  بايان  دا

 تةلةص  صاناه  دةججالنعث صعتنعسعدعن  ؤة  ظازابعدعن
 قعلعش توغرعسعدعكع هةدعسنع معسال قعلعص مذنداق

 . بذنعثغا ظوخشاش هةدعسلةر ناهايعتع كأص « : دةيدذ
 بعرلةص سأزلةشنعث هاجعتع  هازعر ظذ هةدعسلةرنع بعر

 ظةمةل قعدة ظة « . يوق  ؤاهعدقا  خةبةرع  بابعدا
 سأزعدة حعث » سلعق كئرةك  قعلما  دئضىحعلةر ظأز

 تذرذص، بذ هةدعسقا ظةمةل قعلمعسا، ظذالر ظأزلعرعنعث

 بذ تىص قاظعدة . بعر تىص قاظعدعسعنع بذزغان بولعدذ
 قعلعش  ظةمةل  خةبةرع ؤاهعدقا  ؤاجعب هأكىملةردة

 قاظعدعس . دئضةندعن ظعبارةت   عنث قار ظذالرنعث بذ
 حىنكع شةرعظةتتة . قايعل بولغعلع بولمايدذ شعسعغا
 . مةسعلعلةر خةبةرع ؤاهعدنع ظاساس قعلعدذ كأصعنحة

 ظذالر مةزكىر قاظعدعنع كىحكة ظئضة قعلعش ناؤادا
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 حاغدا هئلعقع ظىحىن  بذ  قعلسا،  ظةمةل  هةدعسكة
 دئضةن سأزعنع » خةبةرع ؤاهعدقا ظةمةل قعلعنمايدذ «

 بولعدذ  ظذالر ظة . بذزغان  ظةمةل « ضةر  هةدعسكة  بذ

 هةدعسنعث مةزمذنعدعكع قةؤرة ظازابعنع بئراق . قعلعمعز
 حعقعشعنع  دةججالنعث  ؤة  ظةقعدة ظعسصاتالش

 دةيمعزكع » قعلمايمعز  بعز  ظةمةل : دئسة،  هةدعسكة

  ظذنداق بولمعغا . قعلعشنع الزعم تذتعدذ ظةقعدة قعلعش

 بادةت ندا، ظةمةل شةرعظةتكة ظذيغذن بولمايدذ ؤة ظع
 ظةمةل . النمايدذ هئساب  قاظعدعضة  تىص  نةتعجعدة

 . قعلعنمعغان بولعدذ
 ظ  ناتوغرعلعقعنع  سأزعنعث  شذ ع ظذالرنعث  سصاتالشقا

 صىتىن مذسذلمانالرنعث  ظذالرنعث سأزع  يئتةرلعككع،
 خةبةرع ؤاهعدنع تذتذش ظةقعدة «  » ؤاجعب بابعدا

 » . دئضةن قارعشغا زعت كئلعدذ
 قةؤرة ر تةهرعي هعزبذت : رةددعية  5  ظةزالعرعغا ظأز

 قعلعشنع ظةقعدة ظازابع بار، دةججال حعقعدذ دةص

 قعلغان كعشعنع ظةقعدة شذنداق . هارام قعلعص كةلدع
 ؤة هاالنعكع بذ هةقتة مذتعؤاتعر . ضذناهكار هئسابلعدع

 . ظعدع هةدعسلةر بار

 توغرعسعدعكع « كةتتانعينعث  مذتعؤاتعر  هةدعس
 كعتابعنعث » تعزعقالر  سةهعصعسعدة  146 ناملعق

 دئيعلدع  بايان « شةؤكانعينعث « : مذنداق  » روشةن
 عدا دةججالنعث حعقعشع توغرعسعدا يىز ب ناملعق كعتا

 ؤة لذغةت . هةدعس بار  سةهي هةدعس توصالملعرعدا
 . كعتابلعرعدا يةنة نورغذن مذتعؤاتعر هةدعسلةر بار

 كعتابنعث  ظازابع  74 مةزكىر  قةؤرة بئتعدة
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 دئي  توغر  مذنداق  ظازابع « : علدع عسعدا  قةؤرة
 رعؤايةت  هةدعس  ساهابة  ظعككع  ظوتتذز  توغرعسعدا

 » . قعلعدذ
 ظةهلع سىننع قةؤرة « : شةيعخ ظعياز مذنداق دةيدذ

 » . ظازابعنعث بارلعقعغا ظعجماظ قعلدع

 ناملعق كعتابنعث مذظةللعصع مذنداق » حعراغالر «
 ظةضةر قةؤرة ظازابع توغرا بولمعسا، دعننعث « : دئدع

 » . توغرا بولمايدذ نةرسعسع هئح
 ظةمةلضة « هعزبعيالرنعث  نعشانعنع  كاصعرالرنعث

 قعلعشع  ظذرذش  مذسذلمانالرنعث  ظىحىن  ظاشذرذش
 : دئضةن سأزع توغرعسعدا » ؤاجعب

 بولغان  قولالنماكعتابع  هعزبعيالرنعث
 ؤة صةرعزلعكع جعهادنعث تة » هأججةت «

 هأكىم بويعحة ظعسالم ، يامان  هأكىمدارنع ياخشع
 هأكىمدارغا  قعلدع  ظايرعماي  دةص  قعلمعدع

 هةققعدة  صةرعزلعكع  قعلعشنعث  جعهاد  بويسذنذص،
 كعتابنعث  مةزكىر  بئتع،  62 توختالغاندا،

 ظارعلعقتا  37 قذرعدعن،  25  بولغان  قذرعغعحة
 ظذ . كئلعدذ سوظال بذ يةردة بعر « : مذنداق دئيعلدع

 لعتعنعث صعالنعنع  كاصعر دأ قورحاق هاكعمعيةت سوظال

 بعلةن جةث قعلعشقا ظعشق  كاصعر  ظاشذرذش ظىحىن،  ا
 قورحاق هاكعمعيةتنعث بايرعقع  ظاشذ  تةييارالنغاندا،

 مذ؟ ؤاجعب ظاستعدا ظذرذشقا قاتتنعشعش
 نعث جاؤابع شذكع، ظعشقا ظاشذرذلماقحع سوظال بذ

 بولغان صعالندا مذسذلمانالرغا زةربة ياكع ظازار كئلعص

 بايرعق  هأكىمدارنعث  ظاشذ  ظاستعدا قالمعسعال، ع



138 

 ضةرحة بذ ظذرذش كاصعر . ؤاجعب ظذرذشقا قاتنعشعش
 دألعتعنعث صعالنعنع ظعشقا ظاشذرذش ظىحىن كاصعرالرغا

 حىنكع جعهادنعث . قارشع قعلعنعدعغان ظذرذش بولسعمذ
 ظامدذر  قةيدسعز  دةلعللعرعنع . دةلعللعرع  جعهادنعث

 قعلعش  قةيعد  بعلةن  هالةت  بعر  قذرظان، قايسع

 ظامنع  يارايدعغان هةدعستعن  قعلعشقا  قةيعد
 بولعدذ  مذهتاج  بولذشعغا  ؤةهاالنعكع . دةلعللةرنعث

 يوق  دةلعل  قعلعدعغان  نةسنع . قةيعد  دةلعل  ظةقلي
 شذنعث ظىحىن بذ ظذرذش . قةيعد قعلعشقا يارعمايدذ

 . ؤاجعب
 صعالن مذسذلمانالرغا زةربة بئرعشكة، هئلعقع ظةمما

 ولسا، بذ حاغدا تعشقا قارعتعلغان ب ع مذسذلمانالرنع يوق
 ظذرذشقا هئلعقع  ظاستعدا  بايرعقع  هاكعمعيةتنعث

 بةلكع ظذرذشقا قاتنعشعش هارام . قاتنعشعشقا بولمايدذ
 حىنكع مذسذلمانالرغا زةربة بئرعش ؤة ظذالرنع . بولعدذ

 هارام  قعلعش  ؤاستة « شةرعظةتنعث . هاالك  هارامغا
 هارامدذر  نةرسة  بار » بولغان  قاظعدعسع  . دئضةن

 مذ هارامغا  ، مذباه قاتارلعقالر ذستةهةب م ، ؤاجعب
 بولعدذ  ظوخشاشال هارام  قعلعنسا،  قاظعدة . ؤاستة  بذ

 هأكىمدارنعث بايرعقع ظاستعدا هئلعقع بولغاندا بويعحة

 بذ  دئضةن  ؤاستة ؤاجعب ظذرذشقاقاتنعشعش  هارامغا
 بولذص قالغان ظةهؤال ظاستعدا، بذ ظذرذشقا قاتنعشعش

 . شةكسعز هارام
 ظةهؤالدا ظذرذش قعلعش هارام دئيعش بذ ، دئمةك

 ظايرعم بةلكع ، قةيدسعز نةسنع قةيعد قعلغانلعق ظةمةس

. نلعقتذر  ظةهؤالدا ظايرعم هأكىملةرضة ظةمةل قعلغا
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 هةرقانداق هأكىمدار بويعحة مذشذ  نعث  بولغاندا
 دئضةن بذ ؤاجعب بايرعقع ظاستعدا ظذرذشقا قاتنعشعش

. شتذرذلغان بولعدذ شةرظي هأكىم ظأز صئتعحة داؤامال
 بذ  ظأزعنعث  تةقعييذددعن  صئشؤاسع  هعزبعيالرنعث
 دةلعل  هةدعسلةرنع  ؤة  ظايةت  تأؤةندعكع  قارعشعغا

 . قعلعدذ
 تئضعشعد «  1  ظاخعرةتكة  تئرعكحعلعكعنع   دذنيا

 » ! اهللا يولعدا جعهاد قعلسذن عغانالر
 ضة نئمة بولدعكع، اهللا يولعدا جعهاد سعلةر «  2

 ظايةت  74 سىرة نعسا

 ؤة  ظايالالر  ظاجعز  ظةرلةر،  ظاجعز  ؤة  قعلمايسعلةر؟
 » بالعالرنع قذتقذزذش ظىحىن جعهاد قعلمايسعلةر؟

 » . موظمعنالر اهللا يولعدا جعهاد قعلعدذ «  3

 ظذالرنعث عزكع س ع ه شىب «  4  موظمعنالردعن  اهللا
 بئرعص  جةننةتنع  ظذالرغا  جـانلعرعنع  ماللعرعنع،

 اهللا . سئتعؤالدع  قعلعص، ظذالر  ظذرذش  يولعدا

 » . دىشمةنلةرنع ظألتىرعدذ ؤة ظألتىرعلعدذ

 سعلةرضة اهللا نعث يولعدا جعهاد ! موظمعنالر ع ظ «  5
 حعقعثالر  يذرتذثالردعن ئ د ! قعلعشقا  نئمعشقا  يعلسة،

 ظاخعرةت  هاياتعنع  دذنيا  كةلمةيدذ؟  ظايرعلغذثالر
 دذنيا  بولدذثالرمذ؟  رازي  تعضعشعشكة  بةختعضة

 تلعرع نئمة ن بةهرعمةن بولذش ظاخعرةتنعث هاياتعدع
 نةرسعدذر  ظةرزعمةس  سئلعشتذرغاندا  ظةضةر . بعلةن

 اهللا سعلةر  حعقمعساثالر  قاتتعق سعلةر جعهادقا  ضة
 سعلةرنع هاالك قعلعص،  ظورنذثالرغا . قعلعدذ ظازاب

سعلةر اهللا قا قعلحة . كةلتىرعدذ باشقا بعر قةؤمنع
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 » . زعيان يةتكىزةلمةيسلةر
 مذشرعكالر سعلةرضة بعرلعكتة هذجذم قعلغاندةك، «  6

 » ! سعلةرمذ ظذالرغا قارشع بعرلعكتة ظذرذش قعلعثالر
 ظاخعرةتكة «  7  كعتابتعن اهللا ؤة  ظةهلع  سعلةر

 ظعشةنمةيدعغانالر بعلةن، اهللا ؤة ظذنعث صةيغةمبعرع

 ؤة  بعلمةيدعغانالر  هارام  نةرسعلةرنع  قعلغان  هارام
  ظذ علمايدعغانالر بعلةن، تاكع هةق دعنغا ظئتعقاد ق

 نعسا  نعسا ظايةت  75 سىرة  تةؤبة ظايةت  76 سىرة  سىرة

 ظايةت  36 سىرة تةؤبة ظايةت  39  38 سىرة تةؤبة ظايةت  111

 تألعضةنضة الر  جعزية  هالدا  بويسذنذص خار  سعلةرضة
 » ! ذرذش قعلعثالر ظ قةدةر

 ت  هةدعسلةر  كةلتىرضةن  دةلعل   أؤةند هعزبعيالر
 : عكعحة

 اهللا ( ظةنةس ظةلةيهعسساالم صةيغةمبةر  1
 دعن رعؤايةت قعلعنغان مةرصذظ ) ظذنعثدعن رازي بولسذن

 دئضةن  مذنداق  مئنع « : هةدعسستة  اهللا  جعهاد
 صةيغةمبةر قعلعص ظةؤةتكةندعن باشالص ظاخعرع زامان

 قةدةر  قعلغانغا  ظذرذش  قارشع  دةججالغا  ظىممعتعم
  زوراؤانالرمذ، ظادعلالرمذ ظةمة جعهادنع . داؤاملعشعدذ

 » . لدعن قالدذرالمايدذ

 اهللا ظذنعثدعن رازي ( ظةبذ داؤذد ظةبذ هذرةيرة  2
 صةيغةمبةر ) بولسذن  مذنذ ظةلةيهعسساالم دعن  نعث

 ير بعلةنمذ، ع ياخشع ظةم « : هةدعسنع رعؤايةت قعلعدذ
 » . يامان ظةمعير بعلةنمذ  هامان جعهاد قعلعنعدذ

 هذرةيرة  ظةبذ  رازي ( مةكهذل  ظذنعثدعن  اهللا

دعن مذنداق ظةلةيهعسساالم نعث صةيغةمبةر ) بولسذن
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 قعلغانلعق  رعؤايةت  هةدعسنع  قعلعدذ ع بعر  بايان  : نع
ظةمعيرعثالر ياخشع بولسعمذ، يامان بولسعمذ سعلةرضة «

 مةيلع ياخشع بولسذن، يامان بولسذن، . ؤاجعب جعهاد
 هةرقانداق  ضذناهع كةبعرلةرنع قعلعدعغان بولسذن،

 . ؤاجعب مذسذلماننعث كةينعدة ناماز ظوقذش سعلةرضة

 ظايةت  29 سىرة تةؤبة

 هعزبعيالرنعث قاراشلعرعغا رةددعية
 قعلعص  صاكعت  قاراشلعرعغا  كأز  ظأز  هعزبعيالرنعث

  كةلتىرضةن دةلعللعرعنع ظويلعنعص باققان كعشع ظذالر
  نعث سأزلعرعنع ظذالرنث دةلعللعرع بعلةنال حذؤذؤئتة

 . لةيدذ

 قعلغان : رةددعية  1  دةؤا  دةص  قةيدسعز  ظذالر
 اهللا نعث « ظذ قةيعد . ع ظايةتلةردة قةيعد بار يذقعرق

 . سأز دئضةن » يولعدا
 . بذ ظايةتلةر قةيعدلعك، قةيعدسعز ظةمةس : دئمةك

 جعهادنعث ظعسالمعي اهللا نعث يولعدا جعهاد قعلعش
 ظةقعلغة زعت ضةص ، دةلعلسعز سأز قعلمايدعغان . نعشانع

 ظأزضةرتكة  نعشاننع  بذ  هعزبعيالر     قعلمايدعغان
 كاصعر  خعزمةت قعلعص،  كاصعرالرغا  نمعدذ؟ هعزبعيالر

 دألعتعنعث صعالنعنع ظعجرا قعلعش ؤة مذسذلمانالرغا زةربة
  جعهادنعث نعشانعنع ظأزضةر ظعسالمعي بئرعش ظىحىن

 تكةنمعدذ؟
 !) اهللا ظذنعثدعن رازي بولسذن ( ظةبذ مذسا ظةشظةري

 دةيدذ رعؤا  مذنداق  قعلعص  ظادةم « : يةت بعر
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 قعلعدذ، يةنة بعر ظذرذش باتذرلعقعنع كأرسعتعش ظىحىن
 بذ . ظادةم غذرذرعنع ساقالش ظىحىن ظذرذش قعلعدذ

 دةص  بولعدذ؟  يولعدا  اهللا  قايسعسع  ظذرذشالرنعث
 مكع اهللا ع ك : ظةلةيهعسساالم صةيغةمبةر ، ندا  سورالغا

 ش ظىحىن ظذرذش نعث دعنعنع ظىستىنلىككة ظئضة قعلع

 ظذرذش قعلغان  يولعدا  اهللا  كعشع  شذ  ظةنة  قعلسا،
 ) بذخاري ؤة مذسلعم رعؤايعتع ( » . بولعدذ

  جعهادنعث نعشانع اهللا نعث دعنعنع ظىستى : دئمةك
 عالش  شذثا باتذرلعقعنع ظاشكار . نلىككة ظئضة قعلعش

 ياكع ظأزعنع كأرسعتعش ؤة غةنعمةت ظىحىن ظذرذش
 ظةمةس  جايعز  قانداقالرحة ب . قعلعش  نعشان  ذ

 ظاشذرذشقا،  ظةمةلضة  غةرعزعنع  كذصصارالرنعث
 دعن  باش ظةضدىرىص،  ظألتىرىص ؤة  مذسذلمانالرنع

 دىشمةنلعرعضة خعزمةت قعلدذرذشقا ظايلعنعص قالعدذ؟

 دعضعلع  ظاخعرعنع  كةلتىرىص  دةلعل  هعزبعيالر
 موظمعنالر اهللا يولعدا « : ظذنعمعغان ظايةتتة مذنداق بار

 قع  ظذرذش ظذرذش  يولعدا  شةيتاننعث  كاصعرالر  لعدذ،

 » . قعلعدذ
 كذصصارالر « : اهللا يةنة بعر ظايةتتة مذنداق دةيدذ

 كةلسعال  قايتتذرعؤة سعلةر قولعدعن  دعنعثالردعن   نع

 » . بعلةن ظذرذش قعلعدذ سعلةر تكةنضة قةدةر
 دةيدذ  مذنداق  يةنة  اهللا  عزكع هئس شىب « : صاك

 عث يولعدعن توسذش مىلىكلعرعنع اهللا ن  كاصعرالر مال
 قعلعدذ  سةرعص  كئيعن . ظىحىن  قعلعنغاندعن  سةرص

 مال  ظئلعص  ظذالرنعث  هةسرةت  ظذالرغا  مىلىكلعرع

» . ظاخعر ظذالر يئثعلعدذ . كئلعدذ
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 نعشانع ، دئمةك  ظذالرنعث . ظئنعق كاصعرالرنعث
  نعشانع شةيتاننعث يولعدا ظذرذش قعلعص، مذسذلمانال

 . نعث يولعدعن توسذش رنع دعندعن ياندذرذش ؤة اهللا
 ظذنداقتا كذصصارالرنعث صعالنعنع ظعشقا ظاشذرذش ظىحىن

 قانداقمذ جايعز ع قئنعنع ظئقعتعش ظأز مذسذلمانالرنعث

 ! بولعدذ؟
 ظايةت  36 سىرة ظةنفال ظايةت  217 سىرة بةقةرة

 ظةمةس  جايعز  قةتظي  سأزلةص . بذ  حىنكع
 ي عنعمعز ظأتك  شةيتان  نعشانع  كاصعرالرنعث  ولعدا دةك،

 ظذرذش قعلعص، مذسذلمانالرنع دعندعن ياندذرذش ؤة
 توسذش  يولعدعن  نعث  كاصعرالرنعث . اهللا  بذ  مانا

 . ظذرذشتا يةتمةكحع بولغان نعشانع
 هعزبعيالر يذقعر : رةددعية  2  ظأتكةندةك،  : عدا

 كاصعر دألةتنعث صعالنع مذسذلمانالرغا زةربة بئرعش ؤة «

 حا  بذ  بولسا،  قعلعش  هاالك  كاصعر ظذالرنع  غدا
 . رنعث بايرعقع ظاستعدا ظذرذش قعلعشقا بولمايدذ ي ظةمع

 بولعدذ  هارام  قعلعش  ظذرذش  بذ . دةيدذ » بةلكع

 » هارامغا ؤاستة بولغان نةرسة ظأزع هارام « قارعشعغا
 . دئضةن قاظعدعنع دةلعل قعلعدذ

 دةيمعز  مذنداق  هعزبعيالرغا  مذسذلمانالر « : بعز

 تذرذص  سةصتة  بعر  بعلةن  قعلعش كذصصارالر  ظذرذش
 بولمامدذ؟  هاالك  يئمةمدذ؟  زةربة  جةريانعدا

 ظىحىن  ظاشذرذش  ظةمةلضة  نعشانعنع  كذصصارالرنعث
 ظىستعضة  ظذنعث  ظةمةسمذ؟  هارام  قعلعش  ظذرذش
 ظىحىن  ظاشذرذش  ظةمةلضة  نعشانعنع  كاصعرالرنعث

 ؤة  ماللعرع  جانلعرع، ظعسالمعي مذسذلمانالرنعث
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 ع دةصسةندة قعلعنسا يوق ظعمكانعيةتلعر  دألةتنعث بار
 قانداق بولعدذ؟ نئمعشقا بذ جايدا مةزكىر قاظعدعضة

 عزكع كذصصارالر بعلةن بعر هئس ظةمةل قعلعنمايدذ؟ شىب
 سةصتة تذرذص ظذرذش قعلعش ظذالرنعث نعشانعنع ظعشقا

 هارام ؤاستة قعلعنغان نةرسة . ظاشذرذشقا ؤاستة بولعدذ

 ! غذ؟ ظعدع ظأزع هارام
 هعزبع : رةددعية  3  شذنداق بعز  يةنة  يالرغا

 كاصعر دألعتعنعث صعالنعنع ظعجرا قعلعش « : دةيمعزكع
 ظىحىن قورحاق هاكعمعيةتنعث بايرعقع ظاستعدا تذرذص

 بولسا، ظذنداقتا مذسذلمانالرغا ؤاجعب ظذرذش قعلعش
 يةهذدعالر بعلةن بعر سةصتة تذرذص هةبةشلةرضة قارشع

 للةص مذ؟ مذسذلمانالر قوشذن تةشكع ؤاجعب ظذرذش قعلعش
 ظامئرعكا بعلةن بعر سةصتة يوق كىحعنع حعقعرعص  بار

 تذرذص ظذرذش قعالمدذ؟ ياكع كوممذنعستالر بعلةن بعر
 سةصتة تذرذص ظامئرعكعغا قارشع ظذرذش قعالمدذ؟ ياكع

 ضة قارشع ع ظعنضعلعزالر بعلةن بعر سةصتة تذرذص ضعرمانعي
 ! ظذرذش قعالمدذ؟

 ظأزعنع : رةددعية  4  هةمعشة  سعياسعي هعزبعيالر
 بئشعد  هاكعمعيةت  كأرةثلةص،  دةص  بار   ظئثعمعز

 حوماقحعلعرع  قول  كاصعرالرنعث  جاهانضعر  عكعلةرنع

 ظةيع  ياكع . لةيدذ ب دةص  ظامئرعكا  هأكىمدارالرغا
 ؤاجعب نعث غةرعزع ظىحىن خعزمةت قعلعش ع ظةنضعلعي

  مىلكلعر  بولسا، بةلكع صىتىن مذسذلمانالرنعث مال
 بار  ظعمكانعيةت  عنع،  دذنياسعغا يوق  ظعسالم  لعرعنع

 فعرانسعي  ظامئرعكعلعق،  ظئحعؤاتقان  ؤة ع ظذرذش  لعك

 ظاشذرذش  ظعشقا  غةرةزلعرعنع ظةنضعلعيعلعكلةرنعث
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 بولسا، هعزبعيالر يةنة ؤاجعب ظىحىن قذربان بئرعش
 ! نئمة دةص شذنداق حذقان سالعدذ؟

 ظعشقا : رةدععية  5  غةرةزلعرعنع  كاصعرالرنعث
 م  صىتىن  ذسذلمانالرنعث هةرعكةتكة ظاشذرذش ظىحىن

 دةص ؤاجعب كئلعشع  نئمة  يةنة  هعزبعيالر  بولسا،

 باشقعالرنع خاظعنالرنعث بايرعقع ظاستعدا ظذرذش قعلعدذ
 دةص جار سالعدذ؟

 هعزبعيالرنعث هةدعستعن كةلتىرضةن دةلعللعرعضة ظىح
 . خعل رةددعية بئرعلعدذ

 اهللا ظذنعثدعن رازي ( ظةنةس « بعرعنجع هةدعس  1
 هةدعس هةدس نعث » !) ن بولسذ  ظىحعنجع  ؤة  عنع

 بولسذن ( مةكهذل «  رازي  ظذنعثدعن  ظةبذ !) اهللا
 دعن رعؤايةت !) اهللا ظذنعثدعن رازي بولسذن ( هذرةيرة

 حىنكع . نعمذ دةلعل قعلعشقا بولمايدذ » قعلغان هةدعس
 ظةنةس  هةدعس  رازي ( بعرعنجع  ظذنعثدعن  اهللا

 رعؤاي !) بولسذن  شةيبة  ظعبنع  ظعبنع  يةزعد  ةت دعن
 راؤ . قعلغان  نامةلذم  بعر  هةدعس . ي ع بذ  ظىحعنجع

 مةكهذل . مذنقةتعظ  رازي ( حىنكع  ظذنعثدعن  اهللا
 هذرةيرة !) بولسذن  رازي ( ظةبذ  ظذنعثدعن  اهللا
 . دعن ظاثلعمعغان !) بولسذن

 ظذالرنعث هعزبعيالر  2  هةدعسلةردة  كةلتىرضةن
 يوق  دةلعل  صةيغةمبةر . كأزقارعشعغا   ظةلة حىنكع

 ياخشع « : قعلعص ظئنعق بعرعنجع هةدعستة يهعسساالم
 ظذرذش  بعلةنمذ  ظةمعير  يامان  بعلةنمذ،  ظةمعير

 جعهاد « ظىحعنجع هةدعستة . دةيدذ » داؤامالشتذرعلعدذ

. دةيدذ ؤاجعب » ضة سعلةر
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 دئيعلضةن ظةلةيهعسساالم صةيغةمبةر  سأزعدة  نعث
 ذش  ظذرذش كذصصارالرنعث غةرةزلعرعنع ظةمةلضة ظاشذر

 قعلعنغا  صةيغةمبةر ظىحىن  ظذرذشمعدذ؟   ظةلة ن
 ظةلؤةتتة يهعسساالم  ظةمةس،  دئمةكحع  . ظذنداق

 دعن جعهادنعث صةقةت ظةلةيهعسساالم حىنكع صةيغةمبةر

 اهللا يولعدا بولعدعغانلعقع توغرعسعدا نورغذن هةدعسلةر
 نام مة ع ن غة . كةلضةن  ظئلعش،  ؤة  ت  شأهرةت

 كأرس  دذنيالعق ع ت ع باتذرلعقعنع  قاتارلعق  مةقسةت ش
 قذرظاندعمذ بذ . علةن ظذرذش قعلعش جعهاد ظةمةس ب

 كةلضةن  ظايةتلةر  نورغذن  كذصصارالرنعث . هةقتة
 ظذالرنعث  ؤة  ظاشذرذش  ظةمةلضة  صعالنعنع

 شأهرعتعنع مذسذلمانالرنعث جةسةتلعرع ظىستعضة  شان
 ! شلعرع قانداقمذ جعهاد بولعدذ؟ ذ قذرذش ظذر

 هةدعسلةرنعث  3  كةلتىرضةن  دةلعل  هعزبعيالر
 مةثضى مة  جعهاد  شذكع،  قالمايدذ زمذنع  . ظىزىلىص

 سعتةملعرع ظذالرنعث جعهاددعن  هأكىمدارالرنعث زذلذم
 بذ خذددع . ظالعدعغان ساؤابعنع قعلحة كئمةيتةلمةيدذ

 مةسعلةن  ظعشالرغا،  ياخشع  كعشعلةرنع  : ظذالر
 كعشعلةرنع ناماز، زاكات، هةج ؤة ظذنعثدعن باشقا

 رغا بذيرذسا، ظذالرنعث صةرعز ظةمةللةرضة، ياخشع ظعشال

 . ساؤابعنعث كئمعيعص كةتمعضعنعضة ظوخشاش بعر ظعشتذر
 كعشعلةرنعث  يولعدعكع  ظذالرنعث  ؤة  هعزبعيالر

 . شذنداق ناشايان سأزلعرعدعن اهللا قا شعكايةت قعلعمعز
 ضذناه  بولمعسا  ياردعمع  نعث  مةظسعيةتتعن  اهللا

 ماثغعلع بولمايدذ  تاظةت ، يانغعلع  . ظعبادةت يولعغا

. ناهايعتع ياخشع هامعيدذر ، اهللا بعزضة كذصايعدذر
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 كذصصارالرنعث  قورحاق هاكعمعيةتنعث قول ظاستعدا
 صعالنعنع ظةمةلضة ظاشذرذش ظىحىن ظذرذش قعلعشنعث

 نعث دعنعغا اهللا جايعزلعقعغا قايعل بولذش ؤة بذنع
 اهللا نعث  دعنعدعن ؤة  دأثضةش كعشعلةرنع ظعسالم

 ظىركىتىش  قايتعشتعن  نامعدا يولعغا  ظعسالم  ظىحىن

 هعز . توقذص حعقعلغان ظعغؤادذر   ظةقعللعق كعشعلةر
 كةتمةسلعكع  حىشىص  خالتعسعغا  ظالدام  بعيالرنعث

 . كئرةك
 ظةمةلضة « هعزبعيالرنعث  صعالنعنع  جاهانضعرالرنعث

 دعن دئضةن » ظاشذرذش ظىحىن ظذرذشقا قاتنعشعش جايعز
 ظذرذشنع  بذ  يامان ؤاجعب هالقعص،  دئيعشعدعكع

 بةندعلةرنعث . ةرعزع مانا مةن دةص كأرىنىص تذرذصتذ غ
 نعنع شةيتانالر  صةرؤةردعضارع ظأزعنعث موظمعن قوشذ

 بذ اهللا ؤة اهللا نعث ! يولعدا جان بئرعشكة بذيرامدذ؟
 اهللا قا يالغاننع توقعغان « . هتاندذر و دعنعغا توقذلغان ب

 قعلغان كعشعدعنمذ ب ياكع اهللا نعث ظايةتلعرعضة تةكزع
 » اق كعشع بارمذ؟ زالعمر

 ناملعق » هأججةت « هعزبعيالر : رةددعية  7
 قعلعش « كعتابعدا  ظعتاظةت  بذيرذسا  ضذناهقا  ظةمعير

 بعز ظذالردعن . تقان ي دةص ظوحذق ظئ » جايعز ظةمةس

 باقايلع  ظةمةلضة : سوراص  صعالنعنع  دألعتعنعث  كاصعر
! ظاشذرذش ضذناهمذ؟ ياكع ساؤاصمذ؟
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 ظايةت  21 سىرة ظةنظام

 صةسلع ظىحعنجع
 مذسذلمان ( ظعخؤانذل مذسلعمعين

 ) قعرعنداشالر ظذيذشمعسع
 بارلعققا عي ظعخؤان : بةهس  1  ظذيذشمعسعنعث  الر

 : كئلعشع
 هةسةن . بذ ظذيذشمعنع شئهعد هةسةن بةننا قذرغان

 هعجرعية  يعلع  1906 يعلع، معالدعية  1324 بةننا

 جايع  17  دئضةن  مةهمذدعية  معسعرنعث  دا ظأكتةبعر
 . ظألعما ظاظعلعسعدة تذغذلذص ظأسأص يئتعلضةن عي دعن

 ظابدذراهمان  ظةهمةد  دادعسع  بةننانعث  هةسةن
 بويعحة نع فعقهع هأكىملةر » مذسنةدع ظعمام ظةهمةد «

 جعلعدقا رةتلةص، ظوقذغذحعالرنعث بذ زور بايلعقتعن 24
 . صايدعلعنعشنع ظاسانالشتذرغان

 كعتابلعرعمذ  هةدعس  باشقا  يةنة  . بار ظذنعث

 » سىنةنع « ؤة » مذسنةدع « ظعمام شاصعظينعث : مةسعلةن
 ظةبذ داؤذد ؤة » بةداظعظذل معنةن « . نع رةتلةص يازغان

 بذ كعشع . نع رةتلةص يازغان » مذسنةدع « تةيالعسنعث
 ساظةت ظوثشايدعغان بولغانلعقع ظىحىن ساظةتحع دةص

 ظذنعث قاهعرة . زاهعدلعقتا داثق حعقارغان . ظاتالغان

عكع ظأيعنع  ع، رةسسام كوحعسعد ن رايو غةؤرعية
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 زعيارةت قعلسعثعز، ظذنعث نةقةدةر زاهعدلعقتا تذرمذش
 ظأينعث تعضع داق يةر، . كةحىرضةنلعكعع بعلةلةيسعز

 كىتىصخانعلعرعمذ بعر قانحة صارحة سعرالنمعغان ياغاح
 . ، خاالس ظعدع تاختايالردعن ظعبارةت

 ظأسأص حوث  شذنداق مذهعتتا  مانا  هةسةن بةننا

 ، تةقؤالعققا ؤة زاهعدلعققا ظعشتعياق ضة لغاحقا ظعلعم بو
 يئتعلدىرضةن خاراكتئر باغالش  كعحعكعدعن . عنع  ظذ

 ؛ حعدة  قعيام قعلعشنع ئ ك . ظعدع باشالصال بةك حعحةن
 دىشةنبة، صةيشةنبعلعرع روزا تذتذشنع داؤامالشتذرغان

  ظذ كعحعكعدعال قذرظان يادقا ظئلعشنع باشلعؤة . ظعدع
 االغةت يعشعغا يةتمةيال قذرظاننع تولذق تكةن بولذص، ب

 مذسذلمانالر ظىحىن باش . يادقا ظئلعص بولغان ظعدع
 قاتذرذؤاتقانلعقع ؤة قايغذرذؤاتقانلعقع ظذنعث حعرايعدعن

 تذراتتع  قولع . حعقعصال  ظعشالرنع  يامان  بةزعبعر  ظذ
 جىرظةت قعالاليدعغان دةرعجعدة  بعلةن ظأزضةرتعشكة

 بع . ظعدع غةيرةتلعك  توختعغان قئتعم ر ظذ  صورتتا
 بعر هةيكةلنعث تذرغانلعقعنع كأرىص، قولعغا صاراخوتتا

 صالتا ظئلعص هةيكةلنع حئقعش ظىحىن صاراخذت ظعحعضة
 . كعرضةن

 نةصلع  باشالص  دةؤرعدعن  ظوقذغذحعلعق ظذ

 صاظالعيةتلةرنع ظىزمةي ظعسالمعي ظعبادةتلةر ؤة  ظةمةل
 قةلب داؤامالشتذرغاحقا  صاكلعنعص،  ع روهي

 ظذ مةكتةصتعكع حئغعدعال يامان . ظعدع سىزىكلةشكةن
 ظعشالرغا قارشع تذرذش جةمظعيعتع تةشكعللةص، بةزع
 . شةخسلةرضة نامسعز خةت ظارقعلعق نةسعهةت قعالتتع

هةسةن بةننا ظوتتذرا مةكتةصنع صىتتىرضةندة صىتىن
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 ؤئرستعتقا ع بةشعنجعلعككة ظعرعشعص، ظذن بويعحة معسعر
 كعردع  صىتتىرىش ع ظذن ظذ . ظوقذشقا  ؤئرستعتنع

 ش 18 كعرضةندة ظعمتاهانعغا  معسرا  ؤة ئ معث  ظعر
 . شذنحعلعك كأص نةسعرنع يادقا بعلةتتع

 نةتعجة بعلةن يذقعرع ظذ ظذنؤئرستعتنع تةثداشسعز

 ظذن  ظعر بويعحة ؤئرستعت ع صىتتىرىص،   بعرعنجعلعككة
 معنعستعرع . عشتع  ماظارعص  بعلةن  بةننا  هةسةن

 ق دةتاالش ع ل ع ؤة تون كعيعش توغر ظوتتذرعسعدا سةللة
 بةردع  سةللة . يىز  دةص  معنعستعر  كئيمةيسةن  تون

 دةص تذرذؤعلعص  كئيعمةن  بةننا  هةسةن  تذرذؤالدع،
 . ظاخعرع ظذتذق قازاندع

 ظعسماظعلعي  بةننا  مةكتةصكة ع هةسةن  بعر  دعكع
 نعية  نع بعرعتا ع ظعسماظعلعي . ظوقذتقذحعلعققا تةيعنلةندع

 ظ  يةردة ضةللعؤ ع داظعرعلعرع  بذ  بولذص،  الغان
 حعققان  ظةؤجعضة  ظعسماظعلعية . ظعدع ياؤرذصالعشعش

 قالغان  ظايلعنعص  كوحعسعغا  بعر  لوندوننعث  خذددع
 بذ يةردعكع ظاهالعلةرنعث كأصعنحعسع ظةنضعلعية . ظعدع

 . ظعدع نعث ظعشحعلعرع ع شعركعتع سذؤةيعس قانعل
 ظةنضعلعي  بةننا  خةلقعنع ع هةسةن  معسعر  لعكلةرنعث

 قذل ، نلعكعنع ظةزضة  يىزلةرضة  قارا  بذ  ظعشحعالرنعث

 كأردع  بعلةن  كأزع  ظأز  ظعسالم . بولذؤاتقانلعقعنع
 باشباشتاقلعق،  معسعردا  بولذصمذ  دذنياسعدا،

 يامراؤاتاتتع  بذزذقحعلعق  ؤة   غةر . ظةخالقسعزلعق
 بلعكلةر ظعسالم دعنعنع تىص يعلتعزعدعن قذرذتذش ؤة

 هةرعكة  جعددع  يوقذتذش ظىحىن  ظئلعص كأزدعن  ت

 خةلع . بئرعؤاتاتتع  ظعسالم  بأرة ص بذ  ياؤذز علعكع
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 نعث قولع بعلةن ؤةيران » ظاتا تىرك « مذستاصا كامال
 هةسةن بةننا بذ . ظعدع قعلعنغاندعن كئيعنكع مةزضعل

 قايغذرذص يىرعكع ، حع ظئحعشتع ع ظةهؤالالرنع كأرىص ظ
 . صارة بولدع

 ؤا  شذ  بةننا  ظىستعدة ع ت ق هةسةن  ظةهؤال  دعكع

 مذسذلمانالرنعث هةرقايسع « : عص مذنداق دةيدذ توختعل
 ظامال  قعلعص،  مذزاكعرة  ظةهؤالعنع   جةهةتتعكع

 ك  قانحة  ظعزدةص  ظذيقذسعز ئ حارعلةرنع  حعلةرنع
 مذسذلمانالرنعث . ظأتكىزضةنلعكعمنع اهللا ظأزع بعلعدذ

 . ظعحعمدعن يعغا قاينايتتع  هالعغا قارعسام ظعح
 لةر بعلةن هةسةن بةننا ياخشع دةص تونذلغان كعش

 صاظالعيةت ظعسالمعي ظاالقعلعشعص، بةش كعشع بعلةن
 قعلعشتع  ظةهدة  شةكعللةندىرىشكة  ظذالر . يادروسع

 حة بعر نام بعلةن ظوتتذرعغا حعقماستعن، بةلكع يئثع
 بعز  ظاتاص،  بعلةن  نام  دئضةن  مذسذلمان  ظأزلعرعنع

 . دةص جاكارلعدع » مذسذلمان قعرعنداشالر «
 اهللا . دة دةؤةت باشلعدع ع ي هةسةن بةننا ظعسماظعلع

 . ظذنعث ظعشعنع مول نةتعجعلعك ؤة بةرعكةتلعك قعلدع
 تةربعي ع ظعسماظعلعي  دةؤةتنعث تذنجع ع دة  لةنضةنلةردعن

 كةلدع  بارلعققا  قوشذنع  يةردة . ظاؤانضارت  شذ

 . تةربعيةلةنضةنلةرنعث بعرع شةيخ مذهةممةد صةرغةلع
 ظعسماظعلعي  ظذنع  داظعرلعرع  قوغال ع ظةنضعلعية  ص دعن

 حعقارماقحع بولغاندا، ظذ ظةنضعلعية رةهبعرع ظالدعدا
 بعلةن  جةسذرلذق  ظعسماظعلعي « : ظاجايعص  دعن ع مئنع

 ظذ بولسعمذ . يدذ  صةقةت بعرال كعشع حعقعرعؤعتةلة

. دئضةن » هةسةن بةننا
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 صارذق هأكىمعتع دةسلةصتة هةسةن بةنناغا ظانحة
 غورتةك بذ « ظذالر . دعققةت قعلمعدع ؤة ظئرةنشعمعدع

 قعالاليدعكعن؟  نئمة  يىردع » ظوقذتقذحع  . دئيعشعص
 ظعسماظعلعي  بةننا  صاظالعيةت ظعسالمعي نع ع هةسةن

 داظعرعسععنع  صاظالعيةت  ظايالندذرذص،  مةركعزعضة

 قاهعرةدة . ثةيتكةندعن كئيعن قاهعرةضة يأتكةلدع ئ ك
 ؤذجذدع  صىتىن  قعلعص،  تةسعس  ظورضعنع  ظعخؤانعية

 تذتذش ظعسالمعي بعلةن  ظذ . قعلدع دةؤةتكة
 ظايالندع  يعزا  شةهةرلةرنع  كةزدع،  . قعشالقالرنع

 بعر قانحة . ظذنع قارشع ظالدع خةلق بارغانال يةردة
 شأهرعتع صىتىن  دةؤةتنعث نام ظعسالمعي يعل ظعحعدعال

 كأزضة كأرىنضةن شةخعسلةرمذ . معسعرغا صىر كةتتع
 قوشذلدع  صعرقعلعرعمذ . دةؤةتكة  ظعسالم  ظذششاق

 بعل  بعرلةشتع دةؤةتحعلةر  هأكىمةت . ةن  ظةمدع
 ظاالق  كأزلعرعنع  قعلعشقا  خةؤعصسعرةص  جاالق

 سئلعص ج . باشلعدع  ظعشقا  ظورضانلعرعنع  اسذسلذق
 يىردع  صايالص  هةرعكعتعنع  ظاخبارات . دةؤةت

 نعتلعقعنعث ظون نةححة خادعمع هةسةن بةننادعن ئ ظاض
 . ظايرعلماي يىرىيدعغان بولدع
 ظةسكةرلةر  بةننا  ظا هةسةن  القعلعشعص، بعلةن

 ظعخؤانعيالرنع . لةشكة باشلعدع ع ظوفعتسعرالرنع  تةربعي
 رعغبةتلةندىردع  تةييارالشقا  قورال  ؤة  . حعنعقعش

 قعسعم  1947  بعر  بةننا  هةسةن  كةلضةندة  يعلعغا
 ظةؤةتتع  صةلةستعنضة  قذملذ . قوشذنلعرعنع   صةلةستعن

 يذقعرع قلعرع ؤة تاغ باغرعلعرعدا ظألىمنع هاياتلعقتعن

نعث  غان كعشعلةر صةيدا بولذص، يةهذدعيالر بعلعدع
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 . جاجعسعنع بئرعص، ظذالرغا ظاححعق ساؤاقالرنع بةردع
 كىنسئرع صارذق هأكىمعتع ظةنضعلعية بعلةن بعرلعشعص،

 قاتذردع  كالال  توغرعسعدا  ظعخؤانعيالر  . كئثعيعؤاتقان
 معسعر  صةلةستعندعكع  هأكىمعتعنعث  صارذق  بولوصمذ

 قورالال  بذزذق  بةرضةنلعكع قوشذنعغا  رنع

 صةلة  هأكىمعتع  صارذق  كئيعن،   ظاشكارالنغاندعن
 كئلعشعدعن  قايتعص  ظعخؤانعيالرنعث  ستعندعكع

 مذ جعددعيلعشعص، ظعسالم هةرعكعتعضة تئخع ، ظةنسعرةص
 جذغلعدع  سةؤةبلةرنع  بةزعبعر  بئرعشكة  . زةربة

 نةقعراش  ؤة  ماهعر  ظةهمةد  صارذقنعث  جىملعدعن
 ؤةزعرعنعث  ظعككع  ياخشع ظعسعملعك  ظألتىرىلعشع

 صارذق ظعخؤانعيالرنع ظعككع ؤةزعرنع . باهانة بولدع
 ظعخؤانعيالر تذتقذن . شذالر ظألتىرضةن دةص قارعلعدع

 تاشالندع ر قعلعنعص تى  قةستلةص . معضة  هةسةن بةننا
 قالدذرذلدع  سعرتعدا  تىرمة  ظىحىن  بذ . ظألتىرىش

 . ظعدع يعلنعث ظاخعرلعرعدعكع ظةهؤال  1948 معالدي
 ح  سىرعتع بذ  بةننانعث  هةسةن  ظعخؤانعيالر،  اغدا

 . حىشىرىلضةن يئثع يعل كالعندارعنع بئسعص تارقاتتع
 ظذحتع  ظةرؤاهع  صارذقنعث  كأرىص  كالعندارنع  ، بذ

 تذتتع  شةيتان . ساراثلعقع  ي ع ظذنعث

 قذرتلعرع  بةندة  تةكةببذرلذق  بعغعشلعرعدا
 ف ع ؤة يىسى ف عي ف ظذ هاصعز ظة . مىلدةشكة باشلعدع أل

 كةلدع رعشاتنع  بعرع . حاقعرتعص  ظعككعسعنعث  ظذ
 بعرع  يةنة  رةظعسع،  مةهكعمعسعنعث  معنعستعر

 هةسةن . ظعدع مةسلعهةتحع  ظعككعسعضة  ظذ  صارذق

 تذرذص،  كأرسعتعص  سىرعتعنع يئثع « بةننانعث
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 كأردأثالر  سىرعتعنع  « مذ؟ صادعشاهنعث  مئنعث »  ظذ
 كئرةك  ظألتأرىش  ظذنع  ظأرىمةكحع،  » ! تةختعمنع

. دئدع
 د ظابدذلمةجعد ظاخبارات ظاضعنعتلعقعنعث بةش مةهمذ

 . تتع  جاسذسعنع  هةسةن بةننانع ظألتىرىشكة ظةؤة

 معالدعية  1368 هعجرعية  لع ع ي  1949 يعلع،
 ذلمانالر ياش مذس « فئؤرالدا قاهعرة خةلق مةيدانع  12

 ظالدعدا » ظعشخانعسع  ظوق نعث  بةنناغا  هةسةن
 دوختذرخانعغ . تةضدع  يارعلعنعص  بةننا  ا هةسةن

 بئرعلدع  ظئلعص  هةسةن . قذتقذزذشقا  دوختذرخانعغا
 قاتمذ  ظألتىرىش هةققعدة  قانسعرعتعص  قات  بةننانع

 حىشتع  مذهةممةد . بذيرذقالر  جذثشعياؤ  صارذق
 ظةؤةتتع  ظذجذقتذرذشقا  بةننانع  هةسةن  . ؤةسصعينع

 هةقعقةت  تعنعقعغعحعلعك  ظاخعرقع  بةننا  هةسةن
 ظامانة  كأتىرىص،  يةتك  بايرعقعنع  ىزضةندعن تنع

 كئيعن، ظذنعث روهي اهللا نعث ظعزنع بعلةن اهللا نعث
 . دةرضاهعغا ظأرلعدع

 باش تةصتعشعنعث معالدي  يعللعق  1952 معسعر
 دئيعلدع  مذنداق  يعلع  1949 « : خاتعرعسعدة

 ساظةت  12  كةح  شةنبة  قة 8:00 فعؤرال،   لةردة

 ئحة ساظةت شذ ك . ستلةص ظألتىرىش ؤةقةسع يىز بةردع
 مذهةممةد . نعث تعنعقع توختعدع شئهعد لةردة ظةزعز 12

 ظوصراتسعي ع ؤةسص  بةننانعث ع ي  هةسةن  كئرعص،  خانعغا
 . ظةهؤالعنع سورعدع

 يارعسع  ظذنعث  دئضةندعن ظئغعر دوختذر  ظةمةس

 دوختذرخانعدعكع  ؤةسصي  مذهةممةد كئيعن،
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 » ...... كعشعلةرنعث هةممعنع حعقعرعؤةتتع
 مةسلعهةتحعسع  خاس  مةهكعمعسعنعث  زوثتذث

 هةسةن ‹ زوثتذث مذهةممةد ؤةسصعينع « : داق دةيدذ مذن
 › بةننا هازعرغعحة هايات بولسا، ظذنع ظذجذقتذرعؤةت

 انعث نامعزعنع هةسةن بةنن » . ظعدع دةص ظةؤةتكةن

 ظذنعث ياشعنعص كةتكةن دادعسع بعلةن تأت ظايال
 . حىشىردع

 توختعتعلدع  توك  يذرتتا  ظايال . صىتىن  تأت
 ظالدعدعكع سىرلىك مةرهذمعث جعنازعسعنع تاثكعال  ر

 . كةيصعياتتا كأتىرىص ماثدع
 قعلعندع  دةصنة  ظذنعث . هةسةن بةننا  ظعخؤانعيالر

 جةسعتعنع ظئلعص حعقعص نامايعش قعلمعسذن ظىحىن
 . قةؤرة قامال قعلعندع

 دذنيادعن كةتتع  صارذقنعث كأثلع . هةسةن بةننا
 تاصتع  ظذنعث . ظارام  بولغاندا  ؤاصات  بةننا  هةسةن

 ظأي ، عث بعرةر ظايلعق تةمعناتعمذ يوق ظعدع بالعلعرعن
 صارذقنعث يةنة بعر باش . ظعجارعسعنعمذ تألعيةلمةتتع

 قالدع  ظعخؤانعيالرنعث . ظاغرعقع  بولسعمذ،  ظذ
 ظعدع  قوشذنلعرع  معسعرنعث . صةلةستعندعكع  صارذق

 قعسعملعرعغا  برونئؤعك  ؤة  قوشذنع  صةلةستعندعكع

 ح  بذيرذقع  قعلعش  تذتقذن  . ىشىردع ظعخؤانعيالرنع
  برونئؤعك قعسعم مذهاجعرالرنعث حعدعرلعرعنع مذها

 بولذش  تةسلعم  بعلةن  ظألىم  ظذالرغا  ظئلعص،  سعرعضة
 ظعخؤانعيالر صارتعالشتا . ظوتتذرعسعدا ظعختعيارلعق بةردع

 ظذالر . كأيىص كىل بولذشتعن قورقذص تةسلعم بولدع

 تاياق  كئلعنعص،  يأتكةص  الضعرعغا ماق ق تو  جازا
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 . الندع ظاستعغا تاش
 يعتة  هةزعيبعنع  هةسةن  ظذستاز   ظعخؤانعيالر

 . كحعلعككة سايالص جعهاد هةرعكعتعنع داؤامالشتذردع
 ظعخؤانعيالرنعث  1952  بألىك ظوفعتسعرالر  بعر  يعلع

 كأتىردع  قوزغعالث  بعلةن  قوزغعالث . مةسلعهةتع

 ظابدذ  ظعخؤانعيالردعن  ظعحعدة  ظوفعتسعرالر  كأتىرضةن
 ف  ظابدذرةظذف،  مةكارعم مذنظعم  ظةبذ  جاسعر،  ذظاد

 . ظابدذلهةي، سااله شادي قاتارلعقالر  بار ظعدع
  ظابدذمذنظعم ظابدذرةظذف صادعشاهنعث ظعسكةندةر

 مذهاسعرعضة ع عي  قةسعرعنع  مذنتةزةه  تذرالغذسع  دعكع
 قويذشقا  قول  ظعستعصانامعضة  صادعشاهنع  ظئلعص،

 صارذق كىندعلعك خاتعرعسعضة مذنداق . مةجبذرلعدع
 . ظعخؤانعيالر مئنعث تةختعمنع ضذمران قعلدع « : ذ يازعد

 بعر  ظعخؤانعيالرنعث  صةقةت    قوزغعلعثع  ظوفعتسعرالر
 خاالس  كاصعتانغا دئثعز مةن . ظويذنعال  سةصعرعدة

 بذيرذق بئرعص يأنعلعشنع ظأزضةرتعؤةتمعضةن بولسام،
 » . دعال زةربة بةرمةكحع ظعدع دئثعز ظذالر ماثا

 ظعخؤا ب ظعنقعال  كىنع  قاهعرةدة بولغان  نعيالر
 تذرغذزذص  ظةسكةر  قوراللعق  كعشعلعك  ظونمعث

 . نع هعماية قعلدع ب ظعنقعال

 قوزغعغان ظوفعتسعرالرنع ظانحة ظعنقعالب ظعخؤانعيالر
 بعر ..... ياخشع بعلعص كةتمةيتتع  جةرياندا  بذ

 ظةنضعلعي  قانالدا  ظعخؤانعيالر  قارشع ع بألىك  ضة
 قعلعؤاتاتتع  ظذرذشع  انعيالر ظعخؤ . صارتعزانلعق

 ظةنضعلعي  1951  باشالص  معسعردعكع ع يعلعدعن  نعث

 تةشكعللعك هالدا  تةهدعت سئلعص، مةؤجذدلعقعغا
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 صويعزلعرعنع  قعلعص،  ؤةيران  صاراخذتلعرعنع  ظةنضعلية
 ياراقلعرعنع  بذزذص، خةزعنعلعرعنع كأيدىرىص، قورال

 ظألتىرىص  تارتعؤ  يذشذرذن  ظةسكةرلعرعنع  علعص،
 ظةنضعلعي ظعخؤانعي . كئلعؤاتاتتع  لعكلةرنع ع الر

 ظعدع  ظايالنغان  كألةثضعضة  قارا  . قورقعتعدعغان

 قورقذتذش  ؤة  جازاالش  قاتتعق  تةرةص  ظةنضعلعية
 هةرعكة  بولغان  ظارقعلعق بذ  توختاتماقحع  تلةرنع

 ب  ظذرذنذشلعرع  بارلعق  كةتتع ع بولسعمذ،  . كار
 نضعلعزالر بعلةن بولغان جةثدة معسلعسعز ئ ظعخؤانعيالر ظ

 رع قعسمةن ع ظةنضعلعية ظاخ . لعق كأرسةتتع قةهرعمان
 ظىحىن  ظعمتعيازلعر  قئلعش  ساقالص  بولسعمذ  عنع

 ظابدذناسعر بعلةن ظةهدعنامة تىزىشنع ظوحذق تةلةص
 بولدع  مةجبذر  ظابدذناسعر . قعلعشقا  تةلةصكة  بذ

 ظابدذناسعر بذ . نعيالر قوشذلمعدع  ظعخؤا . قوشذلدع
 زةربة  ظعخؤانعيالرغا  باهانة قوشذلماسلعقنع  بئرعشكة

 قعلدع  تذتقذن  ظعخؤانعينع  معث  نةححة  . قعلعص،
 هةرعكةت رةهبةرلعرعدعن ظابدذلقادعر ظةؤدة، ظعسالمعي

 قوشذنلعرعنعث  صةلةستعندعكع  ظعخؤانعيالرنعث
 مذهة  قانالدعكع  رةهبةرلعرعدعن  صةرغةلي،  ممةد

 جةهةننة ئ ظ  يىسىص  نضعلعزالرنع  ظذزاتقذحع  مضة

 ي، ظعبراهعم تةييعب، مةهمذد تةلظةت، هعنداؤي دذؤة
 الرغا ظألىم ) اهللا ظذالرغا رةهعم قعلسذن ( ظابدذللةتعص

 بةردع  ظعخؤانعيالر . جازاسع  معثلعغان  نةححة
 معسلع  تارعخعدا  جاهان  قامعلعص،  تىرمعلةرضة

 ؤةهشع  رةهعمسعز  بعلةن ي كأرىلمعضةن  ظازابالر

 ظعلعندع  قعين  باستذرذش . قعستاققا ياؤذزالرحة
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 نع ر  ظابدذناسعر يةنة بعر تىركىم كعشعلة يعلع  1966
 . يذتذص كةتكعحة داؤمالشتع

 مذهةممةد  قذتذب،  سةييعد  ظابدذناسعر  جامال
 ظألىم  ظعسماظعلالرغا  ظابدذلصةتتاه  يىسىص هةؤاش ؤة

 بةردع  فعزعكا، . جازاسع  ضئظومعتعرعية،  مئدعتسعنا،

 مذتةخةسسعسلةشكةن  ظعلمع قاتارلعق صةنلةردة  يادرو
 ظاستعدا  قئيعن نةصعرع 284 ياشالردعن  قعستاق

 تى  هةربي  كأمىؤعتعلدع ر ظألىص،  قذملذقعغا  . معنعث
 ظون معث كعشع قامالدع  معسعرنعث حوث . نةححة

 كىندة  بعر  تذرذص،  صةخعرلعنعص  معث 170 شةيتعنع
 . تتع ي ظادةمنع تذتقذن قعلغانلعقعنع ظئ

 باشقا  ؤة  ظعخؤانعيالر رايون ظةرةب معسعر  لعرعدا
 با  قعستعلعؤاتعدذ . ستذرذلعؤاتعدذ هازعرغعحة  . تذرمذشتا

 . خعزمةتتعن ظايرعلعص قئلعؤاتدذ
  ظئنعق بعر هةقعقةت شذكع، ظعخؤانعيالر مذسذلما

 ؤة  ظةللعرعضة  ظعسالم  شةرق  بولذصمذ  ظةرةب نالرغا،
 ناها  جةهةتتعن  بعرقانحة  تأؤةندعكعدةك   ظةللعرعضة

 . يعتع حوث تةسعر كأرسةتتع
 ظعسالم ب غةر  1  هاكعمعيةتتعن لعكلةر  دعننع

 يعراقالشتذرذص، ظةمةلعي ظايرعؤعتعص،  تذرمذشتعن

 كةلتىرعدعغان خةلع   علعك ص مذسذلمانالرنع  بعرلعككة
 نعث راؤعقعنع يعقعتعص تاشلعيالعغانلعقعغا خذشال بولذص

 مذسذلمانالردا قاندا، ظالعقانلعرعنع ظذؤالؤات  ظعخؤانعيالر
 ظىم  قذرذش  قايتا  هأكىمرانلعقعنع  عدعنع ظعسالم

 تةشكعللةش . ظويغاتتع  ظأزعنعث  بةننا  هةسةن

اهللا ظذنعث دةؤعتعضة . ماهارعتعنع نامايةن قعلدع
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 قعلعص، ظةنضعلي  ؤة ى نعث صىت ع بةرعكةت ظاتا  ن معسعر
 تةؤرةتتع  مةؤجذدلعقعنع  ظعخؤانعيالرغا . شةرقتعكع

 بولسا،  قعلمعغان  ظالدامحعلعق  ظوفئتسعرالر  ظةركعن
 ق  هأكىمرانلعقعنعث  بعلةن ظعسالم  قاش  ذرذلذشع

 ظوفئتسعرالر ظةسلعدة . كعرصعكنعث ظارعسعدا قالغان ظعدع

 كةرعمنع ب ظعنقعال  قذرظان  قعلغاندعن كئيعن،  غةلعبة
  قةسةم ) ظعسالم شةرعظعتعنع (  ظاساس قانذن قعلعشقا

 بولسعمذ،  بةرضةن  ؤةدة  ظعنقعالب بئراق ظعحعص
 عز رعيالعستعك دعنس ئ نع مات ظعنقعالب الص، ع ؤعسعنع ظوغر ئ م

 كأز ( ي ع ظةلمان  ظايرعيدعغان  هاكعمعيةتتعن  دعننع
 . يىزلعنعشضة تارتعص كةتتع ) قاراش
 ظةخالق  2  ياشلعرعنع  مذسذلمان  ي، ع ظعخؤانعيالر
 جعسمان ع ظةقل  ظىلضة ع ي جةهةتتعن تةربعي ع ي ؤة  لةشتة

 ظعلعم . كأرسةتتع  نومعية، و صةننعث ظاستر  ظعخؤانعيالر
 دةبعيات ؤة باشقا ضئظومعتعرعية، مئدعتسعنا، فعزعكا، ظة

 مذتةخةسسعسلعشعص  ظعلمي يذقعرع ساهةلةردة
 بذنعث بعلةن كعشعلةرنعث ظعسالم . ظذنؤانالرغا ظئرعشتع

 ظةمةلعي ظعسالمنعث . دعنعغا بولغان ظعشةنحعسع ظاشتع
 كعشعلةرنع  قعالاليدعغانلعقعغا،  بعتةرةص  مةسعلعلةرنع

 تةربعي  بعلةن  ظذسذل  ظعنسانعيةت ع ظعالهي  لةص،

 روياصقا دذنياسعد  ظعشالرنع  ظاجايعص  ا
 معللةت حةكلعمعسعضة  ؤة  دةؤر  حعقعرااليدعغانلعقعغا،

 حعنصىتتع  ظةؤدة، . ظذحرعمايدعغانلعقعغا  ظابدذقادعر
 هةسةن  تةلظةت،  يىسىص  صةرغةلي،  مذهةممةد
 قاتارلعق  غةزالي  زةينةص  قذتذص،  سةييعد  هةزعيبي،

. ظىلضعلةر ظذالرنعث كأز ظالدعدا نامايةن بولدع
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 ظولوضعيعسعضة ناهايعتع ظعدع ظعخؤانعيالر ظعسالم  3
 كأرسةتتع  تةسعر  لوضعسع  ظو ظعدع ظعسالم . حوث

 الرنعث قولعدا مذسذلمانالرمذ نومذس قعلعدعغان عي ظعخؤان
 بولذش هالعتعدع  حىشةنحة  شار ظاددي  يةر  ع ك ع د ع ن

 غان ع د ع ش حى پ ع س ئ ب ع ية ؤة پةلسةپةلةرن ع ق نةزةر ع بارل

 . ر دةرعجعدة ظعلضعرلعدع هالةتكة يئتعص ناهايعتع زو
 ظوثدا  ظألحةملعرعنع  تةصةككىر  دىمدة  ظخؤانعيالر

 ظعنسانعي ظعخؤانعية ياشلعرع يةر شارعدعكع . قعلعؤةتتع
 نةز  ظعلماسلعق  كأزضة  قاراص، ع صعكعرلةرضة  بعلةن  رع

 تراص ئ صعكعرلةرنعث قعممعتع ؤة صةزعلعتعنع ظ ظعنسانعي
 سالدع  ظويغا  ظادةملةرنع  ظار . قعلعدعغان  قعلعق بذ

 رئظاللعق  ؤة  هذجذمع  معكعرلعك  سوتسعيالعزمنعث
 تتعن مةغلذص بولغان  ية جةهة ظعدع سعمع ظاستعدا ئ ب

 قذتقذزذؤالدع  مذسذلمانالرنعث . كعشلةرنع
 دئموكراتعي  دئكتاتذرغا ع سوتسعيالعزمغا،  ياكع  ضة

 ظعخؤانعيالر شذنع ظعسصاتلدعكع، . ظعهتعياجع قالمعدع
 نةرسة هئح قعلغذدةك مذس نو ظعسالم دعنعدا مذسذلمانالر

 ظعكةن  ظعاله . يوق  حىشكةن  قانذندا ع ظاسماندعن  ي
 ظعكةن هئح  يوق  نذقسان  بارلعق . قانداق  بةلكع
 قانذ  ظةيب  يةرلعك  ظعخؤانعيالر . نالردا  نذقسان

 قاظعدة ظعسالمعي صةنضة غةيبع هةقعقةت ياكع  ظعلعم
 ظوتتذرعغا  هةقعقةتنع  بعرةر  زعتلعشعدعغان  بعلةن

 . ؤالدع يئثع قعلعص ظئالن عسعدا مذنازعرة حعقعرعش توغر
 بعلةن  قانذنعيعتع  كاظعناتتعكع  نعث  اهللا  حىنكع

 ؤاقعت هئح ظعنسانالرغا تىزىم قعلعص بةرضةن قانذنع

. بعرعضة زعت كةلمةيتتع  بعر
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 جعهاد ع ظ  4  جانالندذرذص ظعدع خؤانعيالر  يسنع
 ؤة . خةلقنع ظويغاتتع  روسية  ظارقعلعق ظامئرعكا،  بذ

 غةر  مذسذلمانالر باشقا  مةؤجذتلعقع  دألةتلعرعنعث  ب
 مانا بذ كاصعرالرنعث . تةرةصعدعن تةهدعتكة ظذحرعدع

 زةربة  ؤةهشعيلةرحة  هةرعكعتعضة  ظويغعنعش  ظعسالم

 بعلةن ؛ بئرعشنعث  ظذسذلالر  تىرلىك  مذسذلمانالرغا
 قوزغ  ظورضانلعرعنعث ؛ نعث ع ش ع ظذرذش  جاسذسلذق

 ظةدعبلةر  يالالنما  مئتودلعرع،  مذخبعر تةتقعقات   ؤة
 الرنعث صةسكةش قةلةملعرعنع ظعشقا سئلعص، كعشعلةر

 سعغا توسقذنلذق صةيدا قعلعشعنعث ع ر و بعلةن ظعسالم ظوتت
 كاصعرالر ظعسالم دعنعنع هاكعمعيةتتعن . سعرعدذر هةقعقع

 ظايرعؤعتعش صعالنعنع ظعشقا ظاشذرذش ظىحىن قورحاق
 ةل بذنعث سةؤةبعمذ د . ظةمةلدارالرنع ظعشقا سئلعؤاتعدذ

 . غعنعش صةيدا بولغانلعقعدذر ي مذسذلمانالردا ظو

 ع ؤة خاراكتئر ظعخؤانعيالر هةرعكعتعنعث : بةهس  2
 نعشانع

 ضةرحة « : هةسةن بةننا مذنداق دةيدذ شئهعد ظعمام
 سعياسةت يىرضىزىش بعزنعث بويعحة ظعسالم قاظعدعسع

 بعز  بولسعمذ،  ظةمةس سعياسعي نعشانعمعز  . صارتعية

 ب  ظئلعص  بىيىك ظعسالهات  ظةث  بعزنعث  ئرعش
 بئرعش مةقسعتعمعز  ظئلعص  ظعسالهات  بعز  بولسعمذ،

 ظةمةس  حعنقتذرذش . جةمظعيعتع  روهنع  ؤة  بةدةن
 تةنتةربعية  بعز  بولسعمذ،  ؤاستعمعز  مذهعم  بعزنعث

 ظةمةس  تةشكعال . ظةترةتلعرع  مةزكىر  تالرنعث  بعز

حىنكع بذنداق تةشكعالتالر . قايسعسع ظةمةس هئح
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 كأزلةيدذ ئر خاراكت رايون  نعشانالرنع  ؤاقعتلعق  . لعق
 تةشكعلع  بةزعدة  تةشكعالتالر  تىزىمضة ي بذنداق

 باشقذرغذحعلعق نامعنع ظئلعش  مةقسعتع قعزعقعش ؤة
 قذرذلعدذ  ظةقعدعمعز، بئراق . بعلةنمذ  بعزنعث

 ماكان،  يولعمعز  حةكلعمعسعضة، تىزىمعمعز،  زامان

 حةكلعمعسعضة  توساق  جذغراصعيلعك  معللةت،
 كعشعلةرنعث زئمعن ؤة زئمعن . ايدذ ظذحرعم  دعكع

 بعزنعث  قةدةر  بولغانغا  مةنسذص  قا  اهللا  هةممعسع
 توختعمايدذ  بعزنعث تىزىمعمعز . هةرعكعتعمعز  حىنكع

 بعزنعث يولعمعز . ظالةملةرنعث صةرؤةردعضارعنعث تىزىمع
 عنعث  بعز اهللا نعث صةيغةمبعر . صةيغةمبةرنعث يولع

 . معز  هابعلعرعدذر دذنيادعن كةتكةندعن كئيعنكع سا
 بايراق  كأتىرضةن  ساهابعلةر  بايرعقعمعز  . بعزنعث

 قعلغان هةم تارقاتقان ظئتعقاد بعزنعث دعنعمعز ساهابعلةر
 ساهابعلةردةك . دعن  هةم ظئتعقاد بعزمذ  قعلعمعز

 يادقا . عز تعم ع ق تار  قذرظاننع  ظالغان  يادقا  ساهابعلةر
 ؤة . ظالعمعز  دةظؤةت  بةرضةن  بعشارةت  ساهابعلةر

 » . ي رةهمةت بعلةن بعشارةت بئرعمعز ع ذنياؤ د
 مذنداق دةيدذ  يةنة  مانا ! بذرادةرلةر « : ظذ  مةن

 صةخعر  بعرلعكعدعن  بذرادةرلعك  ساص   مذشذنداق

  ي رعشتة بعلةن ظعصتعخار ع مذستةهكةم ظعاله . ن مة ع ن لع
 ظأز . ن مة ع ن لع  بارعسعدا  بولذص،  اهللا  دوست  ظارا

 بذرادةرلعكنع  ظأز  هةمكارلعشعص،  ظارا
 كة دا  ظذتذق قازعنعشنعث  ؤامالشتذرساثالر  لضىسعدة

 بعرلعك ! بعرلعككة ظةهمعيةت بئرعثالر . ظىمعدع حوث

. نعث قورالعثالر ؤة دةسمايةثلةردذر سعلةر
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 دةيدذ  مذنداق  يةنة  ظعخؤانعيالرنعث « : ظذ  بعز
 ؤةزعصعسع نئمة؟ يعغعنحاقالص ظئتقاندا بعزنعث ؤةزعصعمعز

 ظةيش ع مادد  ؤة  مةدةنعيةت  شةيتان ظعشرة  ي  ي ع تنعث
 دعن زئمعن دولقذنلعرعغا تاقابعل تذرذص، بذ دولقذنالرنع

 ي حعرعكلعكتعن ع معزنع مادد قةؤمع قوغالص حعقعرعص،

 بةلكع . بعز بذنعث بعلةن توختاص قالمايمعز . ساقالش
 ي حعرعكلعكنعث كةينعدعن ظذنعث ظذؤعسعغعحة ع مادد

 ظذجذقتذرعمعز  ظذؤعسعدا  ظأز  ظذنع  بئرعص،  . قوغالص
 صةيغةمبعر هةتتا  دذنيا  صىتىن  مذبارةك ع كع  معزنعث

 حاقعرعدذ  تةلعماتلعرعغا . نامعنع  كةرعم  قذرظان
 سايعسع زئمعن . ظعشعنعدذ  باراقسان  ظعسالمنعث  غا
 تئلعكع . حىشعدذ  مذسذلمانالرنعث  شذحاغدا ظةنة

 صىتىن دعن اهللا قا ، صعتنة قالمايدذ ، ظةمةلضة ظاشعدذ

 » . مةنسىص بولعدذ
 دةيد  مذنداق  يةنة  ظعخؤانعيالرنعث « : ذ ظذ  بعز

 دعنعنعث  ظعسالم  كعشعلةرضة  مةجبذرعيعتعمعز  تذنجع
 كةم  حةك  بايان  حعضرعسعنع  ظئنعق  كىتعسعز

 بعز مذسذلمانالردعن . بذ بعزنعث ظعدعيمعز . قعلعشتذر
 بويعحة نع ظةمةلضة ظاشذرذشنع، بذ ظعدعية ع مذشذ ظعدعي

 بذ . صاظالعيةت ظئلص بئرعشنع تةلةص قعلعمعز  ظعش

 ظعدعي بع  كأرسةتكةنلعكعمعز ع زنعث  ظةمةلعيةتتة  . نع
 مذنداق  شذظارعمعز  داظعمعيلعق  نعث « : بعزنعث  اهللا

 ساؤابع غايعمعز، صةيغةمبةر ظىلضعمعز، قذرظان قانذنعمعز،
 يىكسةك  ظةث  ظألىش،  يولعدا  اهللا  يولعمعز،  جعهاد

 ظاؤؤال . ظارمانعمعز  ظعخؤانعيالر  ظعسالمعي بعز

 ظاندعن  ظاندعن ي ظعسالمع شةخعسنع، ظاظعلعنع،
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 ظاندعن خةلق ظعسالمعي  هأكىمةتنع ظعسالمعي نع،
 ظاساسعغا . كأزلةيمعز  ظعسالم  بعز  ظىحىن  شذنعث

 . قعلمايمعز ظئتعراص قذرذلمعغان هةرقانداق هاكعمعيةتنع
 هاكعمعيةت تىزىلمعسعنع قايتا بةرصا قعلعص، ظعسالمعي

 تىزىلمة  قذرذص ظعسالمعي بويعحة مذشذ  هأكىمةت

 قعلعمعز حعقعشق  هةرعكةت    غةرب . ا  كئيعن  ظاندعن
 ؤةتعنعنع بعرلعككة  سعياسعتع بألعؤةتكةن مذسذلمانالر

 بعلةن . عمعز  كةلتىر  ظعسالم  مةزضعل  بعر  ظاندعن
 نذرعدعن  ظعسالمنعث  كئيعن،  بولغاندعن  بةخعتلعك

 صعشانة  تةتىر  كةتكةن  بولذص  كاصعر  بولذص  مةهرذم
 ظاندعن . ا تعكلةيمعز الرغا اهللا نعث بايرعقعنع قايت رايون

 دذنياغا  صىتىن  دةؤعتعمعزنع  ، قعلعص ظئالن بعزنعث
 صىتىن  دةؤعتعمعزنع  يةتكىزىص،  ظعنسانالرغا  هةممة

 هةرقانداق زوراؤان كىحنع . يةرشارعدا ظومذمالشتذرعمعز
 كذصرع ؤة شعرعك تىضةص، . دةؤةتكة باش ظةضدىرعمعز

 زنع هةممة كعشع اهللا قا بويسذنغانغا قةدةر هةرعكعتعمع
 هةر بعر باسقذحتا شذ باسقذحقا خاس . داؤامالشتذرعمعز

 » . ؤاستة ؤة ظذسذلالرنع قوللعنعمعز
 اهللا ظذنعثغا رةهعم ( سةييعد قذتذص شئهعد ظذستاز
 يئثع عزكع، بعز يعص س ع ه شىب « : مذنداق دةيدذ !) قعلسذن

 بولدذق  ظعضة  نةرسعضة  بعلمة . بعر   بذنع ظعنسانالر
 صةيدا ، يؤاتعدذ  ظعنسان  يئثع بذ . قعاللمايدذ ظذنع

 ظةمةلعي نةرسة ظةمةلعيةتكة ظئشعشع ؤة مذسذلمانالرنعث
 بذنعث .. . تذرمذشعدا ظأز ظعصادعسعنع تئصعشع كئرةك

 الردا ظويغعنعش هةرعكعتع ظئلعص رايون ظعسالمعي ظىحىن

قعسقا  ظويغعنعش هةرعكعتع ظذزذن . بئرعش كئرةك
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 ي ظعنسانع مذساصعلةرنع بئشعدعن كةحىرضةندعن كئيعن
 » . رةهبةرلعكعنع قولعغا ظالعدذ

 ظعخؤانعيالرنعث دعنع ظعدعيسع : بةهس  3
 دةيدذ  مذنداق  بةننا  هةسةن  ظعمام  : ظذستاز

 ظعخؤانعيالر اهللا نعث كعتابعغا ظعرعشعص، ظذنعثدعن «
 توغرا يول ظعزدةص شذنداق تونذشقا كةلدعكع، ظعسالم

 صىتىنلىكتذر  بعر  تذرمذشنعث . صارحعالنماس  ظعسالم
 ظعسالمعي رعغا يعتةكحعلعك قعلعشع، هةممة ظعش ظعشلع

 بويسذنذشع،  هأكعمضة  ظعسالمنعث  كعرعشع،  تىسكة
 قاظعدة  بئر  ظعسالمنعث  ظئلعص  ظذيغذن   قانذنلعرعغا

 مذسذلمان بولماقحع هةقعقع كعشعلةر . علعشع كئرةك
 قعلعشع ، بولسا  ظاساس  ظعسالمنع  ظعشتا  هةممة

 » . كئرةك
 انعيالر ظعشةنضةن، ظعخؤ « : ظذ يةنة مذنداق دةيدذ

 هاكعمعيةت ظئتعقاد  دعنعدا  قعلعص كعلعؤاتقان ظعسالم
 ظعسالم دعنع نةزةرعية . ي قعسمعدذر ع ب ع دعننعث بعر تةرك

 ب  بعلةن  تاينعش  كأرسعتعشكة  يول  ة علل جةهةتتعن
 تاينعدذ  يىرضىزىشكعمذ  هأكىمرانلعق . هاكعمعيةت

 كعتابلعرعمعزدا،  فعقهي  تىصكي ظةقعدة بعزنعث  ؤة

 سانعلعدذ، ع مةسعل  قاتارعدا  لةر ع مةسعل صذرذظات لةر
 » . قاتارعدا سانالمايدذ

 شذنع بايقاؤاتعمعزكع، « : ظذ يةنة مذنداق دةيدذ
 ظعسالم  صاك  ظايرعؤعتعش  هاكعمعيةتنع  بعلةن  دعن

 دعننث روهي ؤة تةلعماتعنع . دعنعنعث تةلعماتع ظةمةس

ظئتعراص مذسذلمانالر بذ ظايرعشنع هةقعقع حىشةنضةن
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 » . ذ قعلمايد
 دةيدذ شئهعد ظذستاز  مذنداق  قذتذص  : سةييعد

 بذيان «  تارعختعن  قاظعدعسع  نةزةرعؤي  ظعسالمنعث
 . قاظعدعسعدذر » اهللا تعن باشقا مةظبذد بةرهةق يوق «

 قعلعش، ظئتعقاد يةنع اهللا نع قةلعبتة يالغذز اهللا دةص

 ظعتعنع ع ظعبادةتنع بعرال اهللا قا قعلعش ؤة اهللا نعث شةرع
  شقا تةتبعقالش ظعسالمنعث تىص ظاسا تذرمذ ظةمةلعي

 جةهةتتعن .. . سعدذر  نةزةرعية  ظاساسنع  ظئتعراص بذ
 ةت اهللا نعث ظعنسانعي قعلعش دئضةننعث مةنعسع بارلعق

 قايتعص،  ظالدعغا هئح دعنعغا  ظأز  ظعشتا  بعر  قانداق
 هأكىم حعقارماسلعق، بةلكع هةممة ظعشتا اهللا نعث

 ظ  هأكمعضة  نعث  اهللا  قايتعص،  ةضععشعش هأكمعضة
 » . دئضةنلعكتذر

 ظععخؤانعيالرنعث ؤاستعلعرع : بةهس  4

 دةيدذ شئهعد ظعمام  مذنداق  بةننا  : هةسةن
 يولع «  قعرعنداشالرنعث  باسقذ نعث مذسذلمان   قةدةم

 بةلضعلةنضةن  ظئنعق  نئمة . حلعرع  ظأزعمعزنعث  بعز
  ظعراد . ؤاتقانلعقعمعزنع ظوبدان بعلعمعز ذ قعلماقحع بول

 نعمذ  شذرذشتا قوللعنعدعغان ؤاستعلةر عمعزنع ظةمةلضة ظا

 ؤة . بعلعمعز  نوتذق  ؤاستعلعرعمعز  ظاساسلعق  بعزنعث
 يئزعص،  ماقالعلةرنع  كعتاب  سأزلةص،  لعكسعية

 بذ . كئسةللةرضة دعظاضعنذز قويذص مذؤاصعق دورا بئرعش
 ظعرعشكعلع،  ظىنىمضة  قولالنغاندا  يالغذز  ظذسذلنع

 . غعلع بولمايدذ كة يةتكعلع، غايعنع ظعشقا ظاشذر مةقسةت

بولغان يةنة تئضعشلعك شقا ع ن ع دةؤةتحعلةر حوقذم قولل
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ضةرمةيدعغان  دةؤةتحعلةرنعث ظأز . باشقا ؤاستعلةر بار
 : ؤاستعلعرع تأؤةندعكع ظىح ظعشتعن  ظعبارةت

 . حوثقذر ظعمان  1
 . يئتعلدىرىش تىجىصعلةص  2
 . ظعزحعل هةرعكةت قعلعش  3

 ذحقا ظعخؤانعيالر باسق « : ق دةيدذ ا ظذ يةنة مذند
  ظذالرنعث قار . عدذ لةش ظذسذلنع قوللعن ع بألىص تةربعي

 عشعحة هةرقانداق دةؤةت تأؤةندعكع ظىح باسقذحنع
 : بئسعص ظأتىشع كئرةك

 هةرخعل  1  تونذشتذرش،  قعلعش،  تةشؤعق
 . قة يةتكىزىش باسقذحع خةلق تةبعقعدعكع ظاؤام

 تةشكعللةش،  2  قوشذن  تالالش،  يئتعلدىرىش،
 . ق قعلعش باسقذحع سةص تىزىص تةييارلع

 نةتعجة  3  ؤة  قعلعش  ظعجرا  قعلعش،  هةرعكةت
 . يارعتعش باسقذحع

 دةيدذ  مذنداق  يةنة  كعشعلةر « : ظذ  : كأصلعضةن
 غايعلعرعنع  ؤة  يئتعش  مذددعظالعرعغا  ظأز  ظعخؤانعيالر

 ظو  ظعشلعتعشنع  كىحع  قورال   ظةمةلضةظاشذرذشتا
 كىح ظعسالمنعث هةر . يلعشؤاتامدذ؟ دةص سورعشعدذ

 قانذن ق  شذظارعدذر  انداق  عنعث ظةقعد . تىزىمعدعكع

 عتتعصاقلعقنعث كىحع ظ . ع بعرعنجع ظورذندا تذرعدذ كىح
 تذرعدذ ظعككنعجع  كىحع ياراقنعث  قورال . ظورذندا

 ظعخؤانعيالر باشقا ؤاستعلةر . ظىحعنجع ظورذندا تذرعدذ
 بةرمعضةندة  سالعدذ ظةمةلعي ظىنىم  ظعشقا  . كىحنع

 ظعتتعصاق  ؤة  كىحع  تولذقالص ظعمان  كىحعنع  لعق

. بولغاندعن كئيعن قورال كىحعنع ظعشقا سالعدذ
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 ؤة جةمظعيةت ظخؤانعيالرنعث رئظاللعق، : بةهس  5
 هأكىمةتكة بولغان قارعشع

 ظوحذق « : هةسةن بةننا مذنداق دةيدذ شئهعد ظعمام
 سعلةر . هةقعقةت ظالدعثالردا تذرذصتذ ! بئرعثالر جاؤاب

 قعلعؤاتقان تىزىملةر رئظاية ا تذرمذشذثالرد ظةمةلعي هازعر
 بذ تىزىملةرنعث ظعسالم . نوقذل ظةنظةنعؤي تىزىملةردذر

 يوق هئح بعلةن  ظاالقعسع  تىزىملةر . قانداق  بذ
 ظاساسالنمعغان  ظعسالمغا  ؤة  ظئلعنمعغان  . ظعسالمدعن

 ظاالقة  خةلقظارا  ؤة  تىزىمع  مذناسعؤةت  ظعحكعرع
 هةرب      ؤة  مةمذرع  تىزى ع تىزىمع،  ملةر،  ي

 ي تىزىمع، شةخعسلةرنعث ظعضعلعك ع ةتنعث ظعقتعساد دأل

 ظوقذ  ظاظعلة  تىزىمع،  بةلكع  تىزىملعرع،  ظوقذتذش
 شةخس  ؤة  تىزىملعرع ع تىزىمع  مذناسعؤةت  .... ي

 » . هةممعسع شذنداق
 هةقعقع ناؤادا بعزنعث « : ظذ يةنة مذنداق دةيدذ

 هأكىمةتكة  بعز  بولسا،  بولغان  هأكىمعتعمعز  ظعسالم

 عسالم دةؤعتع ظئلعص بئرعش تةلعصعنع صىتكىل دذنياغا ظ
 بعزنعث هأكىمدارلعرعمعز قةيةردعمذ بئراق . قوياتتذق

 ظذنداق قعاللعسذن؟ ؤةهاالنعكع ظذالرنعث هةممعسع

 يسعنع ع ياتالرنعث ظعد ، ياتالرنعث قوينعدا حوث بولدع

 قعلدع  هأكىمدارالرغعال ! بذرادةرلةر . قوبذل  دةؤةت
 ه ظةمةلعي . خاس ظةمةس  أكىمدارالرنعث تةجرعبعلةر

 كئلعدعغانلعقعنع  ظاجعز  بئرعشعدعن  ظئلعص  دةؤةت
 مذهعم  ظةؤال يئثع دةؤةت . ظعسباتلعدع  دالرنعث

دةؤةت ! دةؤةتنع ياخشع ظئلعص بئرعثالر . ؤةزعصعسع
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 بعلةن ! الثالر يئثع شةكلعنع  نةصسع  قالماي  ظذزذنغا
 ظعرعشتىرةلةيدعغان  نةصكة  باشقعالرنع  قعلعص  جعهاد

 » . يسعلةر  دارالرنع كأرةلة مذسذلمان هأكىم
 دةيدذ شئهعد ظذستاز  مذنداق  قذتذب  : سةييعد

 جةم «  ظعسالم ظ جاهعلعيةت  نئمة؟  دئضةن  عيعتع

 تذرعدذ؟  تاقابعل  بعلةن  يول  قايسع  جاهعلعيةتكة
 جةم  دعضعنعمعز ظ جاهعلعيةت  تونذشتا، ظئتعقاد عيتع  ي

 بعر اهللا قا .... دعنع صاظالعيةتتة، قانذن تىزىملةردة
 . تذر جةمظعيةت ايدعغان هةرقانداق بويسذنم

 بولغاندا، بىضىن كىندة يةرشارعدا بويعحة بذ تةبعر
 بارلعق  تذرعؤاتقان  بولذص  لةر جةمظعيةت مةؤجذت

 » . رامكعسعغا كئرعدذ » جاهعليةت جةمعيعتع «

 بولغان : بةهس  6  يولعغا  ظأز  ظعخؤانعيالرنعث
 حىشةنحعسع

 دةيدذ شئهعد ظعمام  مذنداق  بةننا  : هةسةن
 شذنع لةر سع «  كئلعؤ ظئيتع ظوحذق ضة  قويغذم   ا ص

 دةؤعتثالرنع سعلةر تعدذكع،  نورغذن تئخع نعث
 حىشةنمةيدذ  دةؤةتنعث . كعشعلةر  دةؤةتنع،  ظذالر

 قاتتعق مةقسةت  دةؤةتكة  حىشةنضةندة  نعشانعنع

 دىشمةنلعك  رةهعمسعزلةرحة  ؤة  قعلعدذ  ظأحعمةنلعك
 نورغذن سعلةر . قعلعدذ  ظالدعثالردا  قالر حعلع قئيعن نعث

 . نعث ظالدعثالرنع نورغذن داؤانالر توسويدذ سعلةر . بار
 دةؤةتحعلةرنعث يولعغا ماثغان سعلةر ظةنة شذ حاغدا

 ، نع تونذمايدذ سعلةر تئخع هازعر كعشعلةر . بولعسعلةر

 قعلعؤاتسعلةر سعلةر  تةييارلعق دةؤةتنعث . دةؤةتكة
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 جعهادقا  بولغان  تةلعصع  كأرة مذقةررةر  شكة  ؤة
 تعنع هةقعقع نعث ظعسالم خةلق . لعؤاتعسعلةر تةييارلعق قع

 دعكع بعر حوث  نعث يولذثالر سعلةر حىشةنمةسلعكع،
 قتع ظألعماالر  بةزعبعر دعندارالر ؤة جانبا . توساقتذر
 دعن سعلةر  نعث دعنع حىشةنحةثالرنع يات ساناص،

 قوللعمايدذ  كأرعشعثالرنع  ضة سعلةر . يولعدعكع
 علةر ؤة هوقذقدارالر باشلعقالر، داهعيالر، ظابرويلذق كعش

 قعلعدذ  هأكىمةتلةر . ظأحعمةنلعك  ضة سعلةر بارلعق
 نعث سعلةر هةرقانداق هأكىمةت . بعردةك قارشع تذرعدذ

 . صاظالعيعتعثالرنع حةكلةص، يولذثالرغا توساق قذرعدذ
 بذالثحعلعرع  تذرذش، سعلةر هوقذق  قارشع  ضة

 بارلعق  ظىحىن،  ظأحىرىش  نذرعنع  دةؤعتعثالرنعث
 سالعدذ ؤاستعلةرنع  كةلضةندة . ظعشقا  بذنعثغا  ظذالر

 يارعماس هأكىمةتلةردعن ياردةم سوراص، ظاجعزالشقان
 ضة ظةسكعلعك سعلةر ظةخالقنع ؤة ظذالردعن صذل تئلةص

 هةممة . بعلةن سوزذلغان قولالرنع تةث ظعشقا سالعدذ
 تذمانلعرعنع سعلةر كعشع  شىبهة  دةؤعتعثالرغا  نعث

 ظاتعد  ظوقلعرعنع  تأهمةت  دةؤعتعثالرغا . ذ قوزغاص،
 ظةسكعرع  ظةيب هةرخعل  حاصالص،  ي نذقسانالرنع

 دةؤةتنع  تاينعص،  نوصذزعغا  ؤة  ظعقتعسادع  كىحع،

ظذالر اهللا نعث نذرعنع « : كعشعلةرضة سةت كأرسعتعدذ
 ظأحىرمة  صىؤلةص  بعلةن  بولعدذ  ظئغعزلعرع  . كحع

 ضةرحة كاصعرالر ياقتذرمعسعمذ، اهللا ظأز نذرعنع ؤايعغا
 ظارقعلعق تةجرعبة ؤة سعناق سعلةر » . يةتكىزعدذ  بذ

 تذتقذن  قامعلعسعلةر،  كعرعسعلةر،  ظورذنلعرعغا

ردان قعلعنعسلةر،  قعلعنعسلةر، صالعنعسلةر، سةرضة
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 قعلعنعدذ  مال  مذسادعرة  ظعشتعن . مىلكعثالر
 بوشعتعلعسلةر، ظأيلعرعثالر ظاختذرعلعدذ، سعناق ظذزذنغا

 مذمكعن  معم « . سوزذلعشع  الم،  عشعلةر ك . ظةلعف،
 تةرك ذ دةص قوي ظئيتتذق ظعمان  سعنالماي  ش بعلةنال
 » لعمعز دةص ظويالمدذ؟ ظئيتع

 مذ بئراق  كئيعن  ظعشالردعن  الرغا د ع ه ا ج اهللا ظاشذ
 قعلغذحعالرغا  ظةمةل  ياخشع  قعلعشنع،  ظاتا  غةلعبة

 » . بئرعشنع ؤةدة قعلدع ب ساؤا

 ظعخؤانعيالرنعث ظاالهعدعلعكلعرع : بةهس  7
 بايان  قعسقا   الردعن ظعخؤانعيالرنعث تأؤةند مذشذ

 ظعكة  ظعضة  ظاالهعدعلعكلةرضة  قانحة  بعر   عكعدةك
 : ؤالغعلع بولعدذ ى نلعكعنع كأر

 جةهةتتعن  1  خاراكتئر  دةؤعتع  ظعخؤانعيالرنعث
 ظعخؤانعيالرنعث دةؤعتع . مذكةممةل، نعشانع ظةتراصلعق

 حةكلعنعص  تةرعصعضة  بعر  مةلذم  دعنعنعث  ظعسالم
 رةصنع ظاالهعدة ضةؤدعلةندىرىص، باشقا بعر تة ؛ قالمعغان

 . تةرةصلةرنع تاشلعؤةتمعضةن
  ظذالرنعث نعشانع ظةتراصلعق دئضعنعمعز ظعخؤانعيالر

  ظاخعر . نعث باش نعشانع شةخعسلةرنع تةربعيةلةش

 ظاندعن صىتىن . قع نعشانع هاكعمعيةت بةرصا قعلعش
  يةر شارعدا اهللا نعث دعنعنع ظىستىنلىككة ظعرعشتىرى

 قعلعش شكة  دعنعنع . يىرىش  ظعسالم  ظعخؤانعيالر
 ظعخؤانعيالرنعث قارعشعحة ظعسالم . ظةتراصلعق حىشعنعدذ

 دعنع بعر صىتىنلىككة ظعضة مذكةممةل تىزىم بولذص،

ل و هاياتلعقنعث هةممة ظعشلعرعنع مذشذ تىزىم كونتر
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 كئرةك  بعلةن . قعلعشع  كعشعلةر  يةنة  ظعخؤانعيالر
 ظعخؤانعيالر كعشعلةرنعث . دذ ظةتعراصلعق مذظامعلة قعلعشع

 ظةقعللعرعضة هأججةت، صاكعت  بعلةن خعتاص قعلسا،
 سىصة  نعث  اهللا  نع،  اهللا  تلعرعنع  قةلعبلةرضة
 شتذرذص،  ظةسلعتعص، ظاخعرةت تذيغذلعرعنع حوثقذرال

 ظىندةيدذ  صاكالشقا  صعترعتعضة . قةلعبلةرنع  ظعنسان
 عنع ظعسالم بعلةن بولغان مذناسعؤعت  صعترةتنعث ظعمان

 مذكةممةل . حىشةندىرعدذ  كعشعلةرضة  ظعخؤانعيالر
 كأرسةتتع  ظىلضعسعنع  ظعخؤانعية . مذسذلمانالر

 ظذيذشمعسعنع قذرذص حعققذحع هةسةن بةننا بذنعثغا
 ظذ ظوحذق يورذقلذق، . ظةث ياخشع معسال بوالاليدذ

 تاشالص  نذر  حعرايعغا  سةزضىرلىك،  ظاثلعقلعق،
 ظذ . ظعدع شهذر تذرعدعغان روهي سىزىكلىك بعلةن مة

 دىشةنبة، صةيشةنبة كىنلععرع روزا تذتذشنع بعر ظأمىر
 ك . داؤامالشتذردع  قعالتتع ئ ظذ  قعيام  ظذ . حعدة

 كىح  ظاالقة ؛ قذؤؤةتتة  جعسماني  بعلةن  كعشعلةر
 قةلعبلةرنعث ؛ قعلعص، ظذالرنعث ظةهؤالعنع ظعضةللةشتة

 بعغعشلعرعغا خعتاب قعلعص، اهللا نعث ياردعمع  بةندة
 ظايالندذرذشتا بعلةن كى حلىك ظةقعدعلعك قةلعبلةرضة

 . مةشهذر ظعدع

 ظعسالم « : هةسةن بةننا مذنداق دةيدذ شئهعد ظعمام
 ظعحعضة  ظأز  تةرةصلعرعنع  هةممة  هاياتلعقنعث  دعنع

 تىزىمدذر  ظةتعراصلعق  هةم . ظالغان  دعنع  ظعسالم
 دألةت، هةم ؤةتةن، هأكىمةت هةم معللةت، هةم

 كىح  هةم  هةم  خةلق  هةم مئهرعبان قذؤؤةت،  لعق

ظادالةت، هةم قانذن هةم مةمذرعيةت، هةم صةن هةم
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 ظعقتعسادي  ؤة  بايلعق  ماددي  هةم  مةدةنعيةت،
 هةم ظةقعدة تاصاؤةت، هةم جعهاد هةم دةؤةت، هةم

 » . ظةسكةر، هةم ظعمان هةم ظعبادةت
 ظعخؤانعيالر ظئنعق نعشان ؤة مذظةييةن ؤاستعالرغا  2

 ظةتعر  ظذالر  بولذص،  بئرعؤاتقان ظعضة  يىز  اصعدا

  اهللا نعث دىشمةنلعر . هادعسلةرنع تولذق بايقعيااليدذ
 دعنعغا  ظعسالم  نةقةدةر قاراتقان عنعث  جةثلعرعنعث

 . كةسكعنلعكعنعمذ حىشعنعدذ
 ظةمةلعيةتحعلعكنع يذقعرع ظورذنغا  3  ظعخؤانعيالر

 ظذالرنعث كأرةشحان ظعدعيسع . قويعدعغان جاماظةدذر

 بار ع تةربعي ظةمةلعي ؤة  ظذسذلع  ظعخؤانعيالر . لةش
 تعرعك  ظايالندذرعدعغان  ظةمةلعيةتكة  نةزةرعيةنع
  ظىلضعلةر ظارقعلعق ظعسالمنع كعشعلةرضة حىشةندىر

 . عدذ
 مذنداق شئهعد ظعمام  ظعخؤانعيالرغا  بةننا  هةسةن

 جعدةلخور ! ظةمةلعيةتحعل بولذثالر « : ؤةسعيةت قعالتتع

 هعدايةت ! بولماثالر  قةؤمنع  ظذالرغا اهللا بعر  قعلسا
 هعدايةت تاصقان . ظةمةلعيةتحعل بولذشنع ظعلهام قعلدذ

 » . بعر قةؤم جعدةلخورلذق قعلمعسعال ظازمايدذ
 ظعخؤانعيالرنعث نةزةر داظعرعسع كةث بولذص،  4
 ظأتكةن يذقعر ظذالر  تونذشتذرذص  بعز  ظعسالمعي دا

 مذجةسسة  ظأزعضة  ظاالهعدعلعكلعرعنع   ظئقعمالرنعث
 بئرعص، ظعخؤا . ملعضةن  ظةهمعيةت  شةخعسكة  نعيالر

 زعكرع  ظعبادةت  جةهةتتة  روهي  تةسبعه  شةخعسنع
 ؛ ظةقلي جةهةتتة مذتالعظة ؤة ظعزدعنعش بعلةن ؛ بعلةن

جعسماني جةهةتتة بةدةن حعنعقتذرذش ؤة مةشعق
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 . لةيدذ ع قعلدذرذش بعلةن تةربعي
  ظعخؤانعيالرنعث يولعدا ظعسالمنعث بعر تةرعصع ظاال

 ص، باشقا تةرةصلعرع تاشالص قويذلغان هعدة تةكعتلعنع
 ظعخؤانعيالر دةلعل ظعزدةش، نةسلةرنع ظاساس . ظةمةس

هأكىم قعلعشالردا بويعحة قعلعش ؤة قذرظان هةدعس

 ظعضة  بعردةكلعككة  بعلةن  روهعيةتكة . سةلةصعيالر
 تةسبعه ؤة قذرظان تعالؤةت  ظةهمعيةت بئرعص، زعكرع

 ظاغزاكي . ة ظعضة قعلعشالردا سوصعالر بعلةن بعردةكلعكك
 بعلةن  جاماظعتع  تةبلعغ  بئرعشتا  ظئلعص  دةؤةت

 صعكعر قعلعشقا ظةهمعيةت بئرعشتة . بعردةكلعككة ظعضة
 . هعزبعيالر بعلةن بعردةكلعككة ظعضة

 يعقعلغاندعن  5  خةلعصعلعكع  ظعسالم  ظعخؤانعيالر
  حىشة هةقعقع كئيعن تذنجع بولذص ظعسالم دعنعنع

 بئشعدع   ن كةحىرعؤاتقان ؤةزعية نضةن، مذسذلمانالر
 خةتعرعنع  كةتكةن هئس تنعث  ظئغعص  قعلغان،

 بعلةن  مةدةنعيعتع  غةرب  تذرذص،  قارشع  ظئقعمالرغا
 ظعشةنحعسعنع  دعنع  كعشعلةرنعث  كئتعؤاتقان  ظئزعص

 ظعخؤانعيالر بار يةردة . ظةسلعضة كةلتىرضةن جاماظةدذر
 قذرذشنعث ظورنع  تةشكعالت ياكع جاماظة  بعر  باشقا

 . يوق

 ظعدئظولوضعي  6  ظعسالم  زور ع ظعخؤانعيالر  سعنع
 سئلجعتعص،  ظالغا  دةؤةتنع ظعسالمعي دةرعجعدة

 مذداصعظةدة تذرذش هالعتعدعن هذجذم قعلعش هالعتعضة
 » يول بةلضعسع « سةييعد قذتذب شئهعد . ظئلعص كعردع

 كعتابعنعث  مذنداق  207  206 ناملعق  بةتلعرعدة

. يذشذرمايمعز بعز ظذالرغا ظعسالمنع قعلحة « : دةيدذ
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 ظعدعي  لعرعنعث ع ظذالرنعث كأثىل خاهعشلعرع ؤة خاتا
 كأتىرمةيمعز ئ ص  ناهايعتع . شعنع  ضةصنع  ظذالرغا  بعز

 قعلعمعز  صاسكعنعلعشعص سعلةر : ظوحذق  جاهعلعيةتتة
 قعلعدذ سعلةر اهللا . كةتتعثالر  ظعرادة  صاكالشنع  . نع

 ياش سعلةر  تذرمذشتا  اهللا ا تأؤةن  نع سعلةر ؤاتعسعلةر،

 بةخعتسعزلعك، سعلةر . دىرىشنع ظعرادة قعلعدذ يىكسةل
 اهللا ، بعحارعلعك ؤة ظئغعرحعلعق ظعحعدة تذرعؤاتعسعلةر

 قعلعشنع، سعلةر  بةخعتلعك  رةهمةت سعلةر نع  ضة
 حعلعقلعرعثالرنع كأتىرعؤعتعشنع ظعرادة ظئغعر قعلعشنع ؤة

 دعنع » . قعلعدذ  ؤة  دعنعدعن  ظعسالم  مذسذلمانالر
 قان، حئنعؤاتقان مذشذنداق ؤات ذ شذظارالردعن خعجعل بول

 سأزلةرنع  شذنداق  ظةنة  ظعخؤانعيالر  صةيتلةردة
 ظعدعي . قعلعؤاتعدذ  بعر ع ظذالرنعث  ظاجايعص  لعرعدة

 بذنداق  هةرضعز  ظذالر  بولسا  بولمعغان  بذرذلذش
 . سأزلةرنع دئيةلمعضةن بوالتتع

 باشالص  7  بذرذندعن  الر شئهعد ظعخؤانعيالر
 قعلغان،  رةهبةر  بةرداشلعق حعلع قئيعن لعك  قالرغا

 ظاسمعالتسعية  قوشذؤعلعش،  كأندرىش،  قولغا  بئرعص،
 لعق ظذسذلالرغا بوي بةرمةي كئلعؤاتقان  قعلعش قاتار
 بعر  ظذالرنعث . تةشكعالتتذر ظعسالمعي بعردعن

 كعشع  تةشكعللعضةن  ظعخؤانعيالرنع  رةهبةرلعرعدعن
 بذ كعشعنع صارذق قاهعرةنعث خةلق . بولدع شئهعد

 بذ كعشعنعث . قةستلةص ظألتىردع ة عست س م مةيدانع رة
 حعدة برونئؤعك قعسعمنعث ظالدعدا ئ جةسعتع قاراثغذ ك

 يأتكةلدع  تةرعصعدعن  ظايال  ظذالرنعث . تأت

 ظعلعم  يعللعق  مذكاصاتعغا  رةهبةرلعرعدعن صةن
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 قانذنع « ظعرعشكةن  ظعشالر  جعنايع  » ظعسالمدعكع
 ظةؤدة،  ظابدذقادعر  ظاصتذرع  كعتابنعث  دئضةن

 قوشذنعنعث ظعخؤانعيال  ظةؤةتكةن  صةلةستعنضة  رنعث
 صةرغةلي،  مذهةممةد  نضعلعزالرنع ئ ظ « رةهبعرع

 ظعنضعلعزالر ( يىسىص تةلظةت، » جةهةننةمضة ظذزاتقذحع

 ظألتىرىص  ياكع  بةرضةن،  تذتذص  تعرعك  بذكعشعنع
 بةرضةن ظادةمضة بةش معث جذنةيه بئرعدعغانلعقعنع

 ظعبراهع .) قعلغان ظئالن  قانذنشذناس  م مةشهذر
 سةييعد  مذتةصةككىرع  ظعسالم  قورقذمسعز  تةييعب،

 ظابدذل صةتتاه  قذتذب، مذهةممةد يىسىص هةؤاش،
 قاتارلعقالر  ظعخؤانعيالر . بولغان شئهعد ظعسماظعل

 سذؤةيس  1954 يعلعدعن  1951  يعلعغعحة
 تاقابعل  ظعشغا ظةنضعلعية قانعلعدعكع  لعيةتحعلعرعضة

 صةلةستعندة يعلع  1948 ظذالر يةنة معالدي . تذرغان
 . يةهذدعيالرغا قارشع جعهاد قعلغان

  ظعخؤانعيالر دذنيا مذسذلما ! مذسذلمان قعرعنداشالر
 تةشةببذس  قعلعشعنع  هةرعكةت  بعرلعكتة  نلعرعنعث

  ظوثذ ، شذنداق قعلغاندعال . قعلعدذ ؤة ظارزذ قعلعدذ
 ظىنىملىك تاقابعل تذرذص، اهللا مذسذ   شسعزلعقالرغا

 ظاشذرغعلع تاصشذرغان لمانالرغا  ظةمةلضة  نعشانالرنع

 . بولعدذ
 هةسةن شئهعد ظةث ياخشعسع بعز بذ بةهسنع ظعمام

 قذرذلتايدا  بةشعنجع  ظعخؤانعيالرنعث « بةننانعث
  ماؤزذلذق نوتذقعد » سع مذكةممةل ع ظعسالهات ظعدعي

 : عكع ظوتلذق سأزلعرع بعلةن ظاخعرالشتذرايلع

 ظةتعراصلعق «  دعنعنع  ظعسالم ظعخؤانعيالرنعث
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 ظعد ع ن ع ىش ح  ظذالرنعث  نةتعجعسعدة  يسعدة ع شع
 بارلعق . تنعث بارلعق تةرةصلعرع تولذقالنغان  ظعسالها

 ظئل  ظعسالها  نعتلعرع ئ م ئ تحعالرنعث
 ظعخالسمةن،  هةر . مذجةسسةملةشكةن  قانداق

 نعيالر ظعدعيسعدعن  ارةتلعك ظعسالهاتحع ظعخؤا س جا

 تاصعدذ  ظارزذسعنع  بعلضةن،  ظعخؤا . ظأز  نعيالرنع
 ظذالرنعث حى  ؤة  لعرعنع ظذقالعغان ت  مةقسة شةنضةن

 بعلةن  ظعخؤانعيالر  ياقعلعغذحعالر  ظعسالهاتنع  بارلعق
 . بعردةكلعككة ظعضة بولعدذ

 شذنداق دئيةلةيمعزكع  سةلة : بعز   ظعخؤانعيالردا
 حىنكع ظذالر ظعسالم دعنعنع . صلةرنعث تةشةببذسع بار

 هةدعس  قذرظان ؤة  قا دعننعث سىزىك بذلعقع بولغان
 . قايتذرذشنع تةشةببذس قعلعدذ

 سىننةتصة  ظذالر حىنكع . ؤةرلةردذر ر ظعخؤانعيالر
 هةممة ظعشتا، بولذصمذ ظةقعدة ؤة ظعبادةتتة كىحعنعث

 . بئرعحة سىننةتكة ظةمةل قعلعشقا تعرعشعدذ
 سوصعالردذر  هةقعقع  ظذالر . ظعخؤانعيالر  حىنكع

 قةلعبنع  ؤة  صاكالش  روهنع  ظاساسع ياخشعلعقنعث
 الش، ظادالةتنع ياقعالش، مةخلذقتعن يىز ظأرىص تازع

 اهللا قا ظاشعق بولذص، ياخشعلعققا باغلعنعش ظعكةنلعكنع

. ظوبدان بعلعدذ
 حىنكع ظذالر . تةشكعالت سعياسعي ظعخؤانعيالر بعر

 بعلةن  باشقعالر  مذسذلمانالرنعث  جةهةتتة  ظعحكعرع
 تىزىتىشعنع،  ظاالقعسعنع  ظعززةت خةلق بولغان   نع

 لةشنع تةلةص ع ؤة غذرذر تذيغذسع بعلةن تةربعي هأرمةت

. قعلعدذ
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 حىنكع ظذالر بةدةن . حعلةردذر ع ظعخؤانعيالر تةنتةربعي
 بئرعدذ  ظةهمعيةت  شذنع . حعنعقتذرذشقا  ظذالر

 كىحلىك موظمعن اهللا نعث ظالدعدا ظاجعز : بعلعدذكع
 سأيىملىكتذر  ؤة  ياخشع  بةدعنعثنعث « . موظمعندعن

 ؤةزعصعلةرنع ظعسالمعي ) هةدعس ( » سةندة هةققع بار

 صةقةت كىحلىك بةدةن بولغاندعال توغرا ؤة تولذق ظادا
 هةج . قعلغعلع بولعدذ  تذتذش،  روزا  ظوقذش،  ناماز

  حعلعقنع كأتى ظئغعر قعلعش ؤة زاكات بئرعش ظىحىن
  رةلةيدعغان، ظةمضةك قعالاليدعغان، ؤة صذل تاصااليد

 بولعدذ  كئرةك  بةدةن  بةدةن . عغان  ظعخؤانعيالر
 تةشكعلحانلعققا  هةرعكةتلعرعدعمذ  حعنعقتذرذش
 تةنتةربعية  ظذالرنعث  بولذص،  بئرعدعغان  ظةهمعيةت
 كذرآذكلعرع مةخسذس تةنتةربعية ظورذنلعرعغا ظوخشايدذ

 . ؤة بةلكع بئسعص حىشعدذ
 حىنكع . مةدةنعيةت بعرلةشمعسع  ظعخؤانعيالر صةن

 ظايال  ظعسالم دعنع ظعلعم تةلةص قعلعشنع هةربعر ظةر
  شذنعث ظىحىن ظعخؤانعيالر . غا صةرعز قعلغان مذسذلمان

  مةدةنعيةت مةكتة  ظةمةلعيةتتة صةن نعث سورذنلعرع
  ي جةهةتلةر ع ي، ظةخالق ع ي، ظةقل ع صلعرع ؤة جعسمان

 . لةيدعغان ظئنعستعتذتالردذر ع دعن تةربعي

 ظعقتعساد  شعركةتلةردذر ع ظعخؤانعيالر  حىنكع . ي
 تئصعشقا ظةهمعيةت ظعسالم دعنع هاالل يول بعلةن صذل

 دةيدذ ظةلةيهعسساالم صةيغةمبةر . بئرعدذ  : مذنداق
 ياخشع ظادةمنعث قولعغا حىشكةن ياخشع مال نئمة «

 » ! دئضةن ياخشع

هاالل ظةمضةك قعلعص هارغعن هالةتتة كىننع «
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 مةغصعرةت  ضذناهلعرع  ظادةمنعث  قعلغان  كةح
 » . قعلعنعدذ

 ظذالر . ع بار ظعخؤانعيالردا ظعجتعماظعيلعشعش ظعدعيس
 سةللعرعنع تئصعص ئ نعث ظعجتعماظي ك جةمظعيةت ظعسالمعي

 ك  ظعزدةص، ئ حعقعص،  حارة  داؤاالشقا  سةلنع

 . مذسذلمانالرنع ساغالمالشتذرذشقا ظةهمعيةت بئرعدذ
 مةنعلةرضة ت كأرىص  ظعسالمنعث كةث  ذرذصسعزكع،

 شع بعزنعث ظعدعيمعزضة ظعسالهاتنعث هةممة ذ ظعضة بول
 سعثدىرضةن تةرةصلعرعنع حوثق  بعزنعث صاظالعيةت ، ذر

 كئثةيتكةن  دعنعنعث . داظعرعمعزنع  ظعسالم  باشقعالر
 دعننعث  بعز  يىزلةنضةنلعرعدة،  تةرةصلعرعضة  بعر  مةلذم

 يىزلعنعمعز  تةث  تةرةصعضة  ظعخؤانعيالر . هةممة  شذثا
 . بعرعضة زعت ظعشالرنع قعلعؤاتقاندةك كأرىنعدذ  بعر

 بعرعضة زعت  لعرع بعر ظةمةلعيةتتة ظذالرنعث قعلعؤاتقان
 . ظةمةس

 ظعخؤانعيالر  كأرىؤاتعدذكع،  شذنع  كعشعلةر
 . مةسحعتلةردة يعغالص تأكىلىص هأل بولذص كئتعدذ

 بعلةن  نةسعهةتلعرع  مذثلذق  كئيعن  بعردةمدعن
  ضة أ كعشعلةرنع تةسعرلةندىرعدعغان نةسعهةتحع ؤة ظ

 كئتعدذ  بولذص  توص . تكىحع  كئيعن  بعردةمدعن

 مانئ  سذ تئصعؤاتقان،  ظأتكىزعؤاتقان،  ظىزعؤاتقان، ؤعر
  بعردةمدعن . حاققان بعر حعنعققذحعغا ظايلعنعدذ

 تةبةراني رعؤايعتع ظعمام ظةهمةد، ظةبذ يةظال رعؤايعتع

 سودا  بعردةمدعن كئيعن  تعجارةتحعضة،  بازعرعدعكع
  كئيعن بئرعلعص ظعشلةؤاتقان كارخانعحعغا ؤة هأنةر

. ؤةنضةظايلعنعدذ
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 صاظالعية  ظأز بذ  كعشعلةرضة  ماس  تلةر  ظارا
  مذشذ صاظا كعشعلةر ظةضةر . كةلمعضةندةك كأرىنعدذ

 بذيرذ  دعنعنعث  ظعسالم  هةممعسعضة   لعيةتلةرنعث
 بعلسة  رعغبةتلةندىرعدعغانلعغعنع  ؤة  يدعغانلعقعنع

 بعر  صاظالعيةتلةرنعث  مةزكىر  ظذالر    بعرعضة  ظعدع،

 بوالتتع  بايقعغان  كةلضةنلعكعنع  ماس  . ظاجايعص
 ظعخؤانعيالر ظةنة شذنداق ظةتعراصلعق صاظالعيةت ظئلعص

 جةهةتلةردة  بعر  قايسعدذر  بعللة،  بعلةن  بئرعش
 يئراق تذتذص كةمحعلعك ظأتكىزىص قويذشتعن ظأزعنع

 ظذالر يةنة باشقا نام بعلةن ظوتتذرعغا حعقعص . كةلدع
 ساقلعنعص  قعلعشتعن  مذسذلمان « تةرةصصازلعق

 . ب نامنع قولالندع دئضةن هةممعبا » قعرعنداشالر
 ظأزلعرعضة . مةن ظئيتع ظأزلعرعنع صاك دةص ياد ! اهللا ع ظ

 ضذؤاهلعق بئرعمةنكع، ظأزلعرعدعن . هةمدة ظئيتعمةن
 . ظأزلعرعدعن كةحىرىم سورايمةن . ظعاله يوق هئح باشقا

 . ضذناهعمنعث مةغصعرعتعنع تئلةيمةن
 ساناه اهللا قا  هةمدذ جئمعي . اهللا ظةث كاتتعدذر

 . خاستذر

 . اهللا قا قايتعش بعزنعث غايعمعز
 . قذرظان بعزنعث قانذنعمعز
 . صةيغةمبةر يئتةكحعمعز

. جعهاد يولعمعز
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. اهللا يولعدا ظألىش ظةث يىكسةك ظارمانعمز
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