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ا                 صىتىن هةمدذ  ىتىن دذنياغ ذن، ص ا بولس ىبهةنةهذ ؤةتاظاالغ ةق س سانا ظعبادةت قعلعشقا اليعق بولغان ه
ة ؤة             هرة اآع  مةت قعلعص ظةؤةتعلضةن ظاخعرقع صةيغةمبعرع مذهةممةد سةلاللالهذ ظةلةيهع ؤة سةللةمض ت

  .ساالمالر بولسذنظالع ظئهتعرام ؤة ةرضة ظةضةشكةنلقعيامةتكة قةدةر ظذنعثغا 
ز              ةل بع ىننةت ظةم ةزعلةتلعك س ارةت ص تعن ظعب تا ظولتذرذش دة ظئتعكاص رامعزاننعث ظاخعرقع ظون آىنع

ذر  دذر،   ظذيغ ة ظايان انلعقع هةممعض لعنعص قئلعؤاتق ذلمانالردا تاش جعدلةردة مذس ذلمانالر مةس مذس
ىرى   ةيزعنع س ث ص ذرذص ظعبادةتنع تا ظولت نعث   ظئتعكاص ق بولذش ة اليع ث مةغصعرعتعض الاله تاظاالنع ص ظ

ةيش     ذرذص ظ دا ظولت ايرعم خانعلعرع تورانالرنعث ظ ا رئس الاله    -ظورنعغ ىرىص ظ ةيزعنع س رةتنعث ص ظعش
العمعزدا        بذ ظئغعر ظةهؤالغا ظئحعنماي تذرالمايمعز،      تاظاالنعث غةزعؤعضة اليعق بولماقتا،      ذ ماق ز ب ذثا بع ش

ةللةمنعث       سعؤئتع بعلةن   مذبارةك رامعزان ظئيع مذنا    صةيغةمبعرعمعز مذهةممةد سةلاللالهذ ظةلةيهع ؤة س
ذ  دة ب ىننعتعنظاالهع ذ   عس ارةت ب تعن ظعب تا ظولتذرذش عتعدة ظئتعكاص ش مةقس ا قعلع ذس  ظئهي مةخس

  . بعلةن يئقعندعن تونذشذص حعقعشقا تعرعشعمعزظعبادةت ؤة ظذنعثغا مذناسعؤةتلعك ظةهكامالر
  

  ظئتعكاصنعث تةرعصع
دا ظ ةنةرةب تعلع اص دئض أزظئتعك ا :  س ر جايغ أزعنع بع ذرذش، ظ ذقعم ت دا م ر جاي اصبع ذرذش قام  ت

  .دئضةنلعكنع بعلدىرعدذ
ذقعم        جامةل-جاماظةت ناماز ظوقذلعدعغان مةسجعد   : تعدة بولسا ظئشةرعظعسالم   ة م ذتقان هالةتت ةردة روزا ت

  .رذشتعن ظعبارةتتذرذت
  

  ظئتعكاصتا ظولتذرذشنعث هأآمع
ىننةتتذر،  ظئتعكاص دا س ادةتتعكع ظةهؤال أآمع ظ نعث ه ةلاللالهذ  تا ظولتذرذش ةيغةمبةر س ذ ص ع ب حىنك

ل ةللةم ظعزحع ةيهع ؤة س ذر،  ظةل تذرغان ظعبادةتت ان داؤامالش ةزعر قعلغ نع ن تا ظولتذرذش ةمما ظئتعكاص ظ
تا ظ دا ظئتعكاص دذ ظةهؤال ب بولع ذرذش ؤاجع ةهعهةيند. ولت تةعكعس ةلاللال: (( هةدعس ةيغةمبةر س هذ ص

ظةلةيهع ؤة سةللةم مةدعينعضة آةلضةندعن تارتعص تاآع ؤاصات بولغانغا قةدةر رامعزاننعث ظاخعرقع ظون 
  .))آىنعدة ظئتعكاصتا ظولتذراتتع

الاله                 دة ظ ذرظان آةرعم ذص ق ادةت بول ظئتعكاصتا ظولتذرذش ظعلضعرعكع ظىممةتلةردعمذ تونذلغان بعر ظعب
ةن داق دئض اال مذن ة: (تاظ راهعم بعل أيىمنع ظعب ماظعلغا ظ ةمنع(ن ظعس ةنع آةب ذحعالر، ) ي اؤاص قعلغ ت

ذ    ذح      ظظئتعكاصتا ظولتذرغذحعالر، رذآ ةجدة قعلغ ذحعالر، س ذيرذدذق         قعلغ اك تذتذشنع ب ) عالر ظىحىن ص
  .ظايةت-125بةقةرة سىرعسع 

  
  ظئتعكاصتا ظولتذرذشتعن مةقسةت 



ىزلعنعش    ظالاله تاظاال مئنع آأرىص تذرعدذ، دئضةن تذيغذ ؤة ظالاله تاظ     ىتىنلةي ي تالردا ص االغا بوش ؤاقع
ةن            ظارقعلعق دعلنعث ساصلعقعنع قولغا آةلتىرىش بولذص بذ ظعبادةت روزا تذتقان هالةتتة ظعخالس بعل

  .ظادا قعلعنسا ظالاله تاظاال ظةث ياخشع آأرعدعغان ظعبادةتلةرنعث بعرعدذر
ةن         ر          ظ: "بةزع ظالمالر بذ ظعبادةتكة مذنداق دةص معسال آةلتىرض ذددع بع ذرغان آعشع خ تا ظولت ئتعكاص

تا   ذثا ظئتعكاص ايدذ، ش ة ظوخش ذرعؤالغان آعشعض ئلعص ت عغا آ ث دةرؤازعس ةن بعرعنع ةت بعل هاج
  ".مئنع مةغصعرةت قعلمعغذحة بذ جايدعن زادع آةتمةيمةن، دةيدذ: ظولتذرغان آعشع

ع    ذرغان آعش تا ظولت اال ظئتعكاص دعن، ب ذن -تعجارعتع دعن، ظوي ت تاماش-حاقعلعرع العرعدعن، دوس -ش
ىزى مئهرعنع تولذق   صىتىن دذنيادعن   يارةنلعرعدعن ظومذمةن    ا         ظ الاله تاظاالغ ةن ظ ذدع بعل ارلعق ؤذج ص ب
ذرذص      ظظالالهنعث بةيتعضة ظأزعنع قاماص هةممة ؤاقتعنع       قذللذق ظعزهار قعلعص،     دا ت الالهنعث هوزذرع

ةزلع       تعالؤةت، تةسبعه ؤة نةفلة ظعبادةتلةرنع قعلعش ظارقعلع      -زعكعر عرعتع، ص ق جانابع ظالالهنعث مةغص
ةن                ةيزعنع سىرض ةيتلةرنعث ص انعي ص ذنداق روه ان   ؤة رةهمعتعضة اليعق بولعدذ، بعر مذددةت ش ، ياراتق

ان  ةمعنع تئتعغ ش ت ذق قعلع ارغا قذلل عصةرؤةرعض ا  آعش يعن دذنياغ دعن آئ تعن حعققان  ظئتعكاص
 قعلعش، ظومذمةن ظالاله تاظاالغا ظاسعيلعق      مةنصةظةتكة ظأزعنع ظذرذش، ؤعجدانسعزلعق   -بئرعلعش، صذل 

اغالردعكع                  ذرغان ح تا ظولت دذ، ظئتعكاص والص قالماي ئقعن ي قعلعش قاتارلعق صةس ظعشالرغا ظاسانلعقحة ي
  .هةرعكةتلعرعضة ظوي ظعزالرنع قالدذرعدذ-ضىزةل تذيغذ، ظعيمانعي آةيصعياتالر ظذنعث بارلعق ظعش

دا    ع هاياتع ذرغان آعش تا ظولت ذق    ظئتعكاص ادةتلعرعنع تول انعي ظ ال ؤة نةصس ارلعق ظوس ةن ب ظادةتلةنض
ةنع    ار ظادةتل داق ناح دذ، ظذن ةمعنع تئتعي ث ت ذص ظعبادةتنع ازات بول دعن ظ ادةت قذللذقع تاشالص ظ
قعلمايمذ ياشعغعلع بولعدعغانلعقعنع حىشعنعص يئتعدذ، جةمظعيةتتعكع آعشعلةر ظارعسعدا بولذؤاتقان 

ةنحعلعك، داثؤ  ر، مةنم ق، آعبع أزازلع ش،  -آ أز قعلع ة آ تلعك، هئل ةيرةثؤازلعق، -شأهرةتصةرةس ن
ةيص اظعنلعق، آ عقلعق، خ حعلعك، مذناص ذق، -صةسكةش ةزلعك، رعياخورل ةت، ساختعص ا، رعقاب ساص

اداؤةت  عقلعق، ظ عنعث  -صعخس ث هةممعس ةت ؤةهاآازاالرنع الر  زعددعي ة ظعش عز ظةخمعقان قةدعرس
الاله         -اظةتظعكةنلعكعنع، هةقعيقعي بةسلعشعش دئضةن ت     تا، ظ ةرنع قعلعش العه ظةمةلل ظعبادةتلةرنع، س

  .تاظاالنعث رةهمةت ؤة رعزؤانعغا ظئرعشعش ظىحىن تعرعشعشتا ظعكةنلعكعنع تونذص يئتعدذ
آة مئهمان بولذص حىشىص صىتىن بارلعقع بعلةن دبعر بةندة ياراتقان ظعضعسعنعث بةيتع بولغان مةسجع  

ا ص       ة            -ةزلعظعضعسعضة بةندعحعلعك ظعزهار قعلس ع هةمم عز، رةهمعت اتع هةدس عز، ظعلتعص ةرةمع حةآس آ
وتتعن                  ذم ظ ذنع حوق ذ؟ ظ نةرسعنع قاصلعغان غةفذر، رةهعم ظالاله ظذ بةندعسعنع قذرذق ظذزذتذص قويارم

تعن، ظازات قعلعص   ىتىن   ال ظذزاتماس ةتتعن    ص رعص، جةنن عنعنع بئ ةلكع     تعلعض ال ظةمةس ب ورذن بئرعص ظ
  .اقام بئرعص ظذزذتعشع تذرغانال ضةصم-جةننةتتعن يذقعرع مةرتعؤة

  
   قولغا آئلعدعغان مئؤعلةرظئتعكاصتا ظولتذرذشتعن

اننعث       ظئتعكاصتا نذرغذنلعغان هئكمةت ؤة سعرالر شذنداقال خاسعيةتلةر باردذر،        تا ظعنس داق بولذش ظذن
ةللةص مةشغذل         الر ظعض عز ظعش  قعلعص  بارلعق ظةمةللعرع دعلعغا باغلعقتذر، ظعنساننعث دعلعنع صايدعس

تذران  -شا، خذتذن باالتاما-نعشتعن توسذص قويعدذ، ظويذنظذنع ظالاله تاظاالغا تولذق يىزلع    حاقعالر، رئس
ةص قعلعؤ      ذرذش، بعكارتةل عص ظولت وقذص صاراثلعش ةص س ذدة ض ةتلعرع، بعه ة ئزعياص دعغان ظاغعن -تع

غذل    ةردة مةش ارلعق جةهةتل ةر قات د  بذرادةرل ع حئحعؤئتع ث دعققعتعن ذش دعلنع ع بول ذ، دعلن
اخعرةتل ةهرذم قعلع   ظ تعن م ىن ظويالش تا     عكع ظىح ان ظئتعكاص العدذ، ظعنس لةتكة س دذ، غةص ص قويع

  . ظولتذرذش ظارقعلعق بذ نةرسعلةرنعث قامال قعلعؤئلعشعدعن خاالس بولعدذ
  :نع مذنداق خذالسعلةشكة بولعدذيعغعؤالعدعغان مئؤعلةرصتا ظولتذرذشتعن دئمةك ظئتعكا



عنع              .آأزلةشقةدعر آئحعسعنع   -1 ةدعر آئحعس ةللةم ظاساسةن ق ةيهع ؤة س  صةيغةمبةر سةلاللالهذ ظةل
  .آأزلةص ظئتعكاص قعلغاندذر

  .ظىلصةت صةيدا قعلعش-ظعنسانالردعن ظىزىلىص ظالاله تاظاال بعلةن ظىنسع-2
  .دعلنع، قةلبنع ظالاله تاظاالغا تولذق يىزلعنعدعغان قعلعص تىزةش-3
  . مةشغذل بولذشظعبادةت بعلةنال-ساص تاظةت-4
  .ةتكىزعدعغان بارلعق نةصسانعي شةهؤةتلةرنعث تةسعرعدعن قوغداشيروزعنع ظذنعثغا تةسعر -5
الرنع -6 عز ظعش ازايتعص، صايدعس لعرعنع ظ ا ظعش ذباه دذني ةت م الش، راه ةل –تاش اراغةتتعن س ص

دا غة         –يعراقالص، ظاددعي    كة، ياتقان ة يئيعش قا،    ساددعلعققا حئنعقعش، تامعقعنع غةرعبان ة يئتعش رعبان
ان  ق يوتق ذل   –ظععس ىن ماق ع ظىح الاله رازعلعق قا ظ جعدتة ظوخالش اتتعق مةس عنع تاشالص ق آأرصعس

  .آئلعدذ
أنىش    -7 قا آ ذمكعن،             .مةسجعدتة ظولتذرذش لعقع م ذزذن ظولتذرالماس تة مةسجعدتة ظ ان دةسلةص  ظعنس

أيعد               عدذ، مةسجعدنع س ارام تاص أثلع ظ دة آ ةن     آئيعن آأنىص ظالالهنعث بةيتع ذ، مةسجعدنع سأيض
  . بوالاليدذعآعشع قعيامةت آىنع ظالاله سايعدعتعدعغان يةتتة آعشعنعث بعر

ذ    -8 ة ظ دذ، يةن اؤابع يئتع ذرغاننعث س ذص ت از ظوق ع نام ذرغان آعش ىص ظولت ازنع آىت جعدتة نام مةس
ةهعه هةدعس  ان س ةت قعلغ ذخارع رعؤاي ام ب دذ، ظعم تعص تذرع تعغفار ظئي تعلةر ظعس ة صةرعش تة آعشعض

دذ      داق دةي ةللةم مذن ةيهع ؤة س ةلاللالهذ ظةل ةيغةمبةر س ارعتعنع   : ((ص رعثالر تاه علةرنعث بع س
اال            ذنع ب ةن، ظ دا ظولتذرعدعك ذغان جايع ةقةت      -سذندذرعؤةتمةستعن ناماز ظوق تعن ص ا قايتعش حاقعلعرعغ

ذنعثغا  تعلةر ظ ا، صةرعش ان بولس ذص قالغ ازال توس عرةت قعلغع : نام ذنعثغا مةغص الاله ظ ع ظ ذنعثغا ظ ن، ظ
  )).ساالم يولاليدذ-رةهمةت قعلغعن، دةص دذظايع

ا   -9 ئكعش، ناخش ا ح ان تاماآ ةث تارقالغ ةمظعيعتعمعزدة آ دا ج تا ظولتذرغان اثالش، -ظئتعكاص ذزعكا ظ م
ن ؤة                    ةرنعث دع ار ظادةتل ارلعق ناح اراثالرنع سئلعش قات تئلعؤعزور آأرىش، ظةقعدة ؤة ظةخالققا زعت ص

انلعق ه ة زعي تعةجةمظعيةتك دذ-قعيقعي ظةص عنع ظئحعلع ع . بةشعرعس ذرغان آعش تا ظولت ا ظئتعكاص تاالغ
ان    ذرذش يام تا ظولت ةك ظئتعكاص دذ، دئم عنع ظاثلعماي امراق ناخشعس تذرمايدذ، ظ ا تذتاش ص تاماآ حعقع

  .ظادةتلةردعن قذتذلعدعغان، تةؤبة قعلعدعغان مذهعم بعر صذرسةت
-، نةصسعنع تعزضعنلعتعدذ، آىنضةن نذرغذن هوزذر     دذظولتذرذش سةؤرحانلعقنع يئتعلدىرع  ظئتعكاصتا  -9

  .هاالؤةتلعك ظعشالرنع آئحعكتىرىشنع ظىضعتعدذ
ر ق  -10 ذرظاننع بع دا ق تا ظولتذرغان نع    ظئتعكاص ذرظان ظوقذش دذ، ق ذؤالغعلع بولع عتعص ظوق تعم تىض ئ

عمذ           عنع بولس ة تةرجعمعس تعم     بعلمةيدعغانالر ظىضعنعؤالغعلع، هئح بولمعسا قذرظاننعث ظذيغذرح ر قئ  بع
  .ظاخعرع ظوقذص حعقعش صذرسعتعضة ظعضة بولعدذ-باشتعن

  . قولدعن آةتمةيدذ ظوقذش صذرسعتع ظئتعكاصتا ظولتذرغاندا آئحعدة تةهةججذد نامعزع-11
  . ظئتعكاصتا ظولتذرغاندا بةش ؤاقعت نامازنع جاماظةت بعلةن ظوقذش صذرسعتعضة ظئرعشعدذ-12
ذ           هظئتعكاصتا ظولتذرغاندا تاراؤع   -13  نامعزعنع ظعمام بعلةن تولذق ظوقذش صذرسعتعضة ظعضة بولعدذ، ظةب

داق   ةللةم مذن ةيهع ؤة س ةلاللالهذ ظةل ةيغةمبةر س تة ص ان هةدعس ةت قعلغ ذ رعؤاي ذ ظةنه زةر رةزعيةلاله
ه       آعمكع تاآع ظعمام قا   : ((دئضةن ةن تاراؤع ذنعث بعل ةدةر ظ ا ق ذنعثغا     يتقانغ ا ظ ة ظوقذس امعزعنع بعلل  ن

ةت         ))(آئحة تةهةججذد ناماز ظوقذغاننعث ساؤابع يئزعلعدذ     صىتىن بعر    زع رعؤاي ةد ؤة تعرمع ام ظةهم ظعم
  ). قعلغان، شةيخ ظالبانعي سةهعه دئضةن

  
  !ايلع ياشارتعسىننعتعنمبعرعمعزنعث بذ صةيغة



ارةت    تعن ظعب تا ظولتذرذش ان    ظئتعكاص ةللةمدعن قالغ ةيهع ؤة س ةلاللالهذ ظةل ةيغةمبةر س ذهعم  ص ذ م ب
ىننةت  دذر، س الرنعث بعرع لعنارلعق ظعش ةن ظةصسذس انلعقع هةقعيقةت لعنعص قالغ ذرالردا تاش ز ظذيغ بع

ةيهع ؤة   ةلاللالهذ ظةل ةيغةمبةر س ص ص ص حعقع ا قعلع دعن ظئهي ذم قايتع ادةتنع حوق ذ ظعب ذثا ب ش
ىننعتعن  ةللةمنعث س ث       عس ابع ظالالهنع دعغان جان ا آئلع ادةتتعن قولغ ذ ظعب عمعز، ب  ياشارتعش

  .عن مةهرذم قالماسلعقعمعز آئرةكظعنظاملعرعد
آعشعلةرنعث ظئتعكاصتا ظولتذرذش سىننعتعنع تاشالص      : "ضةن مذنداق دئ  دعن ظعمام زذهرعي  تابعظعيالر

ةزع                 ةللةم ب ةيهع ؤة س ةلاللالهذ ظةل ةيغةمبةر س ش، ص ةرلعك ظع لة  قويغانلعقع هةقعيقةتةن ظةجةبلعن نةص
ةدةر         ظئتعكاصتا ظولتذرذشنع     ظعشالرنع بةزعدة قعلعص بةزعدة قعلمايتتع، لئكعن      ا ق ات بولغانغ اآع ؤاص ت

  ".قةتظعي تاشالص باقمعغان
   بذضىنكع ظةهؤالعمعزنع آأرضةن بولسا نئمة دةر ظعدعكعن تاث؟بذ سأزنع ظئيتقان تابعظعيالر

  .بعز تأؤةندة بذ صةزعلةتلعك ظعبادةتنعث ظةهكاملعرعنع بايان قعلعص ظأتعمعز
  

  ع ؤة سةللةمنعث ظئتعكاصتا ظولتذرذش ظذسذلعصةيغةمبةر سةلاللالهذ ظةلةيه
ةيهع         ذلالهع ظةل ةد  (ظعمام ظعبنع قاييعم رةهمةت دذ     ) زادذل مةظ داق دةي ا مذن ةلاللالهذ    : "ت ةيغةمبةر س ص

تا            دة ظئتعكاص ون آىنلعرع اخعرقع ظ ث ظ ةدةر رامعزاننع ا ق ات بولغانغ اآع ؤاص ةللةم ت ةيهع ؤة س ظةل
دا ظول تعم رامعزان ر قئ ذراتتع، بع ث ظلوت تعم رامعزاننع ر قئ ة بع ذردع، يةن ةؤؤالدا ظولت ذرماي ش ت

ون         اخعرقع ظ دةسلةصكع ظون آىنعدة ظولتذردع، ظاندعن ظوتتذرعدعكع ظون آىندة ظولتذردع، ظاندعن ظ
ون                    اخعرقع ظ عنعث رامعزاننعث ظ ةدر آئحعس دا ق ذردع، ظاخعرع ةص ظولت آىندة قةدر آئحعسعنع آأزل

دعن       ذم بولغان ةنلعكع مةل ون                 آىنعدة ظعك اخعرقع ظ ةدةر رامعزاننعث ظ ا ق ات بولغانغ اآع ؤاص يعن ت  آئ
العي      دعردا خ ذيرذص حئ كة ب دعر تعكعش ذ مةسجعدتة حئ تع، ظ ذرذص داؤامالش تا ظولت دة ظئتعكاص آىنع
ع       ظولتذرذص ظعبادةت قعالتتع، ظئتعكاصقا آعرمةآحع بولسا بامداتنع ظوقذص بولذص باشاليتتع، هةر يعل

ذرغان              ظون آىن ظئتعكاصتا ظولتذ    تا ظولت ىن ظئتعكاص عرمة آ ع يعض ان يعل ات بولغ تا  ... راتتع، ؤاص ظئتعكاص
ة                  ا ظأيعض دا زأرىر هاجةت بولمعس تا ظولتذرغان ذراتتع، ظئتعكاص ظولتذرغاندا حئدعرعغا يالغذز آعرعص ظولت
ة      اللعرعنع ظازعض ع، ظاي ارةت قعالتت ذنع زعي اللعرع ظ ةزع ظاي دا ب تا ظولتذرغان ةيتتع، ظئتعكاص آعرم

أيمةيتة ةي، س اهعغا   .. آكىزم عنع ظئتعكاصض ارعؤات ؤة آأرصعس دا آ تا ظولتذرغان ذراتتع، ظئتعكاص ظولت
   ."قويغذزاتتع

  
  روزا تذتمعغان ظةهؤالدا ظئتعكاصتا ظولتذرذشقا بوالمدذ؟

ةرة      اال بةق الاله تاظ دذ، ظ ذتقا حعقع دا ؤذج ذتقان ظةهؤال ةقةتال روزا ت ادعتع ص ذرذش ظعب تا ظولت ظئتعكاص
ع  ةتكةن-178سىرعس داق دةص آأرس ة مذن ثالر،  (: (ظايةتت ةثالر، ظعحع ةدةر ي ا ق اث يورذغانغ اآع ت ت

ذالرغا        ثالردا ظ ذرغان حئغع تا ظولت جعدتة ظئتعكاص علةر مةس ذثالر، س عحة روزا تذت ةح آعرض دعن آ ظان
  .))يئقعنحعلعق قعلماثالر

ةن  صةيغةمبةر سةلاللالهذ ظةلةظعمام ظةبذ داؤذد رعؤايةت قعلغان هةدعستة       داق دئض : يهع ؤة سةللةم مذن
دذ   (( ذ          )). روزعسعز ظئتعكاص بولماي اهابة آعرامالرم ةللةم ؤة س ةيهع ؤة س ةلاللالهذ ظةل ةيغةمبةر س ة ص يةن
  .تذتقان هالةتتة ظئتعكاصتا ظولتذرغان روزا

ةش        دىرىص تةربعيعل ا يىزلةن الاله تاظاالغ ىزىص ظ الردعن ظ ةرتىرلىك ظعش ةلبعنع ه ان ق ة ظعنس ظةلؤةتت
ذرذش                   -ةكيئم تا ظولت ة ظئتعكاص ذتقان هالةتت ذثا روزا ت دذ، ش ا آئلع دا قولغ ذ توختعغان ظعحمةآلةردعنم

  .ظةؤزةلدذر



ذص        ئكعن روزا تذت ةس، ل ةرت ظةم ذش ش ىن روزا تذت ذرذش ظىح تا ظولت العمالر ظئتعكاص ةزع ظ ة ب يةن
ةي : ((سةهعه مذسلعمدا آئلعشعحة  : بذالرنعث دةلعلع ظئتعكاصتا ظولتذرذش ظةؤزةل،     ةلاللالهذ   ص غةمبةر س

ذرغان                  تا ظولت دة ظئتعكاص ون آىنع دعنقع ظ ةؤؤال ظئيعنعث ظال ةللةم ش تا    ،  ))ظةلةيهع ؤة س ة ظئتعكاص يةن
ذنعثغا روزا   ولظ ا ظ دعغان تذرس ذتقا حعقع ذ ؤذج ة ؤاقعتلعرعدعم دعغان آئح ةن روزا تذتماي ذرذش دئض ت

  .تذتذشنع شةرت قعلعؤئلعشقا بولمايدذ
  .اندعن باشقا حاغالرا روزا تذتماي ظئتعكاصتا ظولتذرسا بولعدذبذ قاراشقا ظاساسةن رامعز

ذتقان    دا روزا ت تا ظولتذرغان دا ظئتعكاص ةؤؤال ظئيع ةللةم ش ةيهع ؤة س ةلاللالهذ ظةل ةيغةمبةر س ئكعن ص ل
ذم   ع نامةل ذ بذنعس ة ظعدعم ذتمعغان هالةتت اآع ت ذ ي ة ظعدعم ةرنعث  .هالةتت ذتمعغان آىنل ةمما روزا ت  ظ

  .اصتا ظولتذرسا ظئتعكاص هئساب بولعدذ، حىنكع آئحعدة روزا تذتذلمايدذآئحعسعدة ظئتعك
  

  ظأيدة ظئتعكاصتا ظولتذرسا بوالمدذ؟
ةرة سىرعسع                  دة بةق ذرظان آةرعم اال ق ظئتعكاصتا ظولتذرذش ظىحىن مةسجعد بولعشع شةرتتذر، ظالاله تاظ

ق     سعلةر مةسجعدتة ظئتعكاصتا ظولتذرغان حئ    : (ظايةتتة مذنداق دةيدذ  -178 ذالرغا يئقعنحعلع غعثالردا ظ
اثالر عتعدذ،        ). قعلم ةنلعكعنع آأرس ةرت ظعك جعد ش ىن مةس ذرذش ظىح تا ظولت ةت ظئتعكاص ذ ظاي ب

دعغان مةسجعد       ظشذنداقال حوث بولسذن، آعحعك بولسذن، جىمة        وقذلعدعغان بولسذن ياآع ظوقذلماي
دعغانلعقعنع بعل  قا بولع تا ظولتذرذش ا ظئتعكاص جعدال بولس ذن مةس دذبولس ةلاللالهذ .دىرع ةيغةمبةر س  ص

  .ظةلةيهع ؤة سةللةم مةسجعدتعن باشقا جايدا ظئتعكاصتا ظولتذرمعغان
از          بةزع ظالعمالر جاماظةت نامعزع ظوقذلعدعغا     ةت نام ن مةسجعد بولعشعنع شةرت قعلغان، حىنكع جاماظ

از ظوق             ة قاتناشماي نام ا جاماظةتك دذ،      ظوقذلمايدعغان مةسجعدتة ظئتعكاصتا ظولتذرسا ي رةك بولع ذشع آئ
امعزع           ظئتعكاص جاماظوت نامعزعغا قاتنعشعش ظىحىن       ياآع   ةت ن قا جاماظ ذرغان مةسجعدتعن باش تا ظولت

نعث    ع ظئتعكاص عرتقا حعقعؤئرعش تعم س أص قئ دذ، آ رةك بولع ع آئ جعدآة حعقعش دعغان مةس ظوقذلع
  .روهعغا زعت آئلعدذ

را       غةمبةرلعك آئلعش ة سةللةم صةي  صةيغةمبةر سةلاللالهذ ظةلةيهع ؤ   سةهعهةيندة آئلعشعحة    اي هع ر ظ  بع
ي                ذنعثغا ؤةهع االم ظ ل ظةلةيهعسس يعن جعبرع دع، آئ ئلعص   غارعدا ظعستعقامةت قعلعص ظولتذرغان ظع  ظ

  .ظوقذ، دةص بذيرعغان: آئلعص 
ةيغةمبةر          ة ص دع، آئيعنح ت ظع ةن ؤاقع ةتمعلعرع مذظةييةنلةشمعض الم آأرس ع ظعس اغالر تئخ ذ ح ظ

ةيهع  ةلاللالهذ ظةل ةدعر       س ان، ق ا قعلغ جعد بعن يعن مةس دعن آئ ة بارغان ةللةم مةدعينعض  ؤة س
دعنقع  لعغان، رامعزاننعث ظال قا باش تا ظولتذرذش ىن ظئتعكاص ة ظئرعشعش ظىح عنعث صةزعلعتعض آئحعس
عنعث           ةدعر آئحعس يعن ق ذرذص آئ دة ظولت ون آىنع ذرعقع ظ يعن ظوتت ذرذص آئ دة ظولت ون آىنع ظ

دة      ون آىنع تا               رامعزاننعث ظاخعرقع ظ دة ظئتعكاص ون آىن اخعرقع ظ يعن ظ ةندعن آئ ةنلعكعنع بعلض  ظعك
ا                ة بارغانغ يعن مةدعينعض ةندعن آئ ظولتذرغان، صةيغةمبةر سةلاللالهذ ظةلةيهع ؤة سةللةمضة ؤةهعي آةلض
ع    ةس، ظىممعتعن ذم ظةم انلعقع مةل تعقامةت قعلغ ايالردا ظعس ؤةت ج اآع خعل دة ؤة ي ةدةر ظأيع ق

داق  ةس، ظذن ذ ظةم ةيغةمبةر    بذيرعغانم عالرنعث ص ةزع سوص اآع ب علةرنعث ؤةي ةزع آعش ةن ب  بولعدعك
سةلاللالهذ ظةلةيهع ؤة سةللةمضة ؤةهعي آةلضةندعن آئيعنكع ظاخعرقع ظعشعنع تاشالص قويذص ؤةهعي      
ص     تعقامةت قعلع ازارالردا ظعس ايالردا، م ؤةت ج علعؤئلعص خعل ة ظئس ذرذنقع ظعشعض تعن ب آئلعش

تعقامةت قعلعص ظولتذرعشع            ظولتذرعشع، ياآع جاماظةت نا    ةردة ظعس اي ظأيل مازلعرعغا مةسجعدآة حعقم
  .سىننةتكة خعالص ظعشتذر

ا،             اص قعلس ورذنالردا ظئتعك ارلعق ظ قا ب دعن باش اآع مةآكع ة ي ا مةآك علةر بولس ال آعش ةمما ظاي ظ
دذ،       ةص قعلعنماي ع تةل ا قاتنعشعش ةت نامازغ ث جاماظ ع ظايالالرنع دذ، حىنك ا بولع تعقامةت قعلس  ظعس



دا    ةبعر تئغع ةدعكع س ةنهانعث مذزدةلعف ذ ظ ة رةزعيةلاله ةزرعتع ظاظعش ة ه ص تىرآح دعر تعكع حئ
  . ظعستعقامةت قعلغانلعقعنع ظعمام بذخارع سةهعهعدة رعؤايةت قعلغاندذر

  
  دذ؟امةسجعدتة ظئتعكاصتا ظولتذرظايالالر م

عدا       الالر   بةزع ظالعمالرنعث قارعش دعكع   ظاي أز ظأيلعرع دعغا    ظ از ظوقذي ايالردا ن   نام دعكع     ج ةنع ظأيلعرع  ي
دذ، م      مةسجعد قعلعنغان جايالردا   اص قعلع ا        ظولتذرذص ظئتعك تا ظولتذرس اص  ةسجعدلةردة ظئتعكاص ظئتعك

تة     حىنكع   ،   بولعدذ مةآرذههئساب بولسعمذ    ةهعه هةدعس ةللةم         س ةيهع ؤة س ةلاللالهذ ظةل ةيغةمبةر س ص
ةن   جعدآة  هةزرعتع ظاظعشة قاتارلعق ظةزؤاجع مذتةههةرةلةرنعث مةس      دعرلعرعنع حذؤذتعؤةتك ، قذرغان حئ

ذرذش   تا ظولت جعدلةردة ظئتعكاص الالر مةس اؤادا ظاي ةآرذهن ا ظماي بولم الالردعغان بولس قا اي  ظئتعكاص
  .بذزعؤةتمعضةن بوالتتعظذالرنعث ظئتعكاصعنع آعرضةندعن آئيعن 

الالر ظأ           ظايالالرنعث ناماز  ا ظاي أيع بولغاحق دعغان        ظوقذش ظةؤزةل بولغان جايع ظ از ظوقذي ة نام دة ظادةتت يع
ذ                      دا ب تا ظولتذرغان ذالر ظئتعكاص ابلعنعدذ، ظ ذ ظايالالرنعث مةسجعدع هئس دذ، ب تا ظولتذرع جايدا ظئتعكاص

اؤادا  دذ، ن رةك بولع ع آئ اي ظولتذرعش ةردعن ظايرعلم دعغان ي از ظوقذي دة نام اي ظأيع ر ج ةن بع مذظةيي
  .ظأيعدة ظئتعكاصتا ظولتذرسا بولمايدذبولمعسا 

تا      الالر ظئتعكاص جعدلةردة ظاي ةييارالنغان مةس ورذن ت ذس ظ ا مةخس ارلعق ظايالالرغ ةرةم قات جعدع ه مةس
اظةت ظ        رةر س ا     ظولتذرسا بولعدذ، ظذخلعماي بع ذرماقحع بولس تا ظولت ا       ئتعكاص ذخالش بولمعغاحق تعص ظ يئ
دذ  ا بوالؤئرع تا ظولتذرس جعدتة ظئتعكاص ة . مةس ةيهع ؤة س ةلاللالهذ ظةل ةيغةمبةر س اللعرع ص للةمنعث ظاي

  .صةيغةمبةر سةلاللالهذ ظةلةيهع ؤة سةللةم ؤاصاتعدعن آئيعن ظئتعكاصتا ظولتذرغان
ةيغةمبةر           مةسجعدلةردةيةنة بةزع ظالعمالرنعث قارعشعدا ظايالالر       ذالر ص دذ، ب ا بوالؤئرع تا ظولتذرس  ظئتعكاص

يعن مة           دعن آئ ذ ظذنعث ذرغان،      سةلاللالهذ ظةلةيهع ؤة سةللةمنعث ظاياللعرعم تا ظولت سجعدلةردة ظئتعكاص
  .دةص قارعغان

 ظئرع بار ظايالالر ظئرعنعث رذخسعتعنع ظئلعص ظاندعن ظئتعكاصتا      بذ يةردة شذنع ظةسكةرتعش آئرةآكع،    
ان           ظولتذرعشع آئرةك  ، ظئرع رذخسةت قعلمعغان تةقدعردة ظئتعكاصتا ظولتذرسا بولمايدذ، ظولتذرذص بولغ

   .اصتعن حعقعص آئتعشع آئرةك بولعدذظةهؤالدا ظئرع ظذنعمعسا ظئتعك
ةن توساق                     ظةلؤةتتة   ة بعل قا نةرس اآع باش ةردة ي دا ص ذرغان ظةهؤال تا ظولت ظايالالر مةسجعدلةردة ظئتعكاص

ةر آئل                ة ظةرل دذ، حىنكع مةسجعدلةرض رةك بولع ذالرغا      صةيدا قعلعص ظولتذرعشع آئ ا ظ دعغان بولغاحق ع
عنع   ظئتعكاص ة آأرىنمعض ذرغان هالةتت ىزىكتا ظولت ةللةمنعث    . ت ةيهع ؤة س ةلاللالهذ ظةل ةيغةمبةر س ص

  .ظاياللعرعمذ مةسجعدتة ظئتعكاصتا ظولتذرغاندا حئدعر قذرذص توساق صةيدا قعلعص ظولتذرغان
  

  ؟بارمذ مذددعتع نعث مذظةييةنظئتعكاصتا ظولتذرذش
حعللعك اآع  آأص ىن ي ر آ العمالر بع عمذ  ظ اظةت بولس رةر س ةبع ان مذددةتت  اتا ظولتذرسظئتعكاص خالعغ

  .بولعدذ، دةص قارعغان
ةيهع    : ((بذالريةنة بةزعلعرع ظون آىندعن آةم بولسا بولمايدذ، دةص قارعغان،           صةيغةمبةر سةلاللالهذ ظةل

ذراتتع  تا ظولت دة ظئتعكاص ون آةنلعرع اخعرقع ظ ث ظ ةللةم رامعزاننع ان )) ؤة س كة تايانغ ةن هةدعس دئض
ذ  عمذ، ب ىن بولس ون آ دعغانظ ا بولع ا ظولتذرس أص ظولتذرس اآع آ از ي دعن ظ دذ، ظذنعث لعقعنع بعلدىرع

ةن        ذق. بولمايدعغانلعقعنع بعلدىرمةيدذ  ةن حةآلعمعض ذددةت بعل ذم م  .رظان آةرعمدعمذ ظئتعكاصنع مةل
ع     ةرة سىرعس دة بةق ذرظان آةرعم اال ق الاله تاظ دذ -178ظ داق دةي ة مذن جعدتة  (: (ظايةتت علةر مةس س

اثالر    ظئتعكاصتا ظولتذرغان حئغعثالردا ظ    ق قعلم اظةت          ). )ذالرغا يئقعنحعلع رةر س ة ظاساسةن بع ذ ظايةتك ب
عمذ دذ،   بولس قا بولع تا ظولتذرذش ذ ظئتعكاص ىن دةص        ظ ون آ اآع ظ وتكا ي ر س اآع بع ىن ي ر آ نع بع



دذ  قا بولماي ث      . حةآلعؤئلعش ةللةم رامعزاننع ةيهع ؤة س ةلاللالهذ ظةل ةيغةمبةر س تة ص ر هةدعس بع
ا          ((:  آئيعن ،اصتا ظولتذرغان ظوتتذرعدعكع ظون آىندة ظئتعك    ذرغان بولس تا ظولت ةن ظئتعكاص آعم مةن بعل

ذن   تا ظولتذرس ذ ظئتعكاص ون آىندعم اخعرقع ظ ذيرعغان))ظ ر   . دةص ب دعكع بع ةهعهذل بذخارع ة س  يةن
ىن                ون آ دا ظ زان ظئيع ع رامع ةر يعل ةللةم ه ةيهع ؤة س ةلاللالهذ ظةل ةيغةمبةر س عحة ص هةدعستة آئلعش

  .ع، ؤاصات بولغان يعلع يعضعرمة آىن ظئتعكاصتا ظولتذرغانظئتعكاصتا ظولتذراتت
ارعلعقع                  ظذيغذر مذسذلمانلعرعنعث بعز   از ظ ع نام اآع ظعكك ىن ي رعم آ اآع يئ  شاراظعتعضة بعرةر ساظةت ي

اي         دئضةندةك قعسقا ؤاقعت ظعحعدة ظئتعكاصتا ظولتذرذش مذناسعص آئلعدذ، شذثا مةسجعدتعن حعقم
ذرغان            ظولتذرذش ظعمكانعيعتع بولغا   ةت قعلعص مةسجعدتة ظولت ن مذددةتتة ظئتعكاصتا ظولتذرذشنع نعي

  .ظةهؤالدا ظئتعكاصتا ظولتذرغان بولعدذ
ع   ام ظعبن ةيهع  هظعم ذلالهع ظةل ةلال(ةزم رةهمةت دذ ) ظةلمذه داق دةي ث  : "دا مذن الاله تاظاالنع ظ

تذر             ةن     مةسجعدعدة ظالاله تاظاالغا يئقعنلعشعش ظىحىن تذرذشنعث هةممعسع ظئتعكاص اص دئض ، ظئتعك
ذتقا              ةتتة مةسجعدتة تذرسعال ؤذج ذقعرعقع مةقس ذددةت بولسذن ي ذزذن م ذن، ظ قعسقا مذددةت بولس

ت     ذنحعلعك ؤاقع اآع م ىن ي ة آ ىننةت مانح اآع س ذرظان ي ع ق دذ، حىنك ة حعقعؤئرع دةص حةآلعم
قةدةملع دذر، صعش ة قويمعغان ع غةفل ىؤةيد ظعبن جعتة ظ ": رعمعزدعن س ةن مةس ارعتع بعل ذرغان تاه ولت

دذ         ذرغان بولع ةن  "آعشع تاهارعتعنع سذندذرعؤةتمةيال تذرسا ظئتعكاصتا ظولت ة      .  دئض ع ظذمةيي ةظال ظعبن ي
  ".تذرعمةنتة بعر ساظةتال ظئتعكاصتا ظولتذرذش ظىحىن دمةسجعبةزعدة مةن ": رةزعيةلالهذ ظةنهذ

زدةص    ظذ مةسجعدتة تذرسعال ظئتعكاصتا تذرغان بولعدذ، مة  : "ظةتا مذنداق دئضةن   اؤابلعق ظع سجعدتة س
 دعن نةقل   )ظةلمذهةلال(".ظولتذرسا ظئتعكاصتا ظولتذرغان بولعدذ، ساؤابلعق آأزلعمعسة ظذنداق بولمايدذ       

  .تىضعدع
  

  رامعزانغا خاسمذ؟ظئتعكاصتا ظولتذرذش 
عدا       ذرذش   بارلعق ظالعمالرنعث قارعش تا ظولت ا خاس        ظئتعكاص زان ظئيعغ ع        رامع ل بوي ةلكع يع ةس، ب ظةم

دذ،      ظايدا ظئتعكاص   قايسع ا بوالؤئرع ىننةتتذر      تا ظولتذرس ع س ل بوي ذرذش يع تا ظولت ةنع ظئتعكاص ام  . ي ظعم
ذ                     ةؤؤال ظئيعدعم ةللةم ش ةيهع ؤة س ةلاللالهذ ظةل ةيغةمبةر س عحة ص ةت قعلعش ةهعهعدة رعؤاي بذخارع س

  .ظئتعكاصتا ظولتذرغان
ع      ةرة سىرعس دة بةق ذرظان آةرعم اال ق الاله تاظ د -178ظ ة مذن دذظايةتت جعدتة  : (اق دةي علةر مةس س

اثالر ق قعلم ذالرغا يئقعنحعلع ثالردا ظ ذرغان حئغع تا ظولت ةن  ).ظئتعكاص اينع مذظةيي رةر ظ ذ بع ذ ظايةتم ب
  .قعلعص بةلضعلعمعضةندذر

ةؤزةل،    دا ظ ا قارعغان قا ؤاقعتالرغ ذرذش باش تا ظولت دة ظئتعكاص ون آىنع اخعرقع ظ ث ظ ئكعن رامعزاننع ل
اخعرق  ث ظ ع رامعزاننع دعن   حىنك ادةت قعلغان اي ظعب ث ظ ةردة مع ادةتتعكع آئحعل دة ظ ون آىنع ع ظ

أتكىزىش      ة ظ ذرغان هالةتت تا ظولت ع ظئتعكاص ذ آئحعن ذثا ب اردذر، ش ع ب ةدر آئحعس ان ق ةؤزةل بولغ ظ
ون                اخعرقع ظ ظةؤزةل، صةيغةمبةر سةلاللالهذ ظةلةيهع ؤة سةللةم تاآع ؤاصات بولغانغا قةدةر رامعزاننعث ظ

  .ا ظولتذرغانآىنعدة ظئتعكاصت
  

اليدذ؟     ارتعص باش دعن ت ا قاحان ذرماقحع بولس تا ظولت دة ظئتعكاص ون آىن اخعرقع ظ دا ظ ان رامعزان  قاح
  ظئتعكاصتعن حعقعدذ؟

دعن   اغالردا ظولتذرغان قا ح ذرذش باش تا ظولت دة ظئتعكاص ون آىنع اخعرقع ظ ث ظ عزآع، رامعزاننع شةآس
دذر،  تا  ظةؤزةل دة ظئتعكاص ون آىن اخعرقع ظ دا ظ ىن   رامعزان ع آ عرمعنحع آىن ا يعض ذرماقحع بولس  ظولت

اليدذ    نع باش رعص ظئتعكاص جعدآة آع ذرذن مةس تعن ب ىن   . ظولتذرذش ع آ اخعرقع آىن ث ظ رامعزاننع



عدذر ظولتذ ىك قارعش حعلعكنعث آىحل ذ آأص دذ، ب تعن حعقع يعن ظئتعكاص دعن آئ العمالر  .رغان ةزع ظ ب
  .اشاليدذ، دةص قارايدذيعضعرمة بعرعنحع آىنع بامدات نامعزعدعن آئيعن آعرعص ب

  
  ظئتعكاصتا ظولتذرذش قاحان ؤاجعب بولعدذ؟

تا         ة ظئتعكاص ذنحعلعك مذددةتت ا ش ان بولس ةزعر قعلغ ةن دةص ن تا ظولتذرعم ذددةت ظئتعكاص ذم م مةل
ةزعر                     تا ظولتذرذشنع ن دة ظئتعكاص ذغ مةسجعدنعث بعرع ىح ظذل ذنداقال ظ دذ، ش ظولتذرذش ؤاجعب بولع

دذ        قعلغان بولسا شذ مةسجعدت    ذرذش ؤاجعب بولع تا ظولت ادةتتعكع مةسجعدلةرنعث      . ة ظئتعكاص قا ظ باش
ظئتعكاصتا ظولتذرسا بوالؤئرعدذ،    بعرعدة ظئتعكاصتا ظولتذرذشنع نةزعر قعلغان بولسا قايسع بعر مةسجعدتة        

  .حىنكع ظىح مةسجعدنعث صةزعلعتع ظاالهعدة صةرقلعقتذر
داق ةللةم مذن ةيهع ؤة س ةلاللالهذ ظةل ةيغةمبةر س دذص اقحع : (( دةي ةت قعلم ا تاظ الاله تاظاالغ ع ظ آعمك

عيلعق    ا ظاس ان بولس ةزعر قعلغ قا ن عيلعق قعلعش ذن، ظاس ةتنع قعلس ذ تاظ ا ظ ةزعر قعلس ذص ن بول
ة          :  يةنة بعر هةدعستة   )).قعلمعسذن ةيهع ؤة سةللةمض ةلاللالهذ ظةل : ظأمةر رةزعيةلالهذ ظةنهذ صةيغةمبةر س

دعم،         مةن جاهعلعيةت ؤاقتعدا مةسجعدع ه   ان ظع ةزعر قعلغ قا ن تا ظولتذرذش ة ظئتعكاص ر آئح دة بع ةرةم
ذيرعغان     : دئضةندة صةيغةمبةر سةلاللالهذ ظةلةيهع ؤة سةللةم ظذنع       ذرغعن، دةص ب ةهعهذل  .(نةزرعثدة ت س

  ).بذخارع
  

  نع نةزعر قعلغان آعشع قانداق قعلعدذ؟ظئتعكاصتا ظولتذرذشبعر ظاي 
ةن      مذظةييةن بعر ظاينع بةلضعلةص مةن صاال      تا ظولتذرعم دا ظئتعكاص ذ          ،نع ظاي ا ش ان بولس ةزعر قعلغ  دةص ن

دا          ظئتعكاصتا ظولتذرذش  ظايدا   ذ ظاي دذ، ظ ذر   ع ؤاجعب بولع تا ظولت عنع قعلعش       ظئتعكاص ا قازاس الماي قالس
دع      رةر آىن اآع بع ارعالص    ؤاجعب بولعدذ، قازاسعنع آىن ظذالص بعر ظاي قعلسعمذ ي دعن ظ رةر آىن ن بع

  .  بولعدذقعلسعمذ
دة        ظ ون آىن تا ظولتذرذش   ةضةر رامعزاننعث ظاخعرقع ظ ذرالمعغان     ظئتعكاص تا ظولت ةزعر قعلعص ظئتعكاص نع ن

ىن   ذز آ اي توقق ىن حعقم ون آ ة ظ ةن بويعح ع مألحةرلعض ون آىن اخعرقع ظ يعن ظاينعث ظ ا، آئ بولس
  .حعقعص قالسا قازاسعنع قعلغاندا توققذز آىن قعلعؤالسا بولعدذ

ذ             ذرذشظئتعكاصتا ظولت ظعككع آىن    ر آئحعدعم دعكع بع دىز ظارعلعقع نع نةزعر قعلغان بولسا ظعككع آىن
دذ    ظئتعكاصتا ظولتذرذش   ة       . ع ؤاجعب بولع ع آئح العمالر ظعكك ةزع ظ دىز ظولتذرعشع ؤاجعب دةص       -ب آىن

  .قارايدذ
  

  ظئتعكاصنع بذزعدعغان ظامعلالر
ةددعمعلعرع  سأيىش ، قذحاقالشتةك     ،سعي مذناسعؤةت جعن-1 دذ    ظئتعكا ظذنعث مذق نع بذزع الاله  .ص  ظ

ذرغان      (: (ظايةتتة مذنداق دئضةن  -178تاظاال قذرظاندا بةقةرة سىرعسع      تا ظولت سعلةر مةسجعدتة ظئتعكاص
  .))حئغعثالردا ظذالرغا يئقعنحعلعق قعلماثالر

دذ                -2 اص بذزذلع ا ظئتعك عرتقا حعقس دا س ان ظةهؤال اج بولمعغ . ظئتعكاصتا ظولتذرغان مةسجعدتعن ظئهتعي
دعن                ظايالالرمذ   ذ جاي عمذ ظ اج بولمعس ا ظئهتعي ظأيعدعكع ناماز ظوقذيدعغان جايدا ظئتعكاص قعلغان بولس

  .ظئهتعياج بولسا سعرتقا حعقسا ظئتعكاص بذزذلمايدذزأرىر  .حعقسا ظئتعكاصع بذزذلعدذ
دذ        -3 نع بذزعؤئتع ا مةسجعتعن حعقعص آئتعشع            .هةيز ؤة نعفاس هالعتع ظئتعكاص ئلعص قالس ةيز آ  ه

  .دذ، حىنكع هةيزدار مةسجعدتة تذرسا بولمايدذآئرةك بولع
  .مةست قعلعدعغان ماددعالرنع ظعستعمال قعلعش ظئتعكاصنع بذزعؤئتعدذ-4
  



  ؟ظىحىن سعرتقا حعقعشقا بولعدذقايسع ظعشالر ظئتعكاصتا ظولتذرغاندا 
لع قعلعش  دا غذس ب بولغان لع ؤاجع ئلعش، غذس ذندذرذش ؤة ظ ارةت س يعش ؤة ،تاه اق يئ ة تام  يةن

رعش      ، تذرغان مةسجعدتعن    حعملعك ظعحعش ظع ة بئ دعغان جامةض ةلنع      ،  جذمة ظوقذلع دا آئس ةر يول ظأت
أت  وقالص ظ ا     ىش،ي الرغا حعقس ارلعق ظعش نعش قات ةلدعن داؤالع رراق آئس رعش، ظئغع ذؤاهلعق بئ  ض

  .ظومذمةن سعرتقا حعقمعسا بولمايدعغان زأرىر ظعشالرغا سعرتقا حعقسا بولعدذ .ظئتعكاص بذزذلمايدذ
  

اص            ظئتعكاصتا ظولتذر  ة ظئتعك غان آعشع ظذنتذص قئلعص ياآع مةجبذرلعنعص مةسجعدتعن حعقعص آةتس
  بذزذالمدذ؟

ذر   اآع مةسجعد                 عؤاتقانلعقعنعظئتعكاصتا ظولت ة ي عرتقا حعقعص آةتس ة مةسجعدتعن س ذتقان هالةتت ظذن
ا ظئتعكاص   وغالص حعقعرعلس جعدتعن ق عدعن مةس اقحعالر تةرعص اآع س قذرغذحعالر ي دذ، باش ع بذزذلماي

ةن       داق دئض ةللةم مذن ةيهع ؤة س ةلاللالهذ ظةل ةيغةمبةر س ع ص ةؤةنلعك،  : ((حىنك دعن س ظىممعتعم
  ).ظعبنع ماجة)).(ظذنتذص قئلعش ؤة مةجبذرالنغان ظعشالرنعث ضذناهع آأتىرعؤئتعلدع

عمذ                       أتىص آةتس ئلعدعن ظ ا ض ذ قذيس ذرذص س ذرالص ت ا مةجب عنعث ظاغزعغ ذتقان آعش  بذ خذددع روزا ت
  .روزعسع سذنمعغانغا ظوخشاش

عنع        ايتعص ظئتعكاص جعدآة ق ةهؤالالردا مةس دةك ظ ا يذقعرعقع ذزذلمعغان بولغاحق ع ب ظئتعكاص
  .داؤامالشتذرسا بولعدذ
  .عغان تذرذقلذق مةسجعدآة قايتمعسا ظئتعكاصع توختعغان بولعدذدلئكعن آئيعن قايتاالي

  
  سص قعلعشقا بوالمدذ؟آة- تعجارةت قعلعشقا، هأنةرظئتعكاصتا ظولتذرغاندا
دا     ظئتعكاصتا ظولتذرغان  قا ظةهؤال  آعشع قورساق ظاحقاندا تاماق سئتعؤالغاندةك زأرىر ظةهؤالالردعن باش

ئلعم         -سودا ارةت، ظ دذ، تعج ا بولماي ئتعق قعلس ام            -س دذ، ظعم اظعز بولماي ا ج ارلعقالرنع قعلس ئتعم قات س
تة     ةلالل   (( :تعرمعزعي رعؤايةت قعلغان هةدعس ةيغةمبةر س ةللةم       ص ةيهع ؤة س ودا   الهذ ظةل -مةسجعدتة س

قان   تعن توس ئتعق قعلعش ودا    )). س جعدتة س دا مةس ذرمعغان حاغ تا ظولت ش  -ظئاعكاص ئتعق قعلع س
  .حةآلةنضةن تةقدعردة ظئتعكاصتا ظولتذرغاندا ظةلؤةتتة حةآلعنعدذ

ادان   : "بذرذنقعلعرعمعزدعن بعر زات مةسجعدتة بعر نةرسة سئتعؤاتقان بعر آعشعضة         ي ن ةن     !ظع ذ دئض  ب
  .دئضةن" رعغا حعقعص قعلق قعلماقحع بولساث دذنيانعث بازعسئتع-ظاخعرةتنعث بازعرع، سودا

ةرهى ودا  -ن ذ س ع بذم دذ، حىنك انلعرع حةآلعنع ىن قعلغ عش ظىح ذل تئص لةردعنمذ ص ئتعققا -آةسص س
ارلعقالر  ذق قات ش، موزدذزل يعم تعكع علةن آع ش، مةس دعغان ظع عش آأزلعنع ذل تئص اش ص ظوخش

ةممحةآلع دذ، ظ عنع ث آعيعم ا   ا ظأزعنع ا، يامعؤالس ا تعكعؤالس ةن بولس رتعلعص آةتك ايعغع يع اآع ظ  ي
  .بولعدذ

  
  تعالؤةت بارمذ؟- ظوقذيدعغان مذظةييةن دذظاظئتعكاصتا ظولتذرغاندا

ا     ظئتعكاصتا ظولتذرغاندا    ةن دذظ دعغان مذظةيي ذرغان آعشع            -ظوقذي تا ظولت ةلكع ظئتعكاص وق، ب الؤةت ي تع
الؤةت،   -زعكعرتةلةص،  –يع  دذظاظومذمةن   ةلعم   تع ي ت ع،          -دعنع ذزاآعرة قعلعش م م ي ظعلع ة، دعنع تةربعي

صايدعلعق آعتاب ظوقذشع ياآع يئزعشع، شذنداقال      عنعشع،  غذللذناماز ؤة باشقا تاظةتلةر بعلةن ش     نةفلة  
ع،  ع ؤة ظوقذتعش ةرنع ظوقذش ي بعلعمل ذرظان ؤة دعنع لعقعق اراث سالماس ذق ص االشظارت ارتعش، -، ت ت

دةلج ةص  -ع اؤعي ض اجعرا، دذني لعقع -م أزلةرنع قعلماس رةكس ذرذش    آئ تا ظولت ذنداقال ظئتعكاص ، ش
  .آةسص ياآع تعجارةت بعلةن شذغذلالنماسلعقع آئرةك-جةريانعدا هأنةر



ة،          ةتعر ظعشلةتس ا، ظ ا، ياتس ة، ظذخلعس اق يئس مةسجعد صاآعزلعقعغا رعظاية قعلغان هالدا مةسجعدتة تام
ق آعيعم اآعز حعرايلع ة ص ةرنع آةيس ارلعق ل الع قات دذ، ظاي ا بولع ذص قويس ةنلةرنع ظذزذت وقالص آةلض ي

ا              صةيغةمبةر سةلاللالهذ ظةلةيهع ؤة سةللةمضة ظةضةشكةن هالدا مةسجعدتة صةردة توساق قعلعص ظولتذرس
  . ياخشع بولعدذ

  
  بولمايدذهةقلعرعنع آئحعكتىرىشكة عمةن دةص مةجبذرعيةتلةرنع ؤة باشقعالرنعث ظئتعكاصتا ظولتذر

الرنع     ب ظعش ذرذش ؤاجع تا ظولت ذثا ظئتعكاص دذ، ش ا آعرع ادةت قاتارعغ ة ظعب اص نةفل ظئتعك
قا            .قعلدذرمايدعغان بولسا ظئتعكاصتا ظولتذرماسلعق آئرةك     تا ظولتذرذش ذق ظئتعكاص ىن تول ون آ  ظةضةر ظ

ةتتا              ىن ه ر آ ا بع ىن      ؤاقعت بولمعسا ياآع خعزمةتتعن رذخسةت سورعغعلع بولمعس رعم آ ر     يئ اآع بع ي
  . ظئتعكاصتا ظولتذرذش ظارقعلعق بذ ظعبادةتنع قعلعؤئلعش بةآمذ صايدعلعقآئحة بولسعمذ

  
تا ا     ظئتعكاص ة حعقس دا خعزمعتعض ةت ؤاقتع لعيالمايدعغانالر خعزم ع تاش ىن خعزمعتعن ذرذش ظىح ظولت
  بوالمدذ؟

ر  ظالعمالر هاجةتتعن سعرت مةسجعد تاشقعرعغا حعقعشنع ظئتعكاصنع بذزعدعغان ظام          دةص  ععلالرنعث بع
قعرعغا           ع ظىحىن تاش ةمما ظعش ؤة خعزعت ان، ظ قارعغان، زأرىر ظعشالر ظىحىن حعقعشقا رذخسةت قعلغ
قا                  ادةت قعلعش ا ظعب الاله تاظاالغ دا ظ تا ظولتذرغان حعقعش ظىستعدة توختالمعغان، ظادةتتة آعشع ظئتعكاص

رةر          تولذق ؤاقتعنع حعقعرعشع آئرةك، تولذق ؤاقتعنع حعقعرالمعغان         اآع بع اظةت ي رةر س دا بع ظةهؤال
ذرذص  مةسجعدتة ظول حة ياآع يئرعم آىن ياآع ظعككع ناماز ظارعلعقع دئضةندةك قعسقا ؤاقعتالردا            نآى ت

ا      ذرذش                  ظئتعكاصنع نعيةت قعلس ىن ظولت ون آ ذق ظ ذرذش ظىحىن تول تا ظولت دذ، حىنكع ظئتعكاص بولع
  .شةرت ظةمةس

   
  زاسعنع قعلعش آئرةك بوالمدذ؟ظئتعكاصتعن حعقعص آةتكةن تةقدعردة قا

ةت قعلعص      بعر آىن ياآع ظون آىن ظئتعكاصتا ظولتذرذش       اآع نعي ا ي ان بولس ةت قعلغ تا  نع نعي  ظئتعكاص
نع  ةلعي ظولتذرذش يعن ظةم ا، آئ لعغان بولس ةيلع باش ةؤةبلةر تىص ذم س نع مةل اآع ظئتعكاص اي ي قعاللم

قعلعؤالسا بولعدذ، آئيعن قعلمعسعمذ هئح ا صذرسةت بولسداؤامالشتذرالماي قالغان ظةهؤالدا آئيعنحة 
دذ،   ةص بولماي ب       ض ذرذش ؤاجع تا ظولت ع ظئتعكاص دذ، حىنك ب بولماي ش ؤاجع عنع قعلع ةنع قازاس ي

تا ظول       ةت قعل        ظةمةس، هةتتا بعر مذددةت ظئتعكاص يعن نعي دعن آئ ذرذص بولغان ةدةر    اغ ت ة ق ن مذددةتك
اب   اص هئس ذرذنقع ظئتعك دا ب تذرمعغان ظةهؤال ذهتاج  داؤامالش ا م اال قالغعنعغ يعن ح دذ، آئ بوالؤئرع

ةيهع   ذلالهع ظةل افعظعي رةهمةت ام ش دذ، ظعم ةن  بولماي داق دئض ان  : " مذن ب بولمعغ عث ؤاجع قعلعش
دذ،   ب بولماي عث ؤاجع عنع قعلعش ذنعث قازاس اث، ظ ص داؤامالشتذرمعس نع قعلع ر ظعش داق بع هةرقان

ان تةقدعردة ظذنعث قازاسعنع قعلعشعث ؤاجعب      صةقةتال نةفلة هةج بعلةن ظأمرعنع باشالص تاماملعمعغ      
  ". بولعدذ

اص ان ظئتعك ةزعر قعلغ ئكعن ن ذل ا ظ ب بولغاحق لعدة ؤاجع اننع ظةس تعن توختاتق   باشالص تاماملعماس
  .تةقدعردة ظذنعث قازاسعنع قعلعش ؤاجعب بولعدذ

  
  ظولتذرغاندا تئلعفذن ظعشلةتسة بوالمدذ؟ظئتعكاصتا 
ذرغان ظئتعكاصتا   اجعتعنع راؤا قعلعش ظىحىن ؤة          أزعنعث زأرىر ظعشع ؤة       ظ آعشع    ظولت قعالرنعث ه باش

اجعتعنع راؤا                    ةننعث ه ةلكع هاجةتم دذ، ب ا بولع ذن قعلس قعالرغا تئلعف باشقا ياخشع ظعشالر ظىحىن باش
   .قعلعش ، ظعشعنع قعلعشعص بئرعش ظىحىن مةسجعدتعن سعرتقا حعقسعمذ بولعدذ



ةزرعتع           سةهعهةيندة آئلعشعحة صةيغةمبةر سةلال    الع ه دا ظاي لالهذ ظةلةيهع ؤة سةللةم ظئتعكاصتا ظولتذرغان
ة    قان، آئح عرتعدا صاراثالش جعد س رعص مةس وقالص بئ عغا ي ث قئش ةنها ظئنع ذ ظ ةفعيية رةزعيةلاله س

عرعص         ة ظاص ذص   بولغاحقا رةسذلذلاله ظايالعنع ظأيعض ان قوي رةر زأرىر      . قايتق ةر بع ا     ظةض ظعش حعقعص قالس
عش حةآلةن ةصاراثلعش دا سأ معس علغاندا تئلعفذن دذ  زأرىرةت تئص مذ حةآلةنمةي ذ  . زلعشعش ئكعن ب ل

رةك لعتعش آئ ةهؤالالردعال ظعش ايعن زأرىر ظ ةتنع ظعنت ئلعص رذخس ذنالرنع ظ ةنال تئلعف ، آةلض
  .زلعشعؤةرمةسلعك، بولسا تئلعفذننع تاقاص قويذش آئرةكسأ
  

  قعلعش آئرةك؟مةسجعد تةرتعؤعضة قانداق رعظاية ظولتذرغاندا ظئتعكاصتا 
دا  ظةلؤةتتة مةسجعد   ا          خانعقاهلعرع دعغان بولغاحق ذص تذرع از ظوق ةش ؤاقعت نام ةت ب تا   جاماظ ظئتعكاص

معلةثزعلةرنع تارتعص سةصلةرنعث تعزعلعشعغا،    –جاماظةت ناماز ظوقذيدعغان جايدا صةردة      ظولتذرغذحعالر  
 آئرةك، ظةضةردة صةردة تارتقان     عقظعشنع قعلماسلع جاماظةتنعث ظعمامنع آأرعشعضة توسالغذ بولعدعغان      

ةيهع ؤة                 ةلاللالهذ ظةل ةيغةمبةر س رةك، ص ةردعلةرنع يعغذشتذرعؤئتعشع آئ تةقدعردة ناماز ؤاقعتلعرعدا ص
ان،               ةص قويغ ةآلعدة تعكل وجرا ش ةت      سةللةم ظئتعكاصتا ظولتذرغاندا بعر بورعنع ه لعم رعؤاي ام مذس ظعم

ةنها   ذ ظ ة رةزعيةلاله ةزرعتع ظاظعش عحة ه ةنقعلعش داق دئض ةيهع ؤة  : (( مذن ةلاللالهذ ظةل ةيغةمبةر س ص
از            دة نام ذنعث ظعحع ةص ظ ةآلعدة تعكل وجرا ش دة ه ذنع آئحع ذص ظ ع بول ر بورعس ةللةمنعث بع س
ع      ذ بورعن دع، ظ لعغان ظع قا باش از ظوقذش ص نام دا قعلع ا ظعقتع ذنعث نامعزعغ علةر ظ ذيتتع، آعش ظوق

  )). آىندىزدة يةرضة سئلعؤئتةتتع
ةقلعقراق          ظئتعكاصتا ظولتذرغذحع   ولتذرذش جةريانعدا   ظئتعكاصتا ظ  قعالردعن ه ا باش ذرغان جايغ أزع ظولت ظ

قا           ا باش ذرغان جايغ تا ظولت ذ ظئتعكاص ةمما          بولعدذ، ظ دذ، ظ ا بولماي دعغانالر ظعضةللعؤالس تا ظولتذرع  ظئتعكاص
ةييارالص             ورذن ت دة ظ دعن ظاالهع دا مةسجعد ظئحع ادةت ؤاقعتل ظئتعكاصتا ظولتذرغان ة    ظعب ذ يةرض دا ظ عرع

ىزمةيدعغان  ع آعرض تا    هئحكعمن ةردة ظئتعكاص دذ، ظةض وغرا بولماي ع ت دةك قعلعؤئلعش ث ظأيع ، ظأزعنع
رةك،                     ذنع ظئلعؤئتعشع آئ دا ظ از ؤاقعتلعرع ارتعص نام ةردة ت ة ص اج آأرىلس ظولتذرغاندا توسذشقا ظئهتعي

  .نامازدعن آئيعن يةنة صةردة تارتعص ظولتذرسا بولعدذ
جعد  اؤادا مةس ا جاماظهخانعقان دعغان بولس ايالر قالع وش ج اي ب أص بولم ةت آ عدا جاماظ ة ةس تك

  .ظئلعؤةتمعسعمذ بولعدذظئهتعياج بولمعغاحقا تاقاشمايدعغان يةردعكع صةردعسعنع 
ةمما  دعغان     ظ ارتعص تعزعلماي ةص ت ا س ةت نامازغ ايؤانلعرعدةك   جاماظ ع ؤة صعش جعدنعث هويلعس مةس

ا ص ا خالعس دا بولس ذق جايلعرع ارتعصظوح دذ، ،ةردة ت ا بولع تا ظولتذرس دعر تعكعص ظئتعكاص ا حئ  خالعس
جعدآة        أمعكعنع مةس عنعث ظ ةقعف قةبعلعس ةللةممذ س ةيهع ؤة س ةلاللالهذ ظةل ةيغةمبةر س ص
ذش                    ان بول قا ظاس دا يوقالش ذ يارعالنغان ذ ظةنه ذظاز رةزعيةلاله ع م ظورذنالشتذرغان، هةزرعتع سةظد ظعبن

  . ياتقذزغانحئدعر تعكعص آة جعدظىحىن مةس
  

  :ظعلتعجا
وغرا           ! ظعي ظالاله  بعزنع تاظعتعثضة مذؤةصصةق قعلغعن، نئمةتلعرعثضة حعرايلعق شىآىر قعلعشقا، ساثا ت

وزذرلعنعش       ! ظعبادةت قعلعشقا ياردةم قعلغعن    ةن ه تعش، تاظعتعث بعل بعزضة تاظعتعثنعث لةززعتعن تئ
ة       ةد س ةيغةمبعرعث مذهةمم ع ص ن، بعزن ا قعلغع دارع ظات وغرا   ظعقتع ة ت ةيهع ؤة سةللةمض لاللالهذ ظةل

ةت          رع هعداي دعغان، دعللع ا قعلع ة ظئهي علةر تاشلعؤةتس ىننعتعنع آعش ذنعث س عدعغان، ظ ظةضعش
عتنة  ةر ص دعغان، ه ا ظعزدةلمةي وق بولس دعغان، ي ا تونذلماي ار بولس دعغان، ب ظعلع بولع االالردعن -مةش ب

ة    دعن قعلغايس مةن بةندعلعرعث دعغان ظعخالس المةت حعقع ذرذص    س ث ت ة حع ادا هةقت ذ دذني ن، ب
ةن،                قا نئسعص قعلغايس ةي تذرذش الم مةؤقةسعدعن تةؤرةنم ظاخعرقع نةصةسلعرعمعزضعحة ظعيمان، ظعس



ةل  . قعيامةتتة صةيغةمبةرلةر، سعددعقالر، شةهعدلةر ؤة سالعهلةر بعلةن بعللة قعلغايسةن      ظامعين يا رةبب
  !!!!ظالةمعين


