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  )1!(صةيغةمبعرعمعزنعث ظذلذغ ماقامعنع قوغدايلع

 بسم اهللا الرمحن الرحيم

 .رذا خاست تاظاالغرع جانابع ظالالها مةدةتكثنعمأمعنلةر ؤة ةردعضارع صةرؤثساناالر ظالةملةرنعذمع هةمدعج
نعيةتكة يةتكىزىش ظارقعلعق هةق دعننع ظعنسا. سانا ظئيتعمةنذهةمدمةؤجذداتنعث سانعحة ا  تاظاالغظالاله

نعث ص ظعمان، هعدايةت ؤة هةقعقةتذ قذتذلدذرنعث قاراثغذلذقلعرعدعنصرع، زااللةت ؤة ظازغذنلذقذظذالرنع آ
، شذنداقال ضىزةل ظةخالقع ؤة ظالعي صةزعلعتع بعلةن صىتىن دذنيا آعشعلعرعنع قايعل  يئتةآلعضةننذرعغا
اتلعرعغا ؤة عظـ تاؤاب ظاظعلةظذنعث مذهةممةد ظةلةيهعسساالمغا، رعمعز هةزرعتع عصةيغةمبسأيىملىك  قعلغان

تاقعيامةتكعحة هةق يولدا  ، شذنداقالزضةن ساهابعلعرعغاىص بعزلةرضعحة يةتكذظذنعث يولعنع داؤامالشتذر
 .هتعرام بعلدىرعمةنئظ  ظالعث مأمعنلةرضة ظةيىرضةن

بعرعمعز هةزرعتع مذهةممةد سةللةلالهذ صىتىن دذنياغا رةهمةت بولذص ظةؤةتعلضةن سىيىملىك صةيغةم
ظةلةيهع ؤةسةللةمنعث دذنياغا آةلضةن آىنع يئتعص آئلعشع مذناسعؤعتع بعلةن، ظذلذغ صةيغةمبعرعمعزنع ؤة 

 ظعزلعرعنع خاتعرلةيمعز ؤة –ظذنعث ظعنسانعيةتنع بةختكة ظئرعشتىرىش يولعدا قعلعص آةتكةن شانلعق ظعش 
زحعل يىرىص، ظذنعث ظعرادعسعضة ؤارعسلعق قعلعدعغانلعقعمعزغا ظةهدعمعزنع ظذنعث ظاحقان داغدام يولعدا ظع

  .يئثعاليمعز
 ساظادعتع ظىحىن – مذهةممةد ظةلةيهعسساالم هةقعقةتةن صىتىن دذنيا ظةهلعنعث ظعككع ظالةملعك بةخت 

ع بعز  ظعز–ظذنعث هاياتعدعكع هةر بعر ظعش . آةلضةن شذنعث ظىحىن ياشعغان ظةث قةدعردان زات ظئدع
بذ صةيغةمبةرنعث . بعلمعضةنلةر تئثعرقاش بعلةن ظأمىر سىرعدذ. بذنع بعلضةنلةر بعلعدذ. ظىحىن ظألضعدذر

  .قةدرعنع بعلضةنلةر نئمة دئضةن تةلةيلعك آعشعلةر، هة
  شذ ظئنعقكع، صةيغةمبةرلةرنعث ظةؤزعلع، ظعنسانعيةتنعث ظعصتعخارلعق ظألضعسع، ياخشعالرنعث 

ذهةممةد ظةلةيهعسساالمنع سأيىش، ظذنعث شةنعنع ظذلذغالش ؤة ظذنع دىشمةنلةرنعث سةرخعلع هةزرعتع م
هاقارةتلعرعدعن مذداصعظة قعلعش هةر قانداق بعر مذسذلماننعث بذرحع ؤة  ظذنعثدعن تةلةب قعلعنعدعغان 

 .حىنكع شذنداق قعلغاندعال ظعمان تولذقالنغان بولعدذ. ظةث ظاددع بعر تةلةب
 ظذنعث –ساالمنعث صىتىن ظالةملةرضة رةهمةت بولذص ظةؤةتعلضةنلعكعنعث مةنعسعمذهةممةد ظةلةيهعس

 شةصقةت، آةثحعلعك، -ظعمان ظئيتقان ؤة ظئيتمعغان صىتىن ظعنسانعيةتكة، بارلعق جانلعقالرغا رةهعم 
آةحىرىم، ظازادعلعك ؤة هأرلىآنع دذنيا تارعخعدا تذنجع بولذص تةشؤعق قعلغان هةم ظةمةلعيعتع بعلةن 

 ظعزلعرعدا، – شةصقعتع ظذنعث بارلعق ظعش –صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث رةهعم . تةتبعق قعلغانلعقعدذر
 –تأؤةندة ظذنعث حةآسعز مئهرع . هةتتا دىشمةنلعرع بعلةن بولغان غازاتلعرعدعمذ ظأز ظعصادعسعنع تاصقان

  :شةصقعتعنعث ظألضعلعرع توغرذلذق قعسقعحة توختعلعمعز
  : ولغان شةصقةتتةمذسذلمانالرغا ب
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 مذهةممةد «: قذرظان آةرعم مذهةممةد ظةلةيهعسساالم ؤة ظذنعث ساهابعلعرعنع تةرعصلةص مذنداق دةيدذ-1
 آذففارالرغا قاتتعقتذر، ظأزظارا )ظذرذش ظاحقان(نعث رةسذلعدذر، ظذنعث بعلةن بعرضة بولغان مأمعنلةرظالاله

  ]. ظايةت-29فةته سىرعسع[»آأيىمحاندذر
نعث ظالاله«:  آةرعم مذهةممةد ظةلةيهعسساالمنعث ضىزةل ظةخالقعنع ماختاص مذنداق دةيدذ قذرظان-2

رةهمعتع بعلةن سةن ظذالرغا مذاليعم بولدذث؛ ظةضةر قوصال، باغرع قاتتعق بولغان بولساث، ظذالر حأرةثدعن 
  ]. ظايةت-159ظال ظعمران سىرعسع [»تارقاص آئتةتتع

 شةصقعتعنع آعشعلةرضة نامايان قعلعص مذنداق –هعسساالمنعث رةهعم  قذرظان آةرعم مذهةممةد ظةلةي-3
سعلةرنعث آىلصةت . شىبهعسعزآع، سعلةرضة ظأز ظاراثالردعن صةيغةمبةر آةلدع!) ظع ظعنسانالر«: دةيدذ

هئرعستذر، مأمعنلةرضة ) هعدايةت تئصعشعثالرغا(حئكعشعثالر ظذنعثغا ظئغعر تذيذلعدذ؛ ظذ سعلةرنعث 
  ]. ظايةت-128توؤبة سىرعسع [ »اهايعتع آأيىمحاندذرظامراقتذر، ن

  :ظعبادةتلةردة مذسذلمانالرغا آأرسةتكةن شةصقةتتة
 ظذالر ظةلحعضة ـ «: ظالاله تاظاال قذرظان آةرعمدة مذهةممةد ظةلةيهعسساالمنع تةرعصلةص مذنداق دةيدذ-1

عدعكع تةؤرات، ظعنجعلالردا ظذنعث كظعل ظةضعشعدذ، ظذالر ظأز ضة)مذهةممةد ظةلةيهعسساالم( ظىممع صةيغةمبةر 
ظذ ظذالرنع ياخشع ظعش قعلعشقا بذيرذيدذ، يامان ظعش قعلعشتعن . يئزعلغانلعقعنع آأرعدذ) سىصعتعنعث(

توسعدذ، ظذالرغا صاك نةرسعلةرنع هاالل قعلعدذ، ناصاك نةرسعلةرنع هارام قعلعدذ، ظذالرنعث ظئغعر يىآعنع 
يةنع ظذالرغا يىآلةنضةن ظئغعر ( آعشةنلةردعن بوشعتعدذ - تاقاق، آويزا يئنعكلعتعدذ، ظذالرنع سئلعنغان

، ظذنعثغا ظعمان ظئيتقانالر، ظذنع هأرمةتلعضةنلةر، ظذنعثغا ياردةم بةرضةنلةر، )ؤةزعصعلةرنع ظئلعص تاشاليدذ
 -157سع ظةظراف سىرع[»غا ظةضةشكىحعلةر بةختكة ظئرعشكىحعلةردذر)قذرظان ( ظذنعثغا نازعل قعلعنغان نذر

  ].ظايةت
بذ ظايةت، مذهةممةد ظةلةيهعسساالم ظالاله تاظاال تةرعصعدعن ظئلعص آةلضةن ظعسالم دعنعنعث ظعبادةت ؤة 
تةآلعصلعرعدة ظاسانلعق، آةثحعلعك ؤة يئنعكلعك ظاساسعي صرعنسعص قعلعنغان بعر ظعلغار دعن 

  .ظعكةنلعكعنع ظعصادعلةيدذ
 ؤاخقا قعسقارغانلعقع، 5 ؤاختعن 50هعسساالمنعث تعلعكع بعلةن  بةش ؤاخ نامازنعث صةيغةمبةر ظةلةي-2

بذرذنقع ساماؤعي دعنالردعكع تةرآعيدذنيالعقنعث ظعسالم دعنعدا ظةمةلدعن قالدذرذلغانلعقع، ظعسالم دعنعدا 
دذنيالعق بعلةن ظاخعرةتلعك ظوتتعذرعسعدا تةثصذثلذقنعث بةلضعلةنضةنلعكع، سةصةردة نامازنع قةسرع 

 رةآظةتكة قعسقارتعص ظوقذشنعث، سذ تئصعلمعغان ياآع سذ ظعشلعتعش خةتةرلعك 2رةآظةتنع  4قعلعص 
بولغاندا تةيةممذم ظارقعلعق صاآلعق هأآمعضة آعرعشنع بةلضعلعضةنلعكع ؤة سةصةردة روزا تذتماسلعقنعث 

 آعرعش بةلضعلةنضةنلعكع، شذنداقال خالعس نعيةت بعلةن قعلعنغان ظازراق ظةمةل بعلةنال جةننةتكة
يولعنعث ظئحعص بئرعلضةنلعكع قاتارلعقالرنعث هةممعسع مذهةممةد ظةلةيهعسساالمنعث صىتىن دذنيا ظةهلعضة 

  . رةهمةت بولذص ظةؤةتعلضةنلعكعنعث نامايةندعلعرعدعن بعرعدذر
  : ظاظعلعسعدعكعلةرضة بولغان شةصقةتتة

هعه هةدعستة، ظاظعشة رةزعيةلالهذ ظةنها  ظعمام بذخارعي ظعمام مذسلعم ؤة باشقعالر رعؤايةت قعلغان سة-1
ظذنعث ظةخالقع «:صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث ظةخالقعنع تةرعصلةص) صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث ظايالع(

  .دئضةن»قذرظان ظئدع
 ظايالالرغا مئهرعبانلعق قعلعشتا «: يةنة ظعمام مذسلعم رعؤايةت قعلغان هةدعستة، ساهابعالرنعث-2

  . دئضةنلعكع قةيت قعلعنغان»ةلةيهعسساالمدعن ظارتذق بعراؤنع آأرمعدذقصةيغةمبةر ظ
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 يعلدعن آأصرةك ؤاقعت خعزمعتعدة بولغان ظةنةس ظعبنع مالعك 10 صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث -3
صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم ظاياللعرعغا ؤة آعحعك بالعالرغا ظةث « شةصقعتعنع تةرعصلةص -ظذنعث مئهرع 

  . دئضةن»، آأيىمحان زات ظئدعشةصقةتلعك
صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث ظاظعلعسعدعكعلةردعن بئرةر آعشعضة ياآع خعزمةتحعلعرعدعن «: يةنة ظذ-4

  .دئضةن»بعرعضة تاياق سالغانلعقعنع ياآع دذنيالعق ظعشالر يىزعسعدعن ظاححعقالنغانلعقعنع بعلمةيمةن
ر سةهعه هةدعستة صةيغةمبةر  ظعبنع ماجة هةدعس آعتابعدا قةيت قعلغان بع-5

مةن . سعلةرنعث ظةث ياخشعلعرعثالر، ظأز ظةهلعضة ظةث ياخشع مذظامعلة قعلعدعغانالردذر«:ظةلةيهعسساالمنعث
  . دئضةنلعكع رعؤايةت قعلعنغان»ظأز ظةهلعضة ظةث مئهرعبان آعشعثالرمةن

. قان هالدا مذظامعلة قعالتتع صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم ظاياللعرعغا شذالرنعث ظةقلعغا مذؤاصعقالش-6
بةزعدة  . ظذالردعن مةسلعهةت سورايتتع، هةتتا ظذالرغا ماسلعشعص ظذالرنعث ظويذنلعرعغعمذ ظعشتعراك قعالتتع

ظايالع ظاظعشة رةزعيةلالهذ ظةنها بعلةن ظذزاققا يىضىرىش مذسابعقعسع ظئلعص  باراتتع، بةزعدة يئثةتتع، بةزعدة 
  . يئثعالتتع

  : لغان شةصقةتتةبالعالرغا بو
  .صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم هةر آعشعضة ظذنعث ظةقلع ؤة سةؤعيعسعضة مذناسعص مذظامعلعدة بوالتتع

 بعر آىنع مةدعنة شةهعرعدة آةصتعرع ظذحذص آةتكةنلعكعدعن خاصا بولذص، غةمكعن ظولتذرغان بعر -1
ظعككعسع . ع ظئحعص خوشال قعلعدذبالعنع آأرىص قئلعص، ظذنعث بعلةن بعرضة ظوينايدذ ؤة ظذنعث آأثلعن

ظةث يئقعن سعرداشالردعن بولذص قالغانلعقتعن، ظذ باال صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنع بعر آىن آأرمعسة 
  .حعداص تذرالمايدعغان بولذص قالعدذ

بعر آىنع « : ظابدذلال ظعبنع شةدداد ظاتعسعدعن رعؤايةت قعلغان بعر هةدعستة مذنداق دئضةن-2
نع )ظالاله ظذالردعن رازع بولغاي(ةيهعسساالم نةؤرعلعرعدعن ظعمام هةسةن ياآع ظعمام هذسةينصةيغةمبةر ظةل

آأتىرضعنعحة بعزضة صعشعن ياآع ظةسعر نامعزعنع ظوقذص بئرعشكة حعقعص، معهرابقا ظأتتع، ظذنع ظوث يئنعدا 
زذن قعلدعكع، سةجدعنع شذنداق ظذ. ظاندعن تةآبعر ظئيتعص نامازغا باشلعدع. ظولتذرغذزذص قويدع

بئشعمنع آأتىرىص قاراص سالدعم ؤة هئلعقع آعحعك بالعنعث صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث دىمبعسعضة 
صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم نامازنع . ظاندعن هامان سةجدعضة قايتتعم. معنعص ظويناؤاتقانلعقعنع آأردىم
عنع بةآمذ ظذزذن قعلدعثعزآع، بعز بئرةر  سةجدعلةرنعث بعر!يا رةسذلةلاله”تىضةتكةندعن آئيعن، ساهابعالر

 دئؤعدع، صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم ظذالرغا جاؤاب “ظعش يىزبةرضةنمعدذ ياآع ؤةهع آةلضةنمعدذ،دةص قالدذق
ظةمما باالم ظىستىمضة معنعؤالغانعدع، ظذنعث . سعلةر ضذمان قعلغانالرنعث هئحقايسعسع يىزبةرمعدع”بئرعص

نةساظع ؤة ظعبنع ظةساآعر رعؤايعتع، [»دئدع“ئتعشنع ياقتذرمعدعمظويذنع تىضعمةستعن تذرذص آ
  ].دئضةن هةدعس»سةهعه«هاآعم
 بعر سةهعه هةدعستة رعؤايةت قعلعنعشعحة، صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم بعر آىنع يئنعغا آةلضةن قعزع -3

 بذ ظةهؤالنع آأرضةن .فاتعمة رةزعيةلالهذ ظةنهانعث صعشانعسعضة بعرنع سأيىص قويذص، يئنعدا ظولتذرغذزعدذ
سعز بالعالرنع سأيعدعكةنسعز، مئنعث ظون باالم بار، هازعرغعحة بعرعنعمذ سأيىص ! يارةسذلةلاله«بعر ظادةم 

 –آعشعلةرضة رةهعم «:صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم ظذنعث تاش يىرةآلعكعضة ظئحعنعص. دةيدذ»باققعنعم يوق
  . ةيدذد»شةصقةت قعلمعغانالرغا ظالاله رةهعم قعلمايدذ

  : دىشمةنلعرعضة قارعتا شةصقةتتة
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دىشمةنلعرع ظذنعث . صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم دىشمةنلعرع ظعحعدعمذ حوثقذر هأرمةتكة ظئضة ظعدع
حاقعرغان دعنعنع ظعنكار قعلغان بولسعمذ، مذهةممةد ظةلةيهعسساالمنعث ضىزةل ظةخالقعنع، راستحعللعقعنع 

 شةصقةت، رةهعمدعللعق، ظادالةت ؤة باشقعمذ بارلعق ظئسعل –ئهرع ؤة ظعنسانعيةتتة بولذشقا تئضعشلعك م
شذثا قذرظان آةرعم مذهةممةد . سىصةتلةرنعث ظذنعثدا مذجةسسةملةنضةنلعكعنع ظعقرار قعالتتع

ظذالرنعث سأزع سئنع قايغذغا سالعدعغانلعقعنع بعز ظوبدان بعلعمعز،  «:ظةلةيهعسساالمغا تةسةللع بئرعص
ظةنظام [ »نعث ظايةتلعرعنع ظعنكار قعلعدذظالاله لئكعن زالعمالر ،ظعنكار قعلمايدذ) ظعحعدة(ظذالرسئنع 

شذثا مذهةممةد ظةلةيهعسساالمنعث ظةث ظةشةددع دىشمعنع ؤة قذرةش آىحلعرعنعث ].  ظايةت-33سىرعسع 
غانلعقعدعن لعدةرع ظةبذ سذفيان قعزع زةينةب رةزعيةلالهذ ظةنهانعث مذهةممةد ظةلةيهعسساالمغا ياتلعق بول

حىنكع ظذ يىرعكعنعث صارعسع بولغان قعزعنعث ظعنسانعيةتنعث ظعصتعخارلعق . سأيىنعدذ ؤة قارشع حعقمايدذ
 مذهةممةد ظةلةيهعسساالمنعث قولعدا، بارحة ساظادعتعنع تولعقع بعلةن -ظألضعسع بولغان زات 
  . تاصعدعغانلعقعغا ظعشعنةتتع

 آعشع صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث ظأيعضة آئلعص، ظذنعثغا  بعر آىنع يةهذدعيالردعن بعر ضذروصصا-1
 ساثا هاالآةت بولسذن ظع –ظةسسامذ ظةلةيكة يامذهةممةد «ساالم بةرضةننع قعلعص ظازار قعلغان هالدا

دضةن ساالام مةنعسعدة »...ظةسساالمذ ظةلةيكة«بذ سأزضة دعققةت قعلمعغان ظادةم ظذنع. دةيدذ»مذهةممةد
 ؤةظةلةيكذم « صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم هامان ظذنع صةرقلةندىرضةن بولسعمذ، ظاححعقالنماستعنظةمما. ظاثاليدذ

ظةمما ظذنعث يعنعدا ظولتذرغان ظاظعشة رةزعيةلالهذ ظةنها بذ . دةيدذ» سعلةرضة شذنداق بولسذن–
دةآلةرضة هاالآةت ؤة ظألىم سةن! ظةي ظالالهنعث دىشمةنلعرع«ظةدةبسعزلةرحة هاقارةتكة غةزةبلعنعص

بولدع قعلعث، نئمانحة «بذ ؤاقعتتا صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم ظاظعشة رةزعيةلالهذ ظةنهاغا . دةيدذ»بولسذن
. دةيدذ»سعلة ظاثلعمعدعلعمذ بذ ظةدةبسعز يةهذدعيالرنعث هاقارعتعنع؟« دئضةندة،»حئحعلعص آئتعسعز

  . دةيدذ»عمغذدئد» سعلةرضة بولسذن«ظاثلعدعم، شذثا«صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم 
 صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم بعلةن ظذنعث ساهابعلعرعغا ظعنسان حعداص تذرلمايدعغان ظئغعر زذلذمالرنع -2

 قعستاقالرغا ظالغان، هةتتا ظذالرنع ظأز يذرتلعرعدعن قوغالص حعقارغان، –سالغان، ظذالرنع ظةث ؤةهشع قعيعن 
 تاراج قعلغان، ظأيلعرعنع آأيدىرىص –حة تاالن  مىلىآلعرعنع خالعغان–بذنع ظاز دةص ظذالرنعث مال 

تاشلعغان، مذهةممةد ظةلةيهعسساالمنعث مةآكعدعكع ظأيعنعمذ يةر بعلةن يةآسان قعلعص تىزلعؤةتكةن 
قذرةيش قةبعلعسع باشحعلعقعدعكع مةآكعلعك ظةرةبلةر مةآكة فةتهع بولغان آىنع مذهةممةد 

االرغا تارتعدعغانلعقع ؤة قعلغانلعرعنعث ظعنتعقامعنع قانداق ظةلةيهعسساالمنعث ظذالرنع قانداق ظئغعر جاز
 –ظئحعنعشلعق ظالعدعغانلعقعنع آىتىص، بعر تةرةصتعن مذهةممةد ظةلةيهعسساالمدعن ظعبارةت مئهرع 

شةصقعتع، آأثلعنعث يذمشاقلعقع، آةحىرىمحانلعقع بعلةن هةممعضة بعردةك تونذلغان ظذلذغ بعر 
. لمىرىص، قاتتعق قورقذنحنعث يئنعدا ظىمعدلعرعنع ظىزمعضةن هالدا تذرعشاتتعظادةمزاتنعث شةصقعتعضة تة

مئنع سعلةرنع قانداق ! ظع قذرةش جاماظةسع«:شذ ؤاقعتتا صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم ظذالرغا خعتاب قعلعص
.  ياخشعلعقنع آىتعمعز«ظذالر هةممعسع بعر ظئغعزدعن حعققاندةآال. دةيدذ»قعلعدذ دةص ظوياليسلةر؟

ظاندعن صةيغةمبةر . دئيعشعدذ»قعرندعشعمعز ؤة قئرعندعشعمعزنعث ظوغلع بولغان زات آةرةملعكتذر
 بىضىن «مةنمذ خذددع يىسىص ظةلةيهعسساالمنعث قئرعنداشلعرعغا ظئيتقان«:ظةلةيهعسساالم مذنداق دةيدذ

دئضةن »عك زاتتذر ظةث مةرهةمةتلظالاله سعلةرنع آةحىرسذن، ظالالهسعلةر ظةيبلةشكة ظذحرعمايسعلةر، 
  .دةيدذ»!تارقعلعثالر، سعلةر ظازات. سأزعنع ظئيتعمةن
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 صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث شذنحة يعل ظأزعضة ؤة ساهابعلعرعغا حعدعغذسعز زذلذمالرنع سالغان 
 توص بولذص ظأز ظعختعيارع –دىشمةنلعرعنع آةحىرعؤةتكةنلعكعدعن تةسعرلعنعص، ظذالرنعث هةممعسع توص 

بذ ؤةقةلعكنع ظالاله تاظاال قذرظان آةرعمدعكع نةسعر سىرعسعدة . الم دعنعغا آعرعشكة باشاليدذبعلةن ظعس
  .ظعصادعلعضةن

 آعشعنعث آاللعسعنع ظئلعش ظىحىن صةيغةمبةر 9 مةآكعنعث ظذرذش جعنايةتحعلعرعدعن -3
آةحىرىمضة ظةلةيهعسساالم مةآكعضة آعرعشتعن ظاؤؤال بذيرذق بةرضةن بولذص، ظذالرنعث آأصعنحعسع 

شذالرنعث ظعحعدعن هعبار ظعبنع ظةسؤةد . ظئرعشعص ظألىمدعن قذتذلذص قالعدذ، آئيعنحة مذسذلمان بولعدذ
دئضةن بعرع بار ظئدع، ظذ مذهةممةد ظةلةيهعسساالمغا ؤة ظعسالم دعنعغا شذنحعلعك قاتتعق ظأحمةنلعك 

عث سعرتعدا، صةيغةمبةر آأرسةتكةن ؤة قعلعدعغان ظئغعر جعنايةتلةرنعث هةممعنع ظعشلعضةنن
ظةلةيهعسساالمنعث قعزع زةينةب رةزعيةلالهذ ظةنها هةبةشعستانغا هعجرةت قعلغعنعدا، ظذنع ظذرذص تاشقا 
يئقعتعؤةتكةن ؤة قذرسعقعدعكع بذؤعقعنع حىشىرؤةتكةن  تذرذص صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث آةحىرىمعضة 

  . ظئرعشعدذ ؤة آئيعنحة مذسذلمان بولعدذ
د غازعتع بولغان آىنع دىشمةن قوشذنعنعث داثلعق ظذرذشحعسع ظابدذلال ظعبنع قةمظة قعلعحع  ظذهذ-4

بذ صةيغةمبةر . بعلةن صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث بئشعنع يارعالندذرع ؤة ظعككع حعشعنع حىشىرعؤئتعدذ
ظأز «ر ظةلةيهعسساالم شذ ؤاقعتتا صةيغةمبة. ظةلةيهعسساالم ؤة ظذنعث ساهابعلعرعغا قاتتعق ظئغعر تذيذلعدذ

دةيدذ ؤة بعر لةهزة تذرعؤالغاندعن »صةيغةمبعرعنعث يىزعنع قانغا بويعغان قةؤمضة ظالالهنعث غةزعبع تاشتع
ظع ظالاله قةؤمعمنع آةحىرضعن، ظذالرنع هعدايةت قعلغعن، حىنكع ظذالر «:آئيعن، دذظاغا قول آأتعرعص

  .دةص مذناجات قعلعدذ»بعلمةيدذ
ةيهعسساالم هعجرةتتعن بذرذن مةآكعدعكع ؤاقتعدا تاظعفنعث ظةث حوث قةبعلعسع  صةيغةمبةر ظةل-5

لئكعن . سةقعفكة ظعسالم دعنعنع حىشةندىرىش ؤة ظذالرنعث هعمايعسعنع سوراش ظىحىن تاظعفقا بارعدذ
ظذنعث ظعككع مذبارةك .  آئسةآلةرضة تذتذص قوغلعؤئتعدذ–تاظعفلعقالر صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنع تاش 

صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم .  زذلذمالرغا ضذؤاه قعلعدذ–ذتعدعن ظاققان قعزعل قانالر بذ زئمعننع شذ جةؤر ص
بةدعنعدعن قةلبع بةآرةك يارعالنغا هالدا تاظعفتعن قايتقعنعدا، ظالاله تاظاالنعث ظةلحعسع جعبرعظعل ظذنعثغا 

دئضةن ظعككع تاغنع »قةظعقعظان«ة  ؤ»ظةبذ قةيس«ظةضةر خالعساث مةآكعدعكع !  ظع مذهةممةد«آئلعص
 ظذالرنعث نةسلعدعن ظالالهقا ظعبادةت «:دئضةندة، صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم»ظذالرنعث ظىستعضة باستذرعمعز

دئيعش ظارقعلعق جعبرعظعلنعث تةلعبعنع رةت »قعلعدعغان ياخشع آعشعلةرنعث حعقعشعنع ظىمعت قعلعمةن
  .قعلعدذ

 آأآسع آةث لعدةرنع –هة، دذنيادا قايسعبعر آأثلع –انلعق  بذ نئمة دئضةن ظئسعل آةحىرىمح
مذهةممةد ظةلةيهعسساالمدةك ظعنتعقام ظئلعشقا تامامةن آىحع يئتعدعغان تذرذص، ظأزعنعث باش آأزعنع 
قانغا بويعؤةتكةن، يىرةك باغرع بولغان قعزعنع ظذرذص قذرسعقعدعكع بالعسعنع حىشىرؤةتكةن 

  !لعدذ، دةص ظوياليسعز؟جعنايةتكارلعرعنع آةحىرىم قع
  : ظذرذش ظةسناسعدعكع شةصقةتتة

صةقةت ظذرذش قعلعشتعن باشقا . مذهةممةد ظةلةيهعسساالم مةسعلعنع ظذرذشسعز هةل قعلعشقا تعرعشاتتع
  . حارة قالمعغان ياآع دىشمةنلةر بئسعص آةلضةن ؤاقعتتعال ظذرذش قعلعشنع قارار قعالتتع

م ظذرذشقا حعقعشتعن ظاؤؤال مذسذلمان ظةسكةرلعرعضة يول يورذق صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم هةر قئتع
زعراظةتلةرنع !  سعلةرضة تعغ تةثلعمعضةنلةرنع، ياشانغانالرنع، ظايالالرنع، بالعالرنع ظألتىرمةثالر«:بئرعص
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. دةص جئكعلةيتتع»نابذت قعلماثالر، دىشمةنلةرنعث بةدةنلعرعنع صارحعلعماثالر، ظةسعرلةرنع خورلعماثالر
 سعلةر «:ىنكع مذهةممةد ظةلةيهعسساالم قذرظان آةرعمنعث مذنذ تةؤسعيةسع بعلةن ظةخالقالنغان زاتتذرح

مةغلذص (ظذحراشقان حئغعثالردا، ظذالرنع ظألتىرىثالر، سعلةر ظذالرنع قعرعص ) جةث مةيدانعدا(آذففارالرغا 
،  )ظذالرنع ظألتىرىشتعن توختاصقعلعص، ظذالردا سعلةرضة قارشعلعق آأرسعتعدعغان آىح قالمعغان حاغدا 

ظذالرنع ظةسعر ظئلعثالر، ظاندعن ظذالرنع ظئهسان قعلعش يىزعسعدعن قويذص بئرعثالر، ياآع فعدعية ظئلعص 
) يةنع ظذرذش توختعغانغا قةدةر(قويذص بئرعثالر، تاآع ظذرذش ظأزعنعث ظئغعر يىآعنع تاشلعغانغا قةدةر 

  ]. ظايةت– 4عمذهةممةد سىرعس[».ظعش مانا شذنداقتذر
 يىز –بذ ظايةتتة، مذهةممةد ظةلةيهعسساالم ؤة ساهابعلعرع دىشمةن بعلةن ظذرذش مةيدانعدا يىزمذ 

ظذحراشقان حاغدا ظذالر بعلةن ظذرذش قعلعشقا، دىشمةننعث آىحع ظاجعزالشقان هامان ظألتىرىشنع   
الرنع قويذص بئرعشكة تةؤسعية توختعتعص، ظذالرنع ظةسعر ظئلعص، ظاندعن ياخشعلعق قعلعش يىزعسعدعن ظذ

  .قعلعنغان
 صرعنسعصلعرع تذرماستعن سأزلعنعؤاتقان هازعرقع تةرةققع قعلغان – آعشعلعك هوقذق ؤة ظذرذش قاظعدة 

ظةسعردعمذ قايسعبعر ظذرذشتا ظعنسانعي ظةخالق قاظعدعلعرعضة رعظاية قعلعنغانلعقعنع بعلعسعز؟ ظأزلعرعنع 
تعؤالغان ظامئرعكعلعقالر ظابغانعستان بعلةن ظعراقتا نئمعلةرنع قعلمعدع؟ دئمذآراتعيةنعث هامعيسع دةص ظا

ظعراقنعث ظةبذ غذرةيب تىرمعسعدعكع ظعنسان قئلعصعدعن حعققان ؤةهشعلعكلةرحذ؟ ظةمما قذرظان آةرعمنعث 
 ظةضةر مذشرعكالردعن بعرةر آعشع سةندعن ظامانلعق تعلعسة، «:ظةسعرلةر توغرذلذق تةؤسعيةسع مذنداق

قةدةر، ) يةنع صعكعر قعلعص، ظذنعث هةقعقعتعضة يةتكةنضة(نعث آاالمع قذرظاننع ظاثلعغانغا ظالالهآع ظذ تا
ظامان تاصعدعغان جايغا ) جئنع، مئلع(، ظذنع )ظذ ظعمان ظئيتمعسا(ظذنعثغا ظامانلعق بةرضعن، ظاندعن 

  ]. ظايةت-6تةؤبة سىرعسع [».يةتكىزىص قويغعن
سعلةر «:يةهذدعيلعرع هةممة بعردةك ظئتعراص قعلعدعغان نذسخعسعدعكع تةؤراتنعث هازعرقع زامان 

 ظايال هةممة آعشعنع قعلعحتعن ظأتكىزىثالر، مال –بئرةر شةهةرضة بئسعص آعرضعنعثالردا، شةهةردعكع ظةر 
دئضةن تئكستنع ظاثلعغعنعمعزدا، مذهةممةد » مىلكعنع غةنعمةت ظئلعثالر، حىنكع بذالر سعلةرنعثدذر–

سساالم ظذممةتلعرعدعن ظذنعث ظعرادعسعضة ؤارعسلعق قعلغان قوماندانالردعن ساالهعددعن ظةلةيهع
ظةييذبعينعث قعزعل آرئست ظارمعيعسعنعث مذسذلمان ظةسعرلعرعنعث هةممعسعنع ظةث ؤةهشعي شةآعلدة 

صقةت قةتلع قعلغانلعقعنع بعلعص تذرذص، يئنعدعكع خرعستعظان ظةسعرلعرعضة خذددع مئهرعبان ظاتعدةك شة
 ظامان يولغا –آأرسعتعص، يارعدارلعرعنع داؤاالتقذزذص، آئسةللعرعنع ساقايتعص، ظأز يذرتلعرعغا تعنح 

 - مذسذلمانالرنعث ظةمةس، خرعستعظانالرنعث ظعشلعضةن فعلعملعرعدعن آأرىص –سئلعص قويغانلعقعنع 
عصالر ظعكةنلعكعنع ؤة مذهةممةد بعلضعنعمعزدة، قذرظان آةرعم صرعنسعصعنعث نةقةدةر ظعلغار ؤة ظئسعل صرعنس

 –ظةلةيهعسساالمنعث مذسذلمان ؤة مذسذلمان ظةمةس هةر قانداق بعر ظعنسان ظىحىن قانحعلعك مئهرع 
  .شةصقةتلعك زات ظعكةنلعكعنع  تئخعمذ ياخشع تونذص يئتةلةيمعز

  : هايؤانالرغا شةصقةتتة
نان، سذ . ةلكع هايؤانالرغعمذ شامعل ظئدعمذهةممةد ظةلةيهعسساالمنعث شةصقعتع ظعنسانالرغعال ظةمةس، ب

بةرمةستعن باغالص قويغانلعقع تىصةيلع ظألضةن بعر مأشىك سةؤةبلعك بعر مأمعنة ظايالنعث دذزعخع بولذص 
آةتكةنلعكعنع، بعر صاهعشة ظايالنعث ظذسسذزلذقتعن تعلعنع حعقعرعص تةلمىرىص تذرغان بعر ظعتنع ظأتىآعنع 

سوغذرغانلعقع ظىحىن جةننعتع بولذص آةتكةنلعكعنع مذسذلمانالرغا سأزلةص سئلعص، قذدذقتعن سذ ظئلعص 
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 شةصقةت قعلعشنع ظىضةتكةن زات مذهةممةد –بئرعش ظارقعلعق ظذالرغا بارلعق جان ظئضعلعرعضة رةهعم 
  ! ظةلةيهعسساالم ظةمةسمذ؟

، يةنة بعر هايؤاننعث بعر هايؤاننعث ظألىمعضة سةؤةب بولغانلعق تىصةيلع بعر مأمعنة ظايالنعث دذزاخقا
جئنعنع قذتقذزذص قويغان بعر صاهعشة ظايالنعث بذ ياخشعلعقع ظىحىن جةننةتكة اليعق بولغانلعقعدعن 
ظعبارةت بذ ظاددعغعنة قعسسة حوثقذر مةنعضة ظئضة بولذص، بعزضة شةصقةتنعث ظالاله تاظاال دةرضاهعدا 

تةبعظعيكع، بذ قعسسعدعن بعرةر هايؤاننع . عدذقانحعلعك آاتتا ظورنع بار ظعكةنلعكعنع حىشةندىرىص بئر
قذتقذزذص قويغان ظادةم جةننةتكة، بعرةر هايؤاننع ظألتىرضةن ظادةم دذزاخقا آعرعدذ، دةيدعغان صعكعرنع 
ظوتتذرعغا قويذش مةقسةت قعلعنغان ظةمةس، بةلكع ظعسالم دعنعنعث هةر قانداق جان ظعضعسعنعث 

غانلعقعنع ؤة ظالاله تاظاالنعث شةصقعتعنعث هةممعضة شامعل هاياتعنع نةقةدةر مذقةددةس بعلعدع
ظعكةنلعكعنع، شذنداقال شةصقةتنعث بذ دعننعث ؤة بذ دعننع ظئلعص آةلضةن زات مذهةممةد 

  .ظةلةيهعسساالمنعث ظةث ظاساسلعق صرعنسعصلعرعدعن بعرع ظعكةنلعكعنع  ظوحذقالشنع مةقسةت قعلعدذ
ةيت قعلغان بعر سةهعه هةدعستة، صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم  مذنداق  ظعمام مذسلعم هةدعس آعتابعدا ق-1
مال بوغذزلعغاندا، مالنع قعيناص قويماستعن ياخشع . ظالاله هةممة نةرسعضة رةهمةتنع صىتعؤةتتع«:دئضةن

  .»بوغذزالثالر
عكعنع  يةنة بعر سةهعه هةدعستة، بعر ظادةمنعث صعحاقنع قوينعث آأزعضة آأرسعتعص تذرذص بألعضةنل-2

  . دةص آايعغان»ظذنع ظعككع قئتعم ظألتىرمةآعمذسةن؟!  صعحاقنع مالغا آأرسةتمة«:آأرىص قئلعص، ظذنعثغا
رةهمةت .  باشقعالرغا رةهعم قعلمايدعغان آعشعضة ظالالهمذ رةهعم قعلمايدذ«: يةنة بعر سةهعه هةدعستة-3

  .دئضةن»صةقةت بةختسعزلةرنعثال قةلبعدعن سوغذرذؤئلعنغاندذر 
 ظالاله – شةصقةت قعلعثالرآع، ظاسماندعكع زات – يةر يىزعدعكعلةرضة رةهعم «:  يةنة بعر هةدعستة-4

  .دةص آأرسةتكةن»سعلةرضة رةهعم قعلسذن
نئمة ظىحىن مذهةممةد ظةلةيهعسساالمنع مذسذلمانالر ظىحىنال رةهمةت دئمةستعن، صىتىن ظالةملةر ظىحىن 

عسساالم ظالاله تاظاال تةرعصعدعن ظئلعص آةلضةن نذرلذق شةرعظةت رةهمةت دةيمعز؟ حىنكع مذهةممةد ظةلةيه
سايعسعدا، ظالاله تاظاالنعث سانسعز شةصقعتعدعن صىتىن ظعنسانعيةت ؤة بارلعق جان ظعضعلعرع ظأز 

ظعسالم دعنعنعث ظاسانلعق ؤة آةثحعلعكنع ظاساسعي صرعنسعص قعلغان نذرلذق . نئسعؤعلعرعنع ظالعدذ
 –آعشعلةر بذ دعنغا ظاسانال آعرعدذ ؤة ظأزلعرعنعث ظعككع ظالةملعك بةخت شةرعظعتع سايعسعدا 
مذسذلمان بولمعغانالرمذ ظعسالم قانذنع سايعسعدا، هةتتا ظذرذش مةيدانلعرعدعمذ مئهرع . ساظاةتلعرعنع تاصعدذ

ةمةس مذسذلمانالرنعث هاآعمعيعتع ظاستعدا ياشايدعغان مذسذلمان ظ.  شةصقةتتعن بةهرعمةن بوالاليدذ–
ظعنسانالردعن باشقا .  شةصقعتعدعن نئسعؤعلعرعنع ظاالاليدذ–قةؤملةرمذ ظعسالم قانذنعنعث ظادالعتع ؤة رةهعم 

شذثا مذهةممةد ظةلةيهعسساالمنع . جانلعقالرمذ ظعسالم شةرعظعتعنعث شةصقعتعدعن ظأز هةسسعلعرعنع ظالعدذ
  !  معزصىتىن ظالةملةرضة رةهمةت بولذص ظةؤةتعلضةن صةيغةمبةر دةي

  :آذففارالرنعث ضذؤاهلعقع
  :ظةمدع غةربلعك مذسذلمان ظةمةس يازغذحعالردعن بةزع هةقعقةتصةرؤةرلةرنعث سأزلعرعنع ظاثالص باقايلع

 بئتعدة مذنداق دةص -111ناملعق ظةسعرعنعث »ظعسالم توغرذلذق دئيعلضةنلةر« ؤول دئيذرانت -1
ان  ظذلذغ بعر آعشعنعث ظذلذغلذقعغا ظادعللعق بعلةن  آعشعلةرنعث قةلبعدعن حوثقذر ظورذن ظالغ«:يازعدذ

هأآىم قعلماقحع بولساق، مذهةممةد ظةلةيهعسساالمنع تارعختعكع ظعنسانعي ظذلذغلذقنعث  بعردعنبعر 
حىنكع ظذ ظعسسعق سةهراالردا ظعبتعداظعي جةمظعيةت . سعمؤولع دئسةك ظةث توغرا ظئيتقان بولعمعز
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الق بعر خةلقنع ظةخالقعي ؤة روهعي ظىستىنلىآكة آأتىرىشنع مةقسةت دةؤرعدة هايات آةحىرعؤاتقان قا
قعلعص، شذ صعالن بويعحة ظعش آأرىص غةلعبة قعلعش بعلةن  تارعخقا قةيت قعلعنغان بعر ظذلذغ 

  ».ظذ ظعنسانالرنع ظعساله قعلعشتعن باشقا غةرةزنع مةقسةت قعلغان ظةمةس. ظادةمزاتتذر
 تةرةصسعز «: بئتعدة مذنداق دةص يازعدذ-126 ظةسعرعنعث ناملعق» ظعسالم« آلود آاهعن -2

تارعخحعغا ظايان بولعدذآع، ظعسالم صةيغةمبعرع مذهةممةد ظةلةيهعسساالم ظةخالقعي ؤة صعكرعي جةهةتتعن 
   ».تةثال آأتىرىلضةن، ظةث ظألضعلعك شةخسلةرنعث ظالدعنقعسع بولذص تاللعنعشقا ظةرزعيدذ

ناملعق ظةسعرعنعث مذقةددعمعسعضة »ظةرباب 100عرع ظةث زور  تارعختعكع تةس«هارت. مئكعر-3
مةن مذهةممةدنع دذنيادعكع تةسعرع ظةث زور ظةربابالر تعزعملعكعنعث ظةث بئشعغا «:مذنداق دةص يازعدذ
. بذنعثغا بةزع آعتابخانالر هةيران قئلعشع ؤة بةزعلةر بذنع حىشةنمةسلعكع مذمكعن. قويذشنع تاللعدعم
ةتةن تارعختعكع دعن ؤة هاآعمعيةت جةهةتتة تةثال ظاجايعب نةتعجة ياراتقان بعردعن ـ بعر بعراق ظذ هةقعق
  .»ظذلذغ ظةربابتذر

 ـ 4 ناملعق ظةسعرعنعث »مذهةممةدنعث تةرجعمعهالع ؤة ظذنعث دعنعي تةلعماتلعرع« ظانع بعسنتو-4
تةرجعمعهالع ؤة صةزعلعتعنع  ظةرةب معللعتعنعث بذ ظذلذغ صةيغةمبعرعنعث «:بئتعدة مذنداق دةص يازعدذ

بذ صةيغةمبةرنعث . تةتقعق قعلغان هةر قانداق آعشع بذ ظالعيجاناب صةيغةمبةرضة هأرمةت قعلماي تذرالمايدذ
دعن تةشؤعقاتع ؤة تذرمذش جةريانعنع حىشةنضةن آعشع مذهةممةد ظالاله تةرعصعدعن ظعنسانالرغا 

ضةرحة مةن سعزضة ظئيتقان آأص ظعشالر . شع مذمكعنظةؤةتعلضةن بعر ظذلذغ صةيغةمبةر ظعكةن، دةص تونذ
نذرغذن آعشعلةرضة تونذشلذق بولسعمذ، لئكعن مةن هةر قئتعم ظذنعث تارعخعنع قايتعالص ظوقذغعنعمدا، بذ 
ظالعيجاناب ظةرةب يولباشحعسعغا نعسبةتةن مئنعثدة قايتعدعن ظةقعدة باغالش ؤة هأرمةت بعلدىرىش 

  .»نع ظئتعراص قعلماي تذرالمايمةنهعسسعياتع قوزغعلعدعغانلعقع
دذنيانعث هةر قايسع جايلعرعدعكع مذسذلمان قةؤملةر تةرعصعدعن صةيغةمبعرعمعز هةزرعتع مذهةممةد 

 ظعزلعرع خاتعرلعنعؤاتقان مذشذ آىنلةردة، بذ ظذلذغ صةيغةمبةرنعث شةنعضة –ظةلةيهعسساالمنعث شانلعق ظعش 
انعيةت دىشمةنلعرعنعث بذ ظةخالقسعزالرحة قعلمعشعغا رةددعية داغ تةآكىزمةآحع بولغان بعر قعسعم ظعنس

  . بئرعشنع ظأزىمنعث مذسذلمانلعق بذرحذم دةص بعلعمةن
 سعنتةبعر سانعدا، صةيغةمبعرعمعز هةزرعتع – 30يعلع -2005ضئزعتع »جعيالندز صوستعن«دانعيةنعث 

 صارحة هةجؤع 12رتعص، ظذنع مذهةممةد ظةلةيهعسساالمنعث ظذلذغ شةنعضة نذمذسسعزالرحة تعل ظذزا
رةسعمعدة سعزعش ظارقعلعق، مذسذلمانالر ؤة صىتىن ظعنسانعيةت ظالدعدا آةحىرىلمةس جعنايةت 

 صارحة هةجؤع رةسعمعنعث بعرعدة هةزرعتع مذهةممةد ظةلةيهعسساالمنع بئشعغا 12مةزآذر . ظأتضىزضةنعدع
رةسعمنعث لعسانع هالع بعلةن صةيغةمبةر . لعضةنظورالغان بومبعغا ظوخشعتعلغان سةللة آعضةن هالدا تةسؤعر

ظعسالم ظةللعرع، . ظةلةيهعسساالم ضوياآع بعر ظذرذش جعنايةتحعسعضة  ياآع تئرورعستقا ظوخشعتعلغان
خذسذسةن سةظذدع ظةرةبعستان هأآىمعتع ضئزعت تةهرعراتعنعث بذ آةحىرىلمةس جعنايعتعضة قارشع 

ازارعلعق بعلدىرىص دانعية هأآىمعتعضة مذراجعظةت قعلغان بولسعمذ، قاتتعق غةزةصلةنضةن ؤة بذ جعنايةتكة ن
نع باهانة قعلعص دةسلةصتة بذ مذراجعظةتكة ظعنكاس قايتذرمعغان ؤة »صعكعر ظةرآعنلعكع«دانعية هأآىمعتع 

بذنعثغا ظاساسةن سةظذدع ظةرةبعستان هأآىمعتع دانعية بعلةن ظاالقعسعنع ظأزىش ظىحىن دانعية صايتةختع 
بذ ظةهؤالدعن . عنهاضعندعكع باش ظةلحعسع مذهةممةد ظعبنع ظعبراهعم هذجةيالننع قايتذرذص آةلضةنعدعآذب

دانعية هأآىمعتع خئلع حوحذغان بولسعمذ، دانعيةنعث سةظذدع ظةرةبعستانغا مةهسذالت ساتعدعغان 
عضة شئرعكةتلعرع ؤة دألةت ظعقتعسادعنعث زعيانغا ظذحراش ظةهؤالعرعدعن خةلقنعث سارسعمب
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حىشمةسلعكع ظىحىن ؤةزعيةتنع سعلعقالشتذرذص آأرسعتعشكة تعرعشعص مذنداق دةص بايانات ظئالن 
سةظذدع ظةرةبعستان هأآىمعتعنعث دألعتعمعزدعكع باش ظةلحعسعنع قايتذرذص «: قعلعشقا مةجبذر بولعدذ

 دانعية ظعككع دألةتنعث دعصلذماتية –بعراق بذ سةظذدع ظةرةبعستان . آةتكةنلعكع بعزنع دةهشةتكة سالدع
حىنكع دانعيةنعث سةظذدع ظةرةبعستان بعلةن بولغان . »ظاالقعسعنعث ظىزىلضةنلعكعدعن دئرةك بةرمةيدذ

دعصلذماتعية ظاالقعسع ظىزىلعدعغان بولسا، دانعيةنعث سةظذدع ظةرةبعستانغا حعقعرعدعغان مةهسذالتلعرع 
مةلذمكع سةظذدع ظةرةبعستاندا . ا ظذحرايدعغانلعقع ظئنعق ظئدعتوختاش سةؤةبلعك معليارتالرحة زعيانغ

. دعن آأصرةآع دانعيةدعن آئلعدذ%50سئتعلعدعغان سىت بعلةن ياسعلعدعغان يئمةك ؤة ظعحمةآلةرنعث 
 ظعحمةك شئرعكعتع ياؤروصادعكع ظعككعنحع حوث شئرعضةت بولذص، – يئمةك «Arla foods»دانعيةنعث 

معليون يذرو قعممعتعنع 268بعستانغا حعقعرعدعغان يعللعق مةهسذالت آألعمع شئرعكةتنعث سةظذدع ظةرة
شذ ؤاقعتتا سةظذدع ظةرةبعستان دألةت مذفتعسع شةيخ ظابدذلظةزعز ظعبنع ظابدذلال ظال . تةشكعل قعلعدذ

شةيخ دانعية هأآىمعتعضة قعلمعشكارالرنع جازاالص بئرعش توغرذلذق بئسعم ظعشلعتعش هةققعدة مةخسذس 
باهانعسع بعلةن » صعكعر ظةرآعنلعكع«لئكعن دانعية هأآىمعتع يةنعال ظأزعنعث . يانات ظئالن قعلغانعدعبا

بذ هةقتة دانعيةنعث سةظذدع ظةرةبعستاندا تذرذشلذق . خرعستعظان رادعكالالرنع قولالشقا داؤام قعلعؤةردع
دةص بايانات ظئالن »ع يوقهةجؤع رةسعم مةسعلعسع بعلةن هأآىمةتنعث هئحبعر ظاالقعس«باش ظةلحعسع 

  .قعلغانعدع
حعضرعسع بولغعنعدةك، دئموآراتعية ؤة صعكعر ظةرآعنلعكعنعثمذ – دذنيادا هةرقانداق بعر ظعشنعث حةك 

معليون مذسذلمان 400صعكعر ظةرآعنلعكع باهانعسع بعلةن بعر معليارت .  حعضرعسع باردذر–ظةلؤةتتة حةك 
آأثلعضة ظازار بئرعشنع راؤا آأرعدعغانالر قانداق دئموآراتعية ؤة خةلقنعث غذرذرعغا تئضعش ؤة ظذالرنعث 

 زةخمةت –قانداق صعكعر ظةرآعنلعكع تةبعقعسعدعندذ؟ دئموآراتعية ؤة صعكعر ظةرآعنلعكع باشقعالرغا زعيان 
بذنعثدعن . يةتكىزمةسلعك ؤة ظازار بةرمةسلعك شةرتع بعلةنال هةرآعمنعث ظأز ظةرآعنلعكع سانعلعدذ

بذالرنعث سادعر قعلغان بذ . حعلةر هةددعدعن ظاشقانلعقع سةؤةبلعك جازاغا اليعق بولغذحعالردذرحةتنعضى
آةحىرىلمةس جعنايعتع صعكعر ظةرآعنلعكع ظةمةس، بةلكع هاقارةت، دىشمةنلعك ؤة ظأحمةنلعكنعث 

زنع حىشىرىشكة مةن صعكعر ظةآعنلعكعنع باهانة قعلعص تذرذص سعزنع هاقارةتلعسةم، ظابرويعثع. ظعصادعسعدذر
ؤة سعزنع آعشعلةرضة سةت آأرسعتعشكة ظورذنذص سعزنعث آأثلعثعزضة ظازار بةرسةم، سعز بذنع 
هةرآعمنعث صعكعر ظةرآعنلعكع دةص قوبذل قعلعص جعم تذرامسعز ياآع ماثا بولغان نارازعلعقعثعزنع 

حىنكع سعز بذنداق . بارعسعزهةتتا مةهكعمعلةرضعحة ! ظعصادعلةمسعز؟ ظةلؤةتتة ظعككعنحع يولنع تالاليسعز
دئموآراتعية ؤة ظعنسانصةرؤةرلعك قاظعدعسع بويعحة،  مئنعث سعز توغرذلذق . قعلعشقا تامامةن يوللذقسعز

ظئيتقانلعرعم يالغان بولسا، سوت مةهكععسع مئنع سعزضة تأهمةت قعلغان جعنايعتعم بعلةن ظئيعبالص 
ص سعزدة بار آةمحعلعكلةر ؤة ظئيعبالرنع سأزلعضةن بولسام ظةضةر مئنعث ظئيتقانلعرعم راست بولذ. جازااليدذ

سوت مةهكععسع يةنة مئنع آعشعلةرضة ظازار بةرضةن ؤة هأرمةت، ظابرويعنع تأآكةن دئضةن جعنايعتعم بعلةن 
. بذ ظعككع ضئزعت ظئضعلعرعنعث سادعر قعلغان قعلمعشع ظةلؤةتتة ظاؤؤالقعسعغا ياتعدذ. مئنع جازااليدذ
  . ق ظعكةن، بذ رةزعل تأهمةتكارالرنعث جازاسع ظةلؤةتتة ظئغعر بولعشع تةقةززا قعلعنعدذظةهؤال بذندا

ؤةقةلعك مذنداق ظئدع، دانعيةدعكع بالعالر آعتابحعسعنعث ظاصتورع آعتابنعث مذقاؤعسعغا صةيغةمبةر 
نداق ظةلةيهعسساالمنعث هةجؤع رةسعمعنع سعزدذرذش ظىحىن رةسسامنع تةآلعص قعلغعنعدا، رةسسام مذ

شذندعن آئيعن ظاصتور صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث هةجؤع رةسعمعنع سعزعش . قعلعشنع رةت قعلعدذ
 صارحة 12 نةصةر رةسسام صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنع تةسؤعرلعضةن 12نةتعجعدة . مذسابعقعسع ظئالن قعلعدذ
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دعكال ضذروهعنعث نةشر ظةصكارع بذ صذرسةتنع غةنعمةت بعلضةن خرعستعظان را. هةجؤع رةسعمنع تةيياراليدذ
ضئزعتع تةهرعراتع بذ هةجؤع رةسعملةرنع ظئالن قعلعش ظارقعلعق دانعيةدعكع »جعيالندز صوستعن«بولغان 

معث مذسذلمان خةلقنعث 400معثدعن آأصرةك ظازسانلعق مذسذلمانالرنعث ؤة دذنيادعكع بعر معليارت 200
ظعككعنحع حوث دعن بولذص، دألةت دعنع خرعستعظان ظعسالم دعنع دانعيةدة . قةلبعنع جاراهةتلةيدذ

دانعيةدعكع مذسذلمانالر ظئالن قعلعنغان هةجؤع رةسعملةرضة نارازعلعق . دعنعنعث صروتعستانتعية مةزهعبعدذر
بعلدىرىص، بذ رةسعملةرنع نةشر قعلعش ظعشعنع توختعتعشنع تةلةب قعلعص، دانعية هأآىمعتعضة ظةرز 

صعكعر «هأآىمعتعنعث جاؤابع مذسذلمانالرنعث تةلعبعنع رةت قعلعش ؤة سذنغان بولسعمذ، دانعية 
. باهانعسع بعلةن  رادعكال ضذروهنعث بذ دىشمةنلعك هةرعكعتعنع شةرتسعز قولالش بولدع»ظةرآعنلعكع

دانعية ظالع سوت مةهكعمعسع هأآىمةتنعث بئؤاسعتة قوللعشع ظارقعسعدا، مذسذلمانالرنعث سذنغان 
رنعث هأرمعتعنع تأآكىحعلةرضة خاس جازا قانذنعمعز، ضئزعت، آذرنالالرنعث زعددعغا دعنال«ظةرزعسعضة 

  .دةص جاؤاب بةردع»قوللعنعلمايدذ
 دانعية هأآىمعتعنعث ظعسالم دعنعغا بولغان دىشمةنلعكع دانعية جةمظعيعتعنعث صىتىن ساهةلعرعدة 

 مةلذم بعر 2ث ظايال صادعشاهع مارضئرتمذندعن بذرذن دانعية دألعتعنع. ظأزعنع آأرسعتعص بولذص آةلمةآتة
 دئضةن ؤة دانعيةدعكع مذسذلمان » ظعسالم دعنع دذنيادا ظةث حوث تةهدعد هئسابالنماقتا«:باياناتعدا

بذنعثغا ظةضعشعص . ظازسانلعقلعرعغا آةثحعلعك بةرمةسلعك توغرذلذق مةخسذس صةرمانالرنع بةرضةنعدع
 تورلعرع ظارقعلعق بارحة مذظةسسةسةلةرنع ؤة شةخسلةرنع دانعية رادعكال خرعستعظانلعرع ظئنتئرنئت

دئضةن »مذسذلمان شوصذرالردعن هةزةر قعلعثالر، حىنكع ظذالر تئرورعستالر ؤة قاتعلالردذر«
  . ظاضاهالندذرذشالرنع تارقاتقان

 بعرلةشكةن دألةتلةر تةشكعالتعنعث ظعنسانعي مذقةدةسسلةرنع هئماية قعلعش ؤة دعنعي جةهةتتعكع 
 -1981خشاشماسلعق تىصةيلع تةبةقة ظايرعشنع ؤة هةر تىلىك تةظةسسذبلذقنع حةآلةش آومعتعتعنعث ظو

يعلع ماقذللعغان قارارع بويعحة ظئيتقاندعمذ، مةزآذر ظعككع ضئزعتنعث بذ آةحىرىلمةس جعنايعتعضة قارعتا 
ظةضةر . نلعكع دئضةنلعرعمذ يالغانظامئرعكا ؤة ياؤروصالعقالرنعث صعكعر ظةرآع. جازا قوللعنعش تةقةززا قعلعنعدذ

ظذنداق بولمعسا ظئدع، مذندعن بعر قانحة يعل ظعلضعلعرع تىرآعيةنعث سابعق باش مئنعستعرع بىلةنت 
دةص ظئيبلعغعنعغا نئمة ظىحىن ظامئرعكا ؤة ياؤروصالعقالر قوزغعلعص »صاشعستالر«ظةجةؤعتنعث ظعسراظعلعيةنع

قا قعستعدع؟ مذندعن بعر قانحة ظاي بذرذن ظعران ظعسالم آةتتع ؤة ظةجةؤعتنع سأزعدعن يئنعؤئلعش
دئضةن بعر »ظعسراظعلعيةنع خةرعتعدعن ظأحىرىص تاشالش آئرةك«جذمهذرعيعتعنعث رةظعسع نةجادنعث

ظئغعز سأزع نئمة ظىحىن دذنيانع سارسعمبعضة سالدع؟ ظامئرعكا ؤة غةرب ظةللعرع ظةجةؤعد بعلةن نةجادنع  
تعضة ظذلتذرعؤالغان  بعر ظذحذم ظعستعيالحع يةهذدعيالرنعث آأثلعضة ظازار بةردع صةلةسعتعن خةلقعنعث بةخ

هازعر دانعيةلعكلةر صعكعر ظةرآعنلعكع باهانعسع بعلةن دذنيادعكع بعر . دةص شذنحة رةنجعص آةتكةنعدع
دىرىش  معثدعن آأصرةك مذسذلمان خةلقنعث آأثلعضة ظازار بئرعؤعدع، بذنعثغا نارازعلعق بعل400معليارت 

  .ظذياقتا تذرسذن، دانعيةلعكلةرنعث تةرعصعنع ظالدع
بذ قئتعم ظعسالم معللعتعنعث شانلعق قذربان هئيتع .    بذ جعنايةت دانعيةدعال توختاص قالمعدع

 ضئزعتعدة ظئالن قعلعنغان »جعيالندز صوستعن«ضئزعتع دانعيةنعث»ماضازعنات«هارصعسعدا، نورؤعضعيةنعث 
نع قايتا ظئالن قعلعش ظارقعلعق صىتىن ظعسالم ظالعمعنعث غةزعبعنع يةنة بعر قئتعم مةزآذر هةجؤع رةسعملةر

ظعسالم . ظةرةب ؤة ظعسالم دألةتلعرع بذ قةبعه ظةدةبسعزلعككة قارشع قاتتعق نارازعلعق بعلدىردع. تاشذردع
التلعرعنع بازاردعن ظةللعرعدة دانعية ؤة نورؤعضعيةنعث مةهسذالتلعرعنع يئتعص ظالماسلعق ؤة ظذالرنعث مةهسذ
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 –سةظذدع ظةرةبعستاننعث صىتىن شةهةر، ؤعاليةت هةتتا يئزا . حةآلةش دولقذنع ظةؤج ظالدع
. قعشالقلعرعغعحة صىتىن مذسذلمانالر بذ ظعككع دألةتنعث مةهسذالتلعرعنع سئتعص ظئلعشتعن ؤاز آةحتع

. دئضةن ظئالنالر حاصالندع»ايدذدانعية ؤة نورؤعضعيةنعث مةهسذالتلعرع سئتعلم«بارلعق ماضئزعنالردا 
ظذظوردانعية، لعؤعية ؤة باشقعمذ ظعسالم ظةللعرع دانعيةدعكع باش ظةلحعلعرعنع قايتذرذص آئلعش ظارقعلعق 

 شئرعكعتع بايانات ظئالن «Arla foods»بذنعث بعلةن دانعيةدعكع. ظاالقة ظىزىشنع باشلعدع
 هةجؤع رةسعم آعرعزعسع توغرذلذق ظعسالم ظةث ظاساسلعق حأصقاتلعرعمعز ظةضةر هأآىمةت«:قعلعص

ظةللعرعدعن رةسمعي شةآعلدة ظأزىر تعلعمعسة، بعز مةهسذالتالرنع ظالمايمعز، دةص بعزضة تةهدعد 
دانعية دعصلذماتعية مئنعستعرع موللئر ياؤرذصا ظعتتعصاقعدعن . دةص جاآارالشقا مةجبذر بولدع»سالماقتا

ع بازاردعن حةآلةش دولقذنعغا بعر نةرسة دئيعش هةققعدة ياردةم مذسذلمانالرنعث دانعية مةهسذالتلعرعن
هةجؤع رةسعملةرنع تارقاتقان مةزآذر ظعككع ضئزعت تةهرعراتع رةسمع تىردة . سوراشقا مةجبذر بولدع

مذسذلمانالردعن آةحىرىم سورعدع ؤة مذندعن آئيعن بذنداق ظةدةبسعزلعكنعث يىز بةرمةيدعغانلعقعغا ؤةدة 
عثغا ظةضعشعص نورؤعضعية هأآىمعتع ظعسالم ظةللعرعدعكع بارلعق باش ظةلحعلعرعضة بعر تذتاش بذن. بئرعشتع

. بذيرذق حىشىرىص، نورؤعضعية هأآىمعتع نامعدعن صىتىن مذسذلمانالردعن آةحىرىم سوراشنع تاصشذردع
هةسسعلةص دانعية هأآىمعتع ظأزعنعث آةحىرىم سورعماسلعققا داؤام قعلغانسئرع ظعقتعسادعي زعياننعث 

ظئشعص آئتعص بئرعؤاتقانلعقع ؤة دانعيةدعكع حوث شئرعكةتلةرنعث بئسعمع بعلةن ظاخعرع سةظذدع 
ظةرةبعستاندعكع باش ظةلحعسعنعث تعلع ظارقعلعق سةظذدع ظةرةبعستان هأآىمعتع ؤة بارلعق مذسذلمانالردعن 

  . رةسمع تىردة آةحىرىم سورعدع
  :رعغانلعرع مذنذالر ظئدعمذسذلمانالرنعث دانعية هأآىمعتعدعن سو

  .دانعية هأآىمعتع رةسمعي تىردة صىتىن ظعسالم دذنياسعدعن آةحىرىم سورعسذن -1
 .مذندعن آئيعن بذنداق جعنايةتنعث سادعر بولماسلعقعغا ظةهدة بةرسذن -2
 .هةجؤع رةسعملةرنع ظئالن قعلغان ضئزعت مةسظذللعرع بعلةن بارحة قعلمعشكارلعرع جازاالندذرذلسذن -3
 .ذحعالرنعث ظالغان جازاسع صىتىن دذنياغا ظئالن قعلعنسذنجازاالنغ -4
 .ضئزعت تةهرعراتع مذندعن آئيعن بذ جعنايةتنع قايتا سادعر قعلمايدعغانلعقعغا ظةهدة بةرسذن -5

آئيعنكع آىنلةردة مةزآذر ضئزعت . بعرعلةص ظورذندعلعص آةلمةآتة–  مذسذلمانالرنعث بذ تةلةبلعرع بعر 
حىنكع غةرب دذنياسع ظعسالم .  جازاسعنع ظاثلعشعمعزدا شةك يوقمذهةررعرلعرعنعث ظالغان

 ظارقعالص ظعقتعسادعي بذهرانالرغا –دألةتلعرعنعث هةيؤعسعنع دةسلةص آأزضة ظعلمعغان بولسعمذ، ظارقا 
مةلذمكع، ياؤروصا . ظذحرعغاندعن آئيعن، مةجبذرعي هالدا مذسذلمانالرنعث تةلةبلعرعنع ظورذنداشقا ظأتتع

ظذالر ظعقتعساد ؤة بذدذنيالعق مةنصةظةتلةر . ظعقتعسادتتعن باشقعسعنع مذقةددةس بعلمةيدذظةللعرع 
بذنداق ظةهؤالدا، ظذالرنعث .  مالدعنال تئصعشقا تعرعشعدذ– ساظادعتعنع صذل –بةخت . ظىحىنال ياشايدذ

 سةظذدع هةتتا دانعيةنعث. ظعقتعسادعي بذهرانغا ظذحرعغانلعقع ظذالرغا قعيامةتنع ظةسلةتمةآتة
دألعتعمعز قورقذنحلذق بعر ظعقتعسادعي آعرعزعسنع باشتعن «ظةرةبعستاندعكع باش ظةلحعسع 

بعز دانعيةدعكع مذسذلمانالرنعثال ظةمةس، بةلكع صىتىن دذنيادعكع مذسذلمان قةؤملةرنعث . آةحىرمةآتة
تلعرعنع ظعسالم بذ دانعية مةهسذال. دئيعشكة مةجبذر بولدع»هأرمعتعنع ساقالشنع ظىضةنكةن بولدذق

بذ ظعش بارحة ظعسالم دىشمةنلعرع . دألةتلعرعدعكع بازارالردعن حةآلعضةنلعكنعث نةتعجعسع ظئدع
ظذالر مذسذلمانالرنعث قةدعر قعممعتعنعث يىآسةك . ظىحىن ظذنتذلماس ظاححعق ساؤاق بولدع
  . ظعكةنلعكعنع يةنة بعر قئتعم تونذؤالغان بولدع
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ندعن بذرذنمذ ظامئرعكعنعث رادعكال خرعستعظان حعرآاؤلعرع مذ.  بذ تذنجع جعنايةت ظةمةس
صةيغةمبعرعمعز هةزرعتع مذهةممةد ظةلةيهعسساالمنع خةلقنعث آأزعضة ضوياآع بعر تئرورعست آةبع 

مةلذمكع خرعستعظان حعرآاؤلعرعنعث بذنداق ظئغعر جعنايةتنع ظعشلةشكة جىرظةت . آأرسعتعص آةلضةنعدع
ظذالرنعث بذنداق . نعث هئمايعسع ؤة قوللعشع ظارقعسعدا ظةمةلضة ظاشماقتاقعلعشع ظامئرعكا سعياسعتع

جعنايةتنع ظعشلعشعضة تىرتكة بولغان نةرسة  مذسذلمانالرغا قارشع دعنع ظاداؤةتال ظةمةس، بةلكع سعياسع 
. بذنع سأزلةص ظولتذرذشقا ؤاقعت حةآلعمعسع يول قويمايدذ. بذنعثغا معسال ناهايعتع آأص. غةرةزدذر

عسقعسع، دذنيانعث هةر تةرةصلعرعدة خرعستعظان دعنعنع تةشؤعق قعلعدعغان دةؤةتحعلةر بعلةن بارلعق ق
حىنكع ظذالرنع ماددعي جةهةتتعن قولالص . حعرآاؤالر ظامئرعكعنعث سعياسعتعضة بعؤاسعتة خعزمةت قعلماقتا

  .تذرغان دألةت ظامئرعكا ؤة ظذنعث ظعتتعصاقداشلعرعدذر
 ظةسعر بذرذنال هةر زامان  يةهذدعيلعرع بعلةن 14ظان آةرعمدة مذندعن  ظالاله تاظاال قذر

َولَن َتْرَضى َعنَك {.خرعستعظانلعرعنعث ظعسالم دعنعغا تذتعدعغان دىشمةنلعك مةؤقعظةسعنع ظئالن قعلغانعدع
 نعث دعنعغا آعرمعضعحة ظذالر رخرعستعظانالسةن يةهذدعيالر ؤة «يةنع}الَْيُهوُد َوالَ النََّصاَرى َحتَّى َتتَِّبَع ِملََّتُهْم
  ».سةندعن هةرضعزمذ رازع بولمايدذ

ظذالرنعث صىتىن صةيغةمبةرلةرضة هأرمةت قعلعشنع ؤة جعمع صةسغةمبةرلةرضة ظعمان ظئيتمعغعحة مذسذلمان 
بولغعلع بولمايدعغانلعقعنع ظىضةتكةن، ظعنسانعيةت ظىحىن رةهمةت بولذص ظةؤةتعلضةن بذ مةسذم 

قذرظان . شمةنلعك آأرسعتعشع هةقعقةتةن آةحىرىلمةس جعنايةت ؤة حوث قاباهةتتذرصةيغةمبةرضة دى
ظذالرنعث بةزعسعضة (نعث صةيغةمبةرلعرعنعث هئحبعرعنعظالالهِ«يةنع }الَ ُنفَرُِّق َبْيَن أََحٍد مِّن رُُّسِله{آةرعمنعث

عنسعصعنع ظعنسانعيةتكة دئضةن ظذلذغؤار صر» ظايرعؤةتمةيمعز)ظعمان ظئيتعص، بةزعسعضة ظعمان ظئيتماي
  !يةتكىزضةن ؤة شذنداق قعلعشنع ظىضةتكةن زات مذهةممةد ظةلةيهعسساالم ظةمةسمذ؟

يةنة آئلعص، يةهذدعيالر ظعسا ظةلةيهعسساالمنع ظةث ؤةهشع سىصةتلةر بعلةن ظئيعبالص ظعنكار قعلغان 
الَِت الَْمآلِئكَةُ َيا َمْرَيُم ِإنَّ اللَّه ُيَبشُِّرِك ِبكَِلَمٍة ِإذْ قَ { بولسا، مذهةممةد ظةلةيهعسساالم ظعنسانعيةتكة قذرظان آةرعمنعث 
 «: ظأزؤاقتعدا صةرعشتعلةر ظئيتتع «يةنع }مِّْنُه اْسُمُه الَْمِسيُح ِعيَسى اْبُن َمْرَيَم َوِجيًها ِفي الدُّْنَيا َواآلِخَرِة َوِمَن الُْمقَرَِّبَني

بعلةن ) دعن تأرةلضةن بعر بوؤاق(نعث بعر آةلعمعسع ظالاله) عسعزظاتعنعث ؤاسعتعس( ساثا ظالاله! ظع مةريةم
ؤة ظذ دذنيا ؤة ظاخعرةتتة ظابرويلذق  خذش خةؤةر بئرعدذآع،ظذنعث ظعسمع مةسعه مةريةم ظوغلع ظعسادذر،

ظعسا  مةريةم ظوغلع«ؤة ظعسا ظةلةيهعسساالمنع .  دئضةن ظايعتعنع يةتكىزدع» يئقعنالردعن بولعدذظالالهقا
  . دئضةن قذرظان خةؤعرعنع تةبلعغ قعلدع»هنعث صةيغةمبةرلعرعدعن بعر صةيغةمبةردذرظالال

يةهذدعيالر ظعسا ظةلةيهعسساالمنعث ظانعسع  هةزرعتع مةريةمنع صاهعشة بعلةن ظئيبلعغان بولسا، مذهةممةد 
َصَنْت فَْرَجَها فََنفَْخَنا ِفيِه ِمن رُّوِحَنا  َوَمْرَيَم اْبَنَت ِعْمَرانَ الَِّتي أَْح{ظةلةيهعسساالم آعشعلةرضة قذرظان آةرعمنعث 
هةمدة ظعمراننعث قعزع مةريةمنع معسال قعلعص «يةنع} َنيَوَصدَّقَْت ِبكَِلَماِت َربَِّها َوكُُتِبِه َوكَاَنْت ِمَن الْقَاِنِت

ظذنعث دةم (آأرسةتتع، ظذ نذمذسعنع ساقلعدع، ظذنعثغا بعزنعث تةرعصعمعزدعن بولغان روهنع صىؤلعدذق 
آعتابلعرعنع ) نازعل قعلغان(، ظذ صةرؤةردعضارعنعث سأزلعرعنع ؤة )ظعحعضة آعرعص، ظعساغا هامعلدار بولدع

  .دئضةن ظايعتعنع يةتكىزضةن زاتتعذر»تةستعق قعلدع ؤة اللةغا ظعتاظةت قعلغذحعالردعن بولدع
رنع ظألتىرضةنضة آعمكع بعراؤنع ناهةق ظألتىرعدعكةن، ظذ صىتىن ظعنسانال« قذرظان آةرعمنعث

, ظذرذشتا سعلةرضة يامانلعق قعلغانالردعن باشقعالرغا تةضمةثالر«دئضةن ظايعتعنع ؤة  »ظوخشاشتذر
ياشانغانالرنع، ظايالالرنع ؤة بالعالرنع ظألتىرمةثالر، زعراظةتلةرنع نابذت قعلماثالر، آعشعلةرضة هةقسعزلعق 

 تىزىم ياآع خةلقظارالعق ظةهدع معساق –قانداق قانذن دئضةن ظالتذن صرعنسعصالرنع دذنيادا هئح»قعلماثالر
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 ظةسعردعن آأصرةك ؤاقعت بذرذن ظعنسانعيةتكة تةشؤعق  قعلعش 14بولمعغان بعر زامانالردا يةنع مذندعن 
ناهةق قان ظاققذزذشنعث ضذناهع «ظارقعلعق ظادالةت، شةصقةت ؤة رةهعمدعللعقتا رئكورت ياراتقان، هةتتا 

دئضةن هةدعسنع سأزلعضةن سىيىملىك صةيغةمبعرعمعزنعث ظذلذغ شةنعضة » نمذ ظئغعردذرآةبعنع يئقعتقاندع
! ظذنع تئرورعست آةبع تةسؤعرلةر بعلةن تعل ظذزارتعش قايسع ظةقعل ؤة قايسع مةنتعققا توغرا آةلسذن

ةن ظعراقتا ظابغانعسان بعل. ظةمةلعيةتتة تئرورعستلةرنعث آعملةر ظعكةنلعكع هةممعضة ظئنعق ظايان بولماقتا
بعضذناه بالعالر، ظايالالر ؤة باشقعمذ صذقرالرنعث ظامئرعكا ؤة ظذنعث ظعتتعصاقداشلعرع تةرعصعدعن آىنسئرع 
بعضذناه ظألتىرىلعؤاتقانلعقع، شذنداقال صةلةستعندعكع قةتلعظامالر دذنيادا يالغاندعن دئمذآراتعية دةؤاسع 

  !سمذ؟قعلعؤاتقان ظامئرعكا تئرورعزعمنعث مةهسذلع ظةمة
  ظعسالم ظارمعيعسعنعث قايسعبعر زامان ؤة قايسعبعر يةردة ظأزلعرعضة ظذرذش ظاحقانالردعن باشقعالرغا 
قارشع ظذرذش ظاحقانلعقع، قايسعبعر زامان تئرورلذق قعلغانلعقع ؤة قاحان آعشعلةرنع قةتلعظام قعلغانلعقع 

ظةمما ظةهلع سةلعب ظارمعيعسعنعث . يدذمةلذممذ؟ بذنع آعم ظئيتعص بئرةلةيدذ؟ هئحكعم ظئيتعص بئرةلمة
 قئتعملعق حوث يىرىشعنع، ظامئرعكعلعقالرنعث مذندعن يئرعم ظةسعردعن آأصرةك ؤاقعت 8شةرققة قعلغان 

ظعلضعرع تذنجع قئتعم ياصذنلذق صذقراالرنعث ظىستعضة ظاتوم تةجرعبعسع ظئلعص بارغانلعقعنع ؤة هازعرقع 
  .تئرورلعقعنع هةر آعم ياخشع بعلعدذ

 –  مذسذلمانالر تةرةققعياتتا ظارقعدا قالغان بولسعمذ، صةزعلةت، ظادالةت، ضىزةل ظةخالق ؤة رةهعم 
 - ظذالرنعث دعنعي ظئتعقادعنعث قانداق بولعشعدعن قةتظعينةزةر -شةصقةتتة، شذنداقال صىتىن ظعنسانعيةتنع 

 قعلعشتا هةر قانداق دعن ؤة هةر  ظادةتلعرعضة هأرمةت–سىيىشتة، ظذالرنعث دعنعي ظئتعقادعغان ؤة ظأرص 
مذسذلمانالر مذسا، ظعسا ؤة  ظالاله تةرعصعدعن آةلضةن . قانداق زامانعؤع قانذنالردعن ظعلضعرلةص آةتكةن

قُولُواْ آَمنَّا ِباللِّه َوَما أُنِزلَ ِإلَْيَنا َوَما   . [باشقعمذ صةيغةمبةرلةضة ظعمان آةلتىرىشنع ظعماننعث شةرتلعرعدعن سانايدذ
أُنِزلَ ِإلَى ِإْبَراِهيَم َوِإْسَماِعيلَ َوِإْسَحاَق َوَيْعقُوَب َواألْسَباِط َوَما أُوِتَي ُموَسى َوِعيَسى َوَما أُوِتَي النَِّبيُّونَ ِمن رَّبِِّهْم الَ ُنفَرُِّق َبْيَن 

ذق، بعزضة نازعل قعلعنغان ؤةهعضة،  ظعمان ظئيتتظالالهقا«ظئيتعثالرآع، «يةنع} أََحٍد مِّْنُهْم َوَنْحُن لَُه ُمْسِلُمونَ
ظعبراهعمغا، ظعسماظعلغا، ظعسهاققا، يةظقذبغا ؤة ظذالرنعث ظةؤالدلعرعغا نازعل قعلعنغان ؤةهعضة، مذساغا 

ؤة صةيغةمبةرلةرضة صةرؤةردعضارع تةرعصعدعن بئرعلضةن ) ظعنجعلغا(، ظعساغا بئرعلضةن )تةؤراتقا(بئرعلضةن 
 ظذالردعن هئحبعرعنع ظذالرنعث بةزعسعضة ظعمان ظئيتعص بةزعسعنع ظعنكارظعمان ظئيتتذق، )آعتابالرغا(

مانا بذ، بعز بعلةن ].  ظايةت-136بةقةرة سىرعسع [»  بويسذنغذحعالرمعزظالالهقابعز ،  ظايرعؤةتمةيمعزقعلعص
  .ظذالرنعث ظوتتذرعسعدعكع صةرقلةرنعث بعرع

ةممعسعنعث  ظةقعدة صرعنسعصعدا، صةيغةمبةرلةردعن ظالاله تاظاال تةرعصعدعن آةلضةن ساماؤعي دعنالرنعث ه
شذثا قذرظان آةرعم . بئرةرسعنع ظعنكار قعلغان ظادةم ظأز دعنعغا ظاسعيلعق قعلغان ؤة آاصعر بولغان بولعدذ

كذبت مثود { ؤة »نذهنعث قوؤمع صةيغةمبةرلةرضة ظعنكار قعلدع«يةنع}كذبت قوم نوٍح املرسلني{ظايةتلعرعدة
. دئضةنضة ظوخشعغان ظايةتلةر آأص تةآرارالنغان»ةمذد قةؤمع صةيغةمبةرلةرنع ظعنكار قعلدعيةنع س}املرسلني

ظةمةلعيةتتة نذه قةؤمع بعلةن سةمذد قةؤمع ظأز صةيغةمبةرلعرعنال ظعنكار قعلغان بولسعمذ، ظالاله تاظاالنعث 
.  آةرعم شذنداق خةؤةر بةرضةننةزةرعدة بذ صىتىن صةيغةمبةرلةرضة ظعنكار قعلغانلعق سانالغانلعقتعن، قذرظان

دذنيادا صةيغةمبةرلةردعن . مذسذلمانالر قذرظان آةرعمنعث بذ صرعنسعصع بويعحة ظعش آأرىص آةلمةآتة
ظةمما يةهذدعيالر بعلةن خرعستعظانالر ظأزلعرعنعث . بئرةرسعنع ظعنكار قعلعدعغان بعرمذ مذسذلمان تئصعلمايدذ

علدا بئشارةت بئرعلضةن ؤة ظذنعثغا ظعمان ظئيتعش آئرةآلعكع مذقةددةس آعتابلعرع تةؤرات بعلةن ظعنج
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تةؤسعية قعلعنغان ظاخعر زامان صةيغةمبعرع هةزرعتع مذهةممةد ظةلةيهعسساالمغا ظعنكار قعلعش بعلةن ظأز 
  . دعنلعرعغا ظاسعيلعق قعلماقتا ؤة ظالالهنعث دعنعدعن حعقماقتا

غا ؤة بذ دعننعث صةيغةمبعرع هةزرعتع مذهةممةد خرعستعظانالر بعلةن يةهذدعيالرنعث ظعسالم دعنع
بذنعثغا . ظةلةيهعسساالمغا دىشمةنلعك قعلعشتا ظةماالرحة ظعش آأرىص آئلعؤاتقانلعقع ناهايعتع ظئنعقتذر

  .معسالالرمذ آأص
 بعز «: بئتعدة مذنداق دةيدذ-67ناملعق ظةسعرعنعث »مذهةممةد«   غةربلعك يازغذحع ظارمعسترذث 

ظعسالم .  يئثع ظذسذلالرنع قولالندذق–ة مذسذلمانالرغا دىشمةن بولذشتا هةر زامان يئثع ظعسالم دعنع ؤ
بعز هةر زامان . دعنعغا قارشع حعقعش بعزنعث ظةقعدعمعزنعث بعر صارحعسع بولذص قةلبعمعزضة ظورناشتع

شةيتان «سالمان رذشدعنعث . ظعسالم دعنعغا ظوخشاش بولمعغان قالصاقالرنع آعضىزىص آةلدذق
ناملعق ظةسعرع حعققاندعن آئيعن، ظعسالم دعنعنع قان تأآعدعغان، هأررعيةتنع بوغذص »قعسسعسع

ظةمما راستعنع ظئيتقاندا ظةمةلعي رعظاللعق بذ . تاشاليدعغان بعر دعن دةص تةسؤعرلةشنع ظىضعنعؤالدذق
  ».تأهمةتلةرنع بذ دعنغا ظارتعشعمعزنع رةت قعلعدذ

بئتعدة مذنداق دةص -12ناملعق ظةسعرعنعث »ذآذت قعلعش يوقبىضىندعن آئيعن س«صول فعندعلعي 
ظعسالم دعنعنع بورمعالص آأرسعتعش خاهعشع باشقا صىتىن ظةللةرضة نعسبةتةن ظامئرعكا «:يازعدذ

جةمظعيعتعدة ظةث آأص ظومذمالشقان بولذص، بذ ظاساسةن بذ دعننعث هةقعقعتعنع بعلمةسلعكتعن آئلعص 
 ظذ يةنة ».سع شىبهعسعزآع، ظعسالم دعنعغا بولغان ظةماالرحة ظأحمةنلعكتذربذخاهعشنعث تىرتكى. حعقماقتا

 ”: ظوقذتقذحعمعز بعزضة ظأسمىرلىك حاغلعرعمعزدا«: بئتعدة مذنداق دةيدذ-38مةزآذر ظةسةرنعث 
ظذالر ظاجايعص بعر . سةهرادعكع مذقةددةس جايالردا زوراؤانلعقنع ياقتذرعدعغان قاالق بعر معللةت ياشعماقتا

ظذالر بعزضة ”ظوقذتقذحعمعز . دةص ظاتايتتع»مذهةممةدلةر«دةيتتع ؤة ظذالرنع “عالهقا حوقذنعدذظ
  .»ذشقا تعرعشاتتعدئضةن سأزنع ناهايعتع آأص تةآراراليتتع ؤة مئثعمعزضة شذنداق ظورناشتذر“ظوخشعمايدذ

لعق بولذص، بذ  آأرعؤاتعمعزآع، ظعسالم دىشمةنلعرعنعث بذ خاهعشع ظذالردعكع ظةماالرحة رادعكال
دعننعث هةقعقعتعدعن هئحنةرسعنع سىرىشتة قعلماستعن ياآع تةتقعق قعلماستعنال قارعالشنع 

  .ظةجدادلعرعدعن ظذدذم ظالغان
 دةص يىرضةن هةرقانداق ظعنساننعث بذ هاقارةتكة رةددعية بئرعشع ؤة »مذسذلمانمةن«  ظأزعنع 

ظعسالم ظةللعرعنعث . بذ ظعماننعث تةقةززاسعدذر. رسىيىملىك صةيغةمبعرعمعزنع مذداصعظة قعلعشع صةرزدذ
بعراؤ . هةممة بعردةك قوزغالماستعن، بةزعلعرعنعث سذآذت ظعحعدة تذرعؤاتقعنعغا هةيران قئلعؤاتعمةن

 سعثعللعرعثعزدعن بئرةرسعنع هاقارةت قعلسا ياآع نومذسعغا تةضسة جعم –سعزنعث ظانعثعزنع ياآع ظاحا 
تذرمعغان يةردة، صةيغةمبعرعمعز هةزرعتع مذهةممةد ظةلةيهعسساالمنعث ظذلذغ تذراالمسعز؟ بذنعثغا جعم 

ماقامعغا نومذسسعزالرحة تعل ظذزارتقان ظةدةبسعزلةرضة قارشع جعم تذرامسعز؟ بذنداق هاقارةتكة جعم تذرسعثعز 
   صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمغا ظعخالسعثعز بعلةن سأيضعثعز بارلعقعنع قانداق حىشةندىرةلةيسعز؟

بذنعث بعلةن بعر . دذنيانعث هةر قايسع جايلعرعدا مذسذلمانالر نارازعلعق نامايعشلعرعنع ظئلعص باردع
قاتاردا ظعسالم ظةخالقعغا يات آئلعدعغان زوراؤانلعق هةرعكةتلعرعمذ يىز بئرعص بةزع قئنع قعزعق مذسذلمان 

ث بةزعسعنع آأيدىرىشكة ظوخشعغان قئرعنداشالر دانعيةنعث ظعسالم مةملعكةتلعرعدعكع ظةلحعخانعلعرعنع
هةر قايسع دألةتلةردعكع ظعسالم ظألىمالعرع بذنداق زوراؤانلعق . ظعشالرنع سادعر قعلغان بولدع

 ظارقعدعن ظئالن قعلعش ظارقعلعق –هةرعكةتلعرعنعث ظعسالم صرعنسعغا توغرا آةلمةيدعغانلعقعنع ظارقا 
حىنكع . ت بعلةن مذظامعلة قعلعشنع تةلةب قعلدعمذسذلمانالرنع مةسعلعضة سوغذق قانلعق ؤة هئكمة
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ظةلؤةتتة، . ظعسالم دعنعنعث ظةخالق صرعنسعصع يامانلعققا يامانلعق بعلةن جاؤاب بئرعشنع مةنظع قعلعدذ
مذسذلمان قئرعنداشلعرعمعزنعث بذ ظةدةصسعزلعككة نارازعلعق بعلدىرىرص، صةيغةمبعرعمعز هةزرعتع مذهةممةد 

مذسذلمانالرنعث بذ . ذغ ماقامعنع مذداصعظة قعلغانلعقعنع تةقدعرلةشكة تئضعشلعكظةلةيهعسساالمنعث ظذل
نارازعلعقع ظذالرنعث ظعمانع ؤة صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمغا بولغان هأرمعتع، ظعخالسع ؤة سأيضعسعنعث بعر 

مةنظع قعلعش ظعسالم مةملعكةتلعرعدعكع دانعية ؤة نورؤعضعيةنعث مةهسذالتلعرعنع بازاردعن . ظعصادعسعدذر
لئكعن بعناالرغا ظوت قويذشتةك زوراؤانلعق . هةرعكعتع نارازعلعقنعث ظةث يوللذق ظعصادعسعنعث بعر تىرعدذر

حىنكع بعزنعث دعنعمعز . هةرعكةتلعرعنع ظعسالم دعنع هئحقانداق بعر شاراظعتتا يوللذق، دةص قارعمايدذ
ظذ هةر ظعشنع هئكمةتلعك هالدا ؤة ظعلمعي . يىآسةك بعر ظةخالققا ظئضة بعر ظذلذغ ؤة هةققانعي دعن

 ظةهلع «: تةرجعمعسع}  َولَا ُتَجاِدلُوا أَْهلَ الِْكَتاِب ِإلَّا ِبالَِّتي ِهَي أَْحَسُن {. يوسذندا بعر تةرةص قعلعشقا حاقعرعدذ
 ِإِلى  اْدُع{].  ظايةت-46ظةنكةبذت سىرعسع [»آعتاب بعلةن صةقةت ظةث حعرايلعق رةؤعشتة مذنازعرعلعشعثالر

يةنع ( صةرؤةردعضارعثنعث يولعغا «: تةرجعمعسع} َسِبيِل َربَِّك ِبالِْحكَْمِة َوالَْمْوِعظَِة الَْحَسَنِة َوَجاِدلُْهم ِبالَِّتي ِهَي أَْحَسُن
 مذخالعصةتحعلعك ، نةسعهةت بعلةن دةؤةت قعلغعن-هئكمةتلعك ظذسلذبتا ياخشع ؤةز ) ظعسالم دعنعغا

  ].  ظايةت-125نةهل سىرعسع [». ايلعق رةؤعشتة مذنازعرعلةشكعنقعلغذحعالر بعلةن حعر
مذسذلماننعث ظعشعنعث توغرا ياآع خاتالعقع .  توغرا سأز ؤة توغرا ظعش قعلعش دئمةآتذر–هئكمةت 

هئكمةتلعك ظعش آأرىش ظاقعلالرنعث ؤة مةدةنعيةتلعك . ظعسالم شةرعظةت معزانع بعلةن ظألحىلعدذ
هئكمةت «:صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم بعر هةدعسعدة. دةل ظعسالم ظذممعتعدذربذ . آعشعلةرنعث ظعشعدذر

. دةص آأرسةتكةن»مذسذلماننعث يىتىرىص قويغان نةرسعسعدذر، ظذنع نةدعن تئصعؤالسا ظذنعثدذر
مذسذلماننعث دعنع ظذنع يامانلعققا يامانلعق بعلةن ظةمةس، بةلكع هئكمةتلعك ظذسلذبتا جاؤاب بئرعشكة 

  . حىنكع ظوتنع ظوت بعلةن ظأحىرضعلع بولمايدذ. بذيرذيدذ
ظعسالم دىشمةنلعرعنعث صةيغةمبعرعمعز هةزرعتع مذهةممةد ظةلةيهعسساالمنعث ظذلذغ شةنعضة داغ 

  :تةآكىزىشكة ظورذنغان بذ ظئغعر جعنايعتعضة جاؤاب بئرعشنعث ظةث ياخشع ظعككع ظذسذلع مذنذالردذر
ظعسالم . ع بازارالردعن قةتظعي مةنظع قعلعشقا داؤام قعلعش دانعية ؤة نورؤعضعية مةهسذالتلعرعن-1 

مةملعكةتلعرع مذسذلمانالرنعث بذ ظعككع دألةت مةهسذالتلعرعنع سئتعص ظئلعش بةدعلعضة مذسذلمانالر 
ظعشلةص حعقارغان مةهسذالتالرنع ظئلعشع ظىحىن، دانعية ؤة نورؤعضعية مةهسذالتلعرعنعث صىتىن تىرلعرعنع 

ذالرنعث ظعسالم ظةللعرعدة ظعشلةنضةن ظةث ياخشع بةدةللعرعنع رادعظو، تعلعؤعزور، ضئزعت، ظئالن قعلعص، ظ
بذنعث بعلةن مذسذلمانالرنعث مةهسذالتلعرع . آذرنال ؤة ظئنتئرنئت تورلعرعدا آةث تونذشتذردع

 جةهةتتة بذ مذسذلمانالرنعث ظعقتعسادعي. ياؤروصالعقالرنعث مةهسذالتلعرعنعث ظورنعنع دةسسةشكة باشلعدع
بعر تعيعن صذلنعمذ ظعسالم دىشمةنلعرعضة . يىآسعلعشع ظىحىن ناهايعتع ياخشع بعر صذرسةت بولدع

. ظأتكىزمةستعن، مذسذلمانالرنعث مةهسذالتلعرعنع ظئلعش ظىحىن خةرج قعلعش ظةلؤةتتة ساؤابلعق ظعشتذر
الر، ضذناهقا ؤة زذلذمغا  ياخشع ظعشقا ؤة تةقؤادارلعققا ياردةملعشعث«:مانابذ، ظالاله تاظاالنعث
نعث ظازابع هةقعقةتةن ظالالهدعن قورقذثالر، ) نعث ظازابع(ظالالهياردةملةشمةثالر، 

  .دئضةن ظةمرعنعث تةقةززاسعدذر»تذرقاتتعق
 ظعسالم مةملعكةتلعرعدعن باشالص ياؤروصا، ظامئرعكا ؤة باشقعمذ مذسذلمان ظةمةس ظةللةردة -2

د ظةلةيهعسساالمنعث هةق صةيغةمبةرلعكع، ظالعي صةزعلع، ضىزةل ظةخالقع، صةيغةمبعرعمعز هةزرعتع مذهةممة
صةيغةمبعرعمعزنع .  ظعزلعرعنع آةث تونذشتذرذش صةرزدذر– شةصقعتع ؤة بارلعق ظذلذغؤار ظعش –رةهعم 

بعز مذهةممةد ظةلةيهعسساالمنع . باشقعالرنعث خاتا تونذص قالغانلعقعدعن بعز مذسذلمانالر جاؤابكارمعز
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بعز . ذشتذرذش ظذياقتا تذرسذن، مذهةممةد ظةلةيهعسساالمنعث ظةخالقع بويعحة ظأمىر سىرةلمعدذقتون
ظأزعمعزنعث نادانلعقع ؤة نامعمعز مذسذلمان بولسعمذ، ظعسالم روهعدعن ؤة مذهةممةد ظةلةيهعسساالمنعث 

 توغرا ؤة ظةث ظئسعل ياشاش تةرزعدعن خئلع بةك يئراقتا ياشعؤاتقانلعقعمعز ظىحىن، ظعسالم دعنعنعث ظةث
بعر دعن ظعكةنلعكعنع سأزلةص ظئغعزعمعزدعن سذ ظئقعص آةتكةن بولسعمذ، سأزلعضعنعمعز بويعحة ياشاشنع 

آعشعلةرنع ياخشع ظعشقا حاقعرعش ؤة يامان ظعشالردعن توسذش هةر بعر مذسذلمان ظىحىن . ظىضعنةلمعدذق
.  بعلةن آأرسعتعش ظارقعلعقال ظورذندعلعدذصةرز آذصاية بولذص، بذ صةرز سأز ؤة ظةمةل هةر ظعككعسع

دعنعمعزنعث ظئسعللعكلعرعنع تةشؤعقات ؤاسعتعلعرع بعلةنال حىشةندىرضةندعن آأرة، ظةمةلعيعتعمعز بعلةن 
شذثا . صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم ظةنة شذنداق قعلغان ظئدع. آأرسعتعش ظةث ظىنىملىك دةؤةت ظذسذلعدذ

تونذتذش ؤة آعشعلةرنع ظذنعثغا يئتةآلةش ؤةزعصعسعنع تولعقع بعلةن ظذ، بذهةق دعننعث ظئسعللعكعنع 
  .  ظةسعردعن بئرع آعشعلةرنعث قةلبعدة حاقناص آةلمةآتة14ظادا قعلعص آةتكةنلعكتعن بذ دعن 
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