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Part VII 

 حظٗ يظظبطط ضي شروع هتبئي؛. ضبمتى

اؤذر ح ئي طرـو هك  لظٗ ضٕى، ٔى  أسس اؤذر  اثثٕسس شري  حظٗ ِب  ححهزب
ضيىهب  امي  اثثٕسس  امهب ،  وري  ديذا ٔسس ْازاد  هي شىبري ٔب جبي ضي شري

ِهىربئي هن  ؛، هك ٘ر شخض ٔسس ايه ثيطرا ين ِذد ين ضرورح
ين  أسس اؤذر  شري  ككً ضىطط هتيى ، ٘ىسس ديىهئيسس هك ْا وروي جىئيسس

٘ىسس خبِىشي  ٔسس وظظسس؛ : ححٍى  وظظبين متبَ ويذا ثعذ وجىرر ثححبؤ 
أسس  اوهتي جبئي  شري  ٔب ثثظظٍسس هك  واد  اْ يظظبطط ضي ٔىٍي جئيسس، ضي 

 جٕككً ٔب اْ  ِٕسس رى ُضين ٔسس ايه ثححى وظظسس؛: اْ اثثٕب اوثثر محٍخ ورسس،
هن  ِب  ِظيجخ  وىئي ثالء  ؛،  الككسس خطرٔبن جبٔىرو ضي ككهين در 

متيطط ضككال هي  متيطط فىر هن ورو ، ؛: وظظسس وجىرر  ،ثثهٕطي جئيسس
٘بطط  ضبهتسس وظظسس؛: ايه  ثححبؤ  ضككال ٔسس؟  ٘زى  ويذو طذلٗ  فجرسس 



 

 

ضىطط متٕسس  ؛: وظظسس وجىرر  ولذ  هت  ؛، ويذو طذلٗ  رى  هي  اثثٓ  ٘بطط 
 طذلٗ وروو، ؛ هك طذلٗ ٔب ضجت رى متبَ ثالء دور هتبئي ؛، خرب

 عًّ  ا٘ىو  هي   ْاثثىو  إ٘سس ْاوسس    ِبٔككىا ئي ححيسـفمري  و يب  ضبئً  وىئي 
لظٗ  عجيت  ايه  اوثثر  متٕسس إ٘ب  ححٍى ؛، ثىاة ككهٕى  هك هج ِب  ؛ 

 ٘زى، ككهر ِب وهجىري ٔى جهبر ورش ثثظظال ايه شخض ٔب ككهٕب وظظىطط:
ولذ وجىرري ثيضٗ  هج  ٘زى ، ر٘زى  جىرو  ٔى  ايه وجىرر إ٘ب ثثر

  خىظ هتبئي، ككهٕى  جىرو  وجىرر ٔى   اْ  ولذ ِىوسس هت 

 



 

 

شخض  اْ  ِهىرب هتبئي هت ولذ ٔىٍسس أسس هتىراضي ثححٗ  ِككر ثيضٗ ِب
أسس رحب وري ٔسس وهبئي  ٌسس   ٔسس  ٔب ثححٗ ٔسس وجىرر ححر٘ي  ثثر جهبر 

 جبئي،

 

ٔسس  رعبىْل  هي ثيىسس هي خذا  دوهسس، ككهٕى  دي  ٔى  ٔسس وجىرري  ْاديىهي  
اسس اهلل ِيطط ربرا ٔسديه ْا شخض ين شىبيخ وروطط  ويذي: شىبيخ 
ِىوىطط ححهىطط    ثيضٗ  ِيطط  ٘رولذ  ؛، ثسس رحُ  هي وزٕى  ،ححهىطط

ٔسس رحب وري  ثححٗ  شخض ِبرا  اْ  رى جٕبئي ؛  ثححى أسس امهب ضي ِبرو 
 اْ هك جى ؛: وظظسس  هت ولذ اهلل طرف ضي وظظٕبر ٔسس وهبئي ؛،



 

 

ثثرضي  هي جهبر ثثر ححر٘طسس رى  ٔسس جهبر  ثححٗ ٌيىا  شخض ٘ىسس متبرا 
ٔسس ككسري جبضسس، وجىرر أسس وجىرري ْاواد ُضين ٔسس ككهٕب خىظ  ككري 

أسس   ثححٗ حفبظخ ضي ر٘طسس، مهبرا ٘ىسس  أسس وظظسس؛: الككب هتبوا
جيىارسس وجىرري هي  ولذ ثعذ هتىرا ٔطً ثبلي ر٘طسس، مهبري 

ٔسس  وٖ ثححٗ ثثر شخض جهبر وٖ  ٔىال رى  ضي ثححٗ  أسس امهب  ثيضٗ ديذا ،
مهٕسس  أسس وظظسس؛: ؛  ضي ثيزهب اطّئٕبْ  ولذ وجىرر هت  ر٘ى،حح ٌيىا

ثححٗ ٔسس  اثثٕب هك  ؛  ويذو  اثثٕسس وعذٖ  هي   ئي فىر ٔزهي ويُ هك خذاـو
 ْايب ،  ضىطط ثٕى هك ايه ضبئً ِب ارٕب ِككر ئي هبي ٔظظيطط هتبئي،ـو

 



 

 

ضبئً ٔسس  ويذو،ضي ُارري ٔسس طذلٗ  ثثر جهبر  شخض  وٖ  ولذ  هت{  
  ٔسس ٌئي ٌيذو ٔسس وجىررٔب ثححٗ  ثثر ححر٘ي  أسس هت ثعذ جهبر  ئي ْاثثى،ـو

 أسس وجىرري ككهٕب{ ثثريشبْ هتئي ككيب وجىرر أسس رحب وري ٔسس وهبئي ككيى،
مهٕسس وعذٖ  هي رى  رى  ضىطط هتيى؟ اسس اهلل ْا الككب:  ٔسس شىىِي وروا أسس خذا

 هي جهبر ثثر  ححر٘طسس رى ثثر  ٔسس جهبر شخض ثححٗ ٌيىا هك جى ْا هتى ويذو
 هتيى، ئي هبي هن ـٔسس رىو  شخض   ْا  ِككر سري جبضسس،ـٔسس كك ضي ككري 

أسس وجىرري    اسس وجىرر  : ؛ٔسس وىئي وظظسس أسس وجىرري   وجىرر  اْ ولذ  هت 
؛ هك هج ا٘ىو عًّ؛ هك هج ٔب ضجت هي  شخض هي طذلٗ ويذو  ْا

متٕسس ٘ىسس ِيطط إ٘ب ثذي ا٘ىي جككٗ ِب  ِككر ي ثححي ككيى،ِىد ض
أسس وىئي هبي متٕسس أسس   ر٘طى  اِبْ ِب وضبويص جظظبطط متيطط مهيشٗ 

  وجىرر  هي  رعبىْل  اهلل  ثعذ  أسس هت  ٔظظيطط ورسس، ثثريشبْ  ثححبؤٔسس  متبرا 

 



 

 

 

 حراَ وروو جظظبطط شىبر وضبيب املىخ املىرِخ ِب ٔسس حرَ ِب جىرا ٔب
وجىرر متبري عجيت غريت  اسس   ٔسس وظظسس؛:  وجىرر ثححبؤ  ُضين   اْ ؛.

ٍِي، ككهٕب ثظظزر اخالق  وظظبٔيى ُضين ٔسس مهٕسس ككهين ححيسو جبٔىا
فبئذح   ككهٕى ضي زٔذككي ِب  ٔب ِطبثك عًّ وروا  هج، ِال  ضيىهىا

 وروا طذلٗ  ؤ ثححب ديىهى  ْاثثجى.  ين جساء  متٕسس خري  خذا هتبضسس ،
ٔى عًّ  متيطط ضككال هبي ْاخري ِىد هبي رٍي جبئي؛،  ضي رى

شبء ـِشىً ُو ٔسس اثثٕب ححهى متيطط ضككال جبٔى مهيشٗ وررب ر٘جى،



 

 

 ؛:"َطَذَلُخ اٌطِِّر ْاثث فرِبوسس ضىطط فرِبوسس؛،ع َ اِرياملؤِٕني 
هتٕذو  غظٗ  ٔى  ضي خذا  خمفي ِب طذلٗ وروا ُرطِفي َغَضَت اٌرَّةِّ"

شبء ِىىْل حمّذثر٘بْ ـاثثٕب ِشىً و أسس اسس ثححبؤ! هتئي جبئي؛،
ٔسس طذلٗ  حُحهثثبوي  متيطط ارٕى ؛ هك : ْالب امي فرِبوسس ط عاٌذيٓ 

٘جي  ثثرسس. هبي هن  ٔسس خرب ٘بهتـ  ضي ْاثثى رى داثب ورجى هك مجٕب ٘بهتـ 
 ؛: فرِبوسس ِب  ٔظيحخ  ر ع ْالب  ضيذٔب طب٘ر ضيف اٌذيٓ

 ٔبٌى    ٔى   جىد  ثظظبوي   *  ثثبٌى  ٔسس متيطط      غريجى                                       

 متيطط ثبٌى  ِٕهـ  ٔى دمذ  ئي ْاٌى *ـأسس ضبئً ٔسس و

 ٔسس  ثص محيخ  ورجى  هن 

 ٔسس   وطيخ    ْا      هبىٌى     هن      



 

 

 ْاوسس ِيالد  رني  ِب  دٔى  هج  ،ِب  ثروـيت دٔى اْ  رع خذاايبَ اٌزعجذاد : 
أسس اثثٕب ْالب  ٔى ِيالد ص ع  اِبَ اٌسِبْ ٔى ِيالد، طٍعرضىي اهلل  ؛،

ِثً ضي  دٔى ِب ْا اْ   ٔى ِيالدط ع أسس ِىىْل ضيذٔبحمّذثر٘بْ اٌذيٓ 
 ٔسس وظظئيسس هك ححٍى  أسس دوضزى   هببئيى أسس اثثٕب  ورئيسس ثثيذا  ثظظزر اخالق 

  جئيسس. ْاثثىا  ٔسس ِجبرن ثبدي   ٔسس ِىىْل  وري  عًّ  ِثً  ْااثثٕسس 
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